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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารสำนัก วิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. แนวคิดและทฤษฎีทางการบริหาร
1.1 แนวคิดทฤษฎีระบบ
1.2 แนวคิดกระบวนการบริหาร
2. แนวคิดเกี่ยวกับห้องสมุด
2.1 แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
2.2 มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
2.3 การบริหารห้องสมุดสมัยใหม่
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
3. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดและทฤษฎีทางการบริหาร
แนวคิดและทฤษฎีทางการบริหาร ที่ผู้วิจัยนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนารูปแบบการบริหาร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบด้วย แนวคิดทฤษฎีระบบ
แนวคิดกระบวนการบริหาร มีรายละเอียดดังนี้
1. แนวคิดทฤษฎีระบบ
1.1 ความหมายของระบบ
ทฤษฎีระบบเป็นทฤษฎีการศึกษาองค์การและการบริหารที่นำปัจจัยต่าง ๆ ประกอบ
เข้าด้วยกันเป็นระบบองค์การหนึ่ง ๆ นั้น ต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน สามารถส่งผลกระทบถึงกัน
ได้ นอกจากนี้ในปัจจัยหนึ่ง ๆ จะต้องมีระบบเฉพาะภายในของตัวเอง ซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างออกไป
จากปัจจัยชนิดอื่น ๆ ความหมายของระบบมีนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้ดังนี้
คาสต์ และโรเซนซ์วีก (Kast and Rosenzweig, 1985, p. 102) ได้ให้ความหมาย
ของระบบว่า หมายถึง องค์ประกอบหรือระบบย่อยที่มีปฏิสัมพันธ์กัน เพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือทำกิจกรรม
บางอย่างร่วมกันเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของระบบใหญ่ที่เป็นภาพรวม
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2544, หน้า 7) ได้ให้ความหมายของระบบไว้ว่า ระบบประกอบ
ไปด้ ว ยการรวมกลุ่ ม ของสิ่ ง ต่ า ง ๆ (Components) หรื อ กระบ วนการต่ า ง ๆ (Processes)
ที่มีความสัมพันธ์กัน (Interrelated) เพื่องานหรือวัตถุประสงค์บางอย่าง หากสิ่งใดหรือกระบวนการใด
มีการเปลี่ยนแปลง จะกระทบกระเทือนสิ่งอื่น ๆ หรือกระบวนการอื่น ๆ ไปด้วย
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จันทรานี สงวนนาม (2551, หน้า 93) ได้ให้ความหมายของระบบไว้ว่าระบบเป็นกลุ่ม
ขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อกระทำกิจกรรมให้ได้ผลสำเร็จตามความ
ต้องการขององค์การ
จากความหมายดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า ระบบ หมายถึง องค์ประกอบหรือปัจจัยต่างๆ
ที่มีความสัมพันธ์กันในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์การ
1.2 หลักการและแนวคิดของทฤษฎีระบบ
เบ อ ร์ ท าแ ล น ซ์ พี (Bertalanffy,1973, pp. 26-48) น ำเส น อ ท ฤษ ฎี ระ บ บ แ ล ะ
การประยุก ต์ใช้ มีส าระสำคัญ สรุป ได้ว่า ทฤษฎีร ะบบจะพิ จ ารณาปัญ หาที่ ข้อ เท็จ จริง ว่าสิ่ง ต่างๆ
มีความสัมพันธ์กันและคุณค่าของการเปลี่ยนแปลงในบรรยากาศสร้างสรรค์ทางปัญญา (Intellectual
Climate) คือการยอมรับในการมองปัญหาใหม่ ๆ ที่มีอยู่เดิม แต่ถูกมองข้ามมาก่อน เป็นการพิจารณา
ปัญ หาในแนวทางใหม่ซึ่งเป็นวิถีทางสำคัญที่ช่วยอธิบายและคาดคะเนที่มีความตรงกับ ปัญ หาที่อยู่
รอบๆ ซึ่งได้รับการยอมรับในฐานะที่ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลง โดยพื้นฐานของทฤษฎีระบบ
สำหรับสิ่งมีชีวิตที่ไม่หยุดนิ่ง แม้ภายใต้เงื่อนไขที่สภาพแวดล้อมภายนอกคงที่แต่ระบบภายในยังคงมี
ปฏิกิริยาที่จะส่งผลสัม พันธ์กันและทฤษฎีร ะบบสามารถนำไปประยุก ต์ใช้ในสถานการณ์จ ริงต่างๆ
ได้อย่างหลากหลายและเหมาะสม
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2544, หน้า 1) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับ ระบบไว้ว่าระบบเป็นหน่วย
บูรณภาพ รูปธรรมหรือนามธรรม ประกอบด้วยหน่วยย่อย (องค์ประกอบหรือระบบย่อย) ที่เป็นอิสระ
แต่ มี ค วามสั ม พั น ธ์กั น เพื่ อ ให้ ก ารดำเนิ น งานของหน่ ว ยใหญ่ เ ป็ น ไปตามจุ ด มุ่ ง หมาย ระบบมี
ความสัมพันธ์ในการกำหนดสัดส่วนการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดและมีการควบคุมเพื่อให้การ
ดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบมีหลายขอบข่ายและหลายระดับแต่มีองค์ประกอบสำคัญ
คือส่วนที่เป็นปัจจัยนำเข้า ส่วนที่เป็นกระบวนการ ส่วนที่เป็นผลลัพธ์และส่วนที่เป็นผลย้อนกลับเพื่อ
ควบคุมและปรับปรุง
จั น ทรานี สงวนนาม (2551, หน้ า 93-94) ได้ ใ ห้ ห ลั ก การและแนวคิ ด ของทฤษฎี
ระบบ ไว้ดังนี้
1. ทฤษฎีร ะบบมี ความเชื่อ ว่าระบบจะต้อ งเป็ นระบบเปิ ด (Open System) กล่ าวคื อ
จะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมโดยได้รับอิทธิพลหรือผลกระทบตลอดเวลาจากสภาพแวดล้อม
2. มีรูปแบบของการจัดลำดับของระบบใหญ่และระบบย่อยที่สัมพันธ์กัน
3. มี รู ป แบบของปั จ จั ย นำเข้ า และผลผลิ ต (Input Output Model) ซึ่ ง แสดงให้ เ ห็ น
ถึ ง ผลของปฏิ สั ม พั น ธ์ที่ มีกั บ สิ่ง แวดล้ อ ม โดยเริ่ม ต้น จากปั จ จั ยนำเข้ า กระบวนการและผลผลิ ต
ตามลำดับเป็นองค์ประกอบของระบบ
4. แต่ละองค์ประกอบของระบบจะต้องมีส่ วนสัม พันธ์กัน หรือ มีผลกระทบต่อ กันและ
กัน หมายความว่า ถ้าองค์ประกอบของระบบตัวใด ตัวหนึ่งเปลี่ยนไปก็จะมีผลต่อการปรับเปลี่ยนของ
องค์ประกอบตัวอื่นด้วย
5. ทฤษฎีร ะบบเชื่อ ในหลัก การของความมีเหตุ มีผลของสิ่งต่าง ๆ ซึ่งเป็นหลักการทาง
วิท ยาศาสตร์ที่ ส ามารถพิ สู จ น์ ได้ และเชื่อ ว่าปั ญ หาทางการบริห ารที่ เ กิด ขึ้น มั ก จะมาจากสาเหตุ
ที่มากกว่าหนึ่งสาเหตุ
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6. ทฤษฎี ร ะบบคำนึ ง ถึ ง ผลของการปฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น ผลผลิ ต (Output) หรื อ มากกว่ า
กระบวนการ (Process) ซึ่ง ผลสุดท้ ายของงานที่ ได้รับ อาจมีม ากมายหลายสิ่ง ซึ่ งก็คือ ผลกระทบ
(Outcome) ที่เกิดขึ้นตามมาภายหลัง
7. ทฤษฎี ร ะบบจะมี ก ระบวนการในการปรั บ เปลี่ ย นและป้ อ นข้ อ มู ล ย้ อ นกลั บ
(Feedback) เพื่อบอกให้รู้ว่าระบบมีการเบี่ยงเบนอย่างไร ควรจะแก้ไขที่องค์ประกอบใดของระบบนั่น
คือการวิเคราะห์ระบบ (System Analysis)
1.3 องค์ประกอบของระบบ
องค์ประกอบของระบบ ตามแนวคิดของนักวิชาการหลายท่านมีความดังนี้
คาสต์ และโรเซนซ์ วีก (Kast and Rosenzweig, 1985, p. 112) ระบบประกอบด้ ว ย
องค์ประกอบ 5 ประการ ประกอบด้วย
1. ปัจ จัยนำเข้า (Input) หมายถึง ทรัพ ยากรหรือ สิ่ง ที่จ ำเป็นที่ต้อ งนำเข้าสู่ร ะบบเพื่ อ
ก่อให้เกิดการทำงานทั้งนี้ทรัพยากรของและระบบจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันขึ้นกับประเภทของระบบ
สำหรับระบบของสถานศึกษา โดยปัจจัยนำเข้าเช่น นักเรียน หลักสูตร วัสดุ อุปกรณ์ บุคลากร เป็นต้น
2. กระบวนการ (Process) หมายถึง การแปรสภาพปั จ จัยนำเข้าหรือ ทรัพ ยากรให้
เปลี่ ยนเป็ น ผลผลิ ต ทั้ ง นี้ ก ระบวนการจะมี ลั ก ษณะใดขึ้น อยู่ กับ ประเภทของระบบเช่ น กัน โดย
กระบวนการสำหรับระบบของสถานศึกษาเช่น การบริหารจัดการศึกษา การเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผลการเรียน เป็นต้น
3. ผลผลิ ต (Output) หมายถึ ง สิ่ ง ที่ ต้ อ งการให้ เ กิ ด ขึ้ น ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องระบบ
โดยผลผลิตสำหรับระบบของสถานศึกษา เช่น ผู้เรียนที่มีคุณลักษณะพึงประสงค์ตามหลักสูตรและ
ความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและบุคลากร เป็นต้น
4. ผลย้อ นกลั บ (Feedback) หมายถึง ส่วนที่ส่ง ผลกระทบต่อ ระบบ โดยสามารถใช้
เป็นกลไกในการควบคุมการทำงานของระบบให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ซึ่งจะชี้ให้เห็นถึงข้อดีและ
ข้อบกพร่องของปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลผลิต และนำไปสู่การปรับปรุงคุณภาพได้
5. ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม (Environment) ห ม า ย ถึ ง ส ภ า พ ที่ อ ยู่ แ ว ด ล้ อ ม ร ะ บ บ
โดยสภาพแวดล้อมสำหรับระบบของสถานศึกษา เช่น ที่ตั้ง ชุมชน และผู้ปกครอง เป็นต้น
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องค์ประกอบของระบบทั้ง 5 องค์ประกอบ ดังภาพ 2.1

ภาพ 2.1 แสดงองค์ประกอบของระบบพื้นฐาน
ที่มา: คาสต์ และโรเซนซ์วีก (Kast and Rosenzweig, 1985, p. 112)
2. แนวคิดกระบวนการบริหาร
กระบวนการบริหาร มีนักการศึกษาได้ให้มุมมองของกระบวนการบริหารแตกต่างกันไปบางคน
พิจารณาว่าเป็นกิจกรรม หรือเป็นขั้นตอน หรือเป็นหน้าที่การบริหาร สำหรับการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยให้
ความหมายของกระบวนการบริห ารเป็ นขั้ น ตอนการดำเนิ น งานที่ เ ป็ น กระบวนการต่อ เนื่ อ งกั น
ซึ่งกระบวนการบริหารในมุมมองของนักการศึกษา สรุปได้ดังนี้
จั น ทรานี สงวนนาม (2551, หน้ า 34-39) ได้ ส รุ ป แนวคิ ด กระบวนการบริ ห ารของ
นักการศึกษาหลายท่าน ไว้ดังนี้
1. เฮ็นรี ฟาโยล์ (Henry Fayol) บิดาแห่งการบริหารจัดการ มีความเห็นว่าการบริหารเป็น
ศาสตร์อย่างหนึ่งและเป็นหลักสากลที่สามารถนำไปใช้ได้กับการบริหารทุกประเภท โดยการบริหาร
จัดการเป็นส่วนสำคัญพื้นฐานของการบริหารงานที่ประกอบด้วยขั้นตอนสำคัญ 5 ประการที่เชือ่ มโยง
กันอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
1.1 การวางแผน (To Plan) หมายถึง ภาระหน้าที่ของผู้บริหารที่จะคาดการณ์ล่วงหน้าถึง
เหตุการณ์ต่าง ๆ แล้วกำหนดแผนการปฏิบัติงานไว้เป็นแนวทางในการทำงานในอนาคต
1.2 การจั ด องค์ ก าร (To Organize) หมายถึ ง ภาระหน้ า ที่ ข องผู้ บ ริ ห ารในการจั ด
โครงสร้างของงานและอำนาจหน้าที่ของบุคคล
1.3 การบังคับบัญชา (To Command) หมายถึง กระบวนการเกี่ยวกับการวินิจฉัยสั่งการ
การตัดสินใจ การมอบหมายหน้าที่การงาน การนิเทศงาน ตลอดจนการใช้ภาวะผู้นำ
1.4 การประสานงาน (To Coordinate) หมายถึง ความร่วมมือ ร่วมใจในการปฏิบัติงาน
การจัดระเบียบงานให้เรียบร้อย สอดคล้องกลมกลืนกันเพื่อให้งานสมดุลและบรรลุเป้าหมายตามที่
กำหนดไว้ การประสานงานเปรียบเสมือนตัวกลางนำฟันเฟืองของบรรดากิจกรรมทั้งหลายให้สอดคล้อง
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ต้องกันเพือ่ ให้งานดำเนินไปด้วยความกลมกลืน ราบรื่นและเรียบร้อย
1.5 การควบคุมงาน (To Control) หมายถึงการกำกับงานและตรวจสอบว่าการปฏิบัติงาน
ได้ดำเนินไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่ โดยอาศัยการรายงานและงบประมาณเป็นเครื่องมือ
2. ลูเธอร์ กูลิคและลินดอลล์ เออร์วิค (Luther Gulick and Lyndall Urwick) ได้นำแนวคิด
ของอองรี ฟาโยล์ มาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการ โดยได้ขยายกิจกรรมทางการบริหารออกเป็น
7 ประการ รวมเรียกว่า POSDCoRB ซึ่งเป็นงานในหน้าที่ของผู้บริหารในองค์การราชการโดยทั่วไป
ดังนี้
2.1 การวางแผน (Planning) หมายถึง การวางแผนล่วงหน้าว่าองค์การจะต้องทำอะไรบ้าง
เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
2.2 การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึงการจัดองค์การ การกำหนดโครงสร้างการแบ่ง
สายงาน การจัดสายการบังคับบัญชาและการกำหนดตำแหน่งหน้าที่
2.3 การบังคับบัญชา (Staffing) หมายถึง การบริหารงานบุคคล ได้แก่การจัดอัตรากำลัง
การสรรหา การพัฒนา การสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน การประเมินผลงาน การพิจารณาความดี
ความชอบ การให้สวัสดิการและการให้พ้นจากงาน
2.4 การควบคุมงาน (Directing) หมายถึงการอำนวยการ การตัดสินใจ การวินิจฉัยสั่งการ
และการควบคุมบังคับบัญชา
2.5 การประสานงาน (Coordinating) หมายถึงการประสานงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือ
เพือ่ ดำเนินการไปสู่เป้าหมายเดียวกัน
2.6 การรายงาน (Reporting) หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติขององค์ก ารเพื่อให้
สมาชิกขององค์การทราบความก้าวหน้าของการดำเนินงาน
2.7 การงบประมาณ (Budgeting) หมายถึง การใช้เงิน การควบคุมการใช้จ่ายและการ
ตรวจสอบด้านการเงิน
3. เจสซี บี เซียรส์ (Jesse B. Sears) ให้ความเห็นว่าการบริหารการศึกษาจะต้องดำเนินการ
ไปตามกระบวนการ 5 ขั้น ดังนี้
3.1 การวางแผน (Planning) คือการกำหนดแผนงานและโครงการล่วงหน้า
3.2 การจัดองค์การ (Organizing) คือ การจัดโครงสร้างและกำหนดตำแหน่งหน้าที่
3.3 การอำนวยการ (Organizing) คือ การสั่งการและมอบหมายงาน
3.4 การประสานงาน (Coordinating) คือการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานและ
ตำแหน่งต่าง ๆ ในหน่วยงาน
3.5 การควบคุมงาน (Controlling) คือการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
4. สมาคมผู้บ ริหารการศึกษาของสหรัฐอเมริกา (The American Association of School
Administrators: AASA) มี ความเห็นว่า กระบวนการบริห ารการศึก ษาควรประกอบด้วยกิจ กรรม
5 ขั้น ดังนี้
4.1 การวางแผน (Planning) คือการวางแผนปฏิบัติการในการบริหารการศึกษา
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4.2 การจัดสรรทรัพยากร (Allocation) คือ การสรรหาทรัพยากรทีเ่ ป็นปัจจัยที่จำเป็นใน
การบริหารงาน
4.3 การบำรุงขวัญ (Stimulating) คือ การให้กำลังใจและบำรุงขวัญผู้ปฏิบัติงาน
4.4 การประสานงาน (Coordinating) คือการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน
4.5 การประเมินผล (Evaluation) คือการประเมินผลงานหรือติดตาม ตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงาน
โบวี่ (Bovee, 1993, p.5) กล่าวว่าหน้าที่ของการบริหารจัดการมี 4 ประการ ดังนี้
1. การวางแผน (Planning) ประกอบด้วย การกำหนดเป้าหมาย (Goals) การกำหนดกล
ยุทธ์(Strategy) และการพัฒนาแผนย่อยเพื่อให้เกิดการประสานงานกิจกรรมต่าง ๆ
2. การจั ด องค์ ก าร (Organizing) เป็ น การกำหนดว่ าจะทำงานอะไร บุ คคลใดที่ มี ค วาม
เหมาะสมที่ จ ะทำงานนั้ น การจั ด องค์ ก ารจะต้ อ งมี ก ารจั ด บุ ค คลเข้ า ทำงาน (Staffing) ซึ่ ง เป็ น
กระบวนการที่เป็นทางการเพื่อให้มั่นใจว่าองค์การมีพนักงานที่มีความสามารถในงานทุกระดับเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
3. การนำ (Leading) ประกอบด้ วยการจู งใจผู้ ใต้ บั ง คับ บั ญ ชา การสั่ง การ การคั ดเลื อ ก
ช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิผล รวมไปถึงการบริหารความขัดแย้ง
4. การควบคุม (Controlling) เป็นการติดตามผลและแก้ไขปรับปรุงสิ่งที่จำเป็นเพื่อ ให้เกิด
ความเชือ่ มั่นว่างานบรรลุผลตามที่ได้วางแผนไว้
ดูบริน (DuBrin, 2010, pp. 12-13) ได้นำเสนอแนวคิดหน้าที่การบริหารไว้เช่นเดียวกับนัก
การศึก ษาหลายท่านแต่มีก ารจัดหมวดหมู่ ขั้นตอนการบริห ารที่แตกต่างไปเช่น การจัดบุคลากร
(Staffing) ไปรวมในด้ านการจัดองค์ก าร (Organizing) การกำหนดเป้ าหมายขององค์ ก าร (Goal
Setting) จัดรวมอยู่ในการวางแผน (Planning) สำหรับการตัดสินใจ สั่งการ การสื่อสารและการจูงใจ
จัดรวมอยู่ในด้านการนำ (Leading) ซึ่งกระบวนการบริหารตามแนวคิดของดูบริน มีดังนี้
1. การวางแผน (Planning) หมายถึง กระบวนการกำหนดเป้าหมายขององค์ก ารและวาง
แนวทางดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายนั้น ประกอบด้วยการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันขององค์การ การ
กำหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ การกำหนดนโยบาย มาตรการและกลยุทธ์การดำเนินงานรวมทั้ง
การกำหนดทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดำเนินงาน
2. ก ารจั ดอ งค์ การ (Organizing) ห ม ายถึ ง ก ระบ วน การจั ด การท รั พ ย าก รแ ล ะ
การจัดระบบการดำเนินงานเพื่อ ให้บ รรลุเป้าหมายขององค์การ ประกอบด้วย การจัดทำแผนภูมิ
ปฏิบัติงาน การจัดบุคลากรรับผิดชอบงานต่าง ๆ การจัดทำมาตรฐานและรายละเอียดการปฏิบัติงาน
การจัดระบบการบังคั บบัญ ชาและการประสานงาน การกำหนดภารกิจขององค์การ การจัดระบบ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในองค์การ
3. การนำ (Leading) หมายถึ ง การอำนวยการและการประสานงาน เพื่ อ ให้ บุ ค ลากร
ปฏิ บั ติง านบรรลุเ ป้าหมายองค์ก าร ซึ่ ง ต้อ งอาศัย ภาวะผู้น ำของผู้บ ริห ารประกอบด้ วยการจูง ใจ
การตัดสินใจสั่งการ การสื่อสารและการแก้ปัญหาความขัดแย้งของบุคลากร
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4. การควบคุม (Controlling) หมายถึงการกำกับให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและ
แผนขององค์การ ประกอบด้วยการตรวจสอบ ติดตาม การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับเกณฑ์ที่
กำหนดไว้และการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน
คูนทซ์และโอ ดอนเนลล์(Koontz and O’Donnell, 2001, p. 9) ได้ให้แนวคิดกระบวนการ
บริหาร ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนซึ่งต่างก็แยกจากกันโดยหน้าที่และภารกิจแต่จะดำเนินไปเป็นกระบวน
การตามลำดับและเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันตามระบบบริหาร ดังนี้
1. การวางแผน (Planning) ประกอบด้วยการกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การ
และการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุผล
2. การจัดองค์การ (Organizing) ประกอบไปด้วยการนำปัจจัยทางการบริหาร เช่น คน เงิน
วัสดุอุปกรณ์และวิธีการบริหารที่จะทำให้เกิดสัมฤทธิผล
3.การจูงใจ (Motivating) ประกอบไปด้วยการอำนวยการ (Directing) การติดต่อ สื่อ สาร
(Communicating) และการเป็นผู้นำในการดำเนินการ (Leading)
4. การควบคุ มงาน (Controlling) เป็นการติดตามและประเมินผลเพื่อเปรียบเทียบผลการ
ปฏิบัติงานกับแผนที่กำหนด
แนวคิ ดของ ดู บ ริ น (Dubrin) และ คู น ทซ์ และโอ ดอนเนลล์ (Koontz and O’Donnell)
มีความเห็นสอดคล้องกัน แต่ คูนทซ์และโอ ดอนเนลล์ (Koontz and O’Donnell) ให้ความสำคัญกับ
การจูงใจที่จะทำให้บุคลากรทำงานอย่างมีประสิทธิผล
นอกจากนั้นกระบวนการบริหารที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันคือการบริหารด้วยวงจรคุณภาพ
ซึ่งเป็นกระบวนการบริหารงานหรือการจัดระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพือ่ ให้ผลผลิตที่ออกมามี
คุณภาพได้มาตรฐานตามเป้าหมายกำหนดซึ่งเอ็ดวาร์ด เดมมิ่ง (Edwards Deming,1950 อ้างอิงใน
ชนินทร์ แสงแก้ว, 2546, หน้า 34) ได้เสนอขั้นตอนการบริหารงานคุณภาพ “วงจรเดมมิ่ง” (Deming
cycle) ไว้ 4 ขั้นตอน คือ
1. การจัดทำและการวางแผน (Plan)
1.1 ทำความเข้าใจวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนแล้วกำหนดหัวข้อควบคุม
1.2 กำหนดค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุให้แก่หัวข้อควบคุมแต่ละข้อ
1.3 กำหนดวิธีดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
2. การปฏิบัติตามแผน (Do)
2.1 หาความรู้เกี่ยวกับวิธีดำเนินการนั้น
2.2 ดำเนินการตามวิธีการที่กำหนด
2.3 เก็บรวบรวมบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องและผลลัพธ์ของหัวข้อควบคุม
3. การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล (Check)
3.1 ตรวจสอบว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามวิธีการทำงานมาตรฐานหรือไม่
3.2 ตรวจสอบว่าค่าที่วัดได้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่
3.3 ตรวจสอบว่าหัวข้อควบคุมได้ตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่
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4. กำหนดมาตรฐานแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะที่ทำให้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (Act)
4.1 ถ้าการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามวิธีการทำงานมาตรฐาน ก็หามาตรการแก้ไข
4.2 ถ้าผลลัพธ์ที่ได้ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ก็ค้นหาสาเหตุและแก้ไขที่ต้นตอเพื่อมิให้เกิด
ปัญหาซ้ำขึ้นอีก
4.3 ปรับปรุงระบบการทำงานและเอกสารวิธีการทำงานมาตรฐาน
จากการศึกษาแนวคิดกระบวนการบริหารของนักการศึกษา สามารถวิเคราะห์และสรุปเพือ่
ประยุกต์ใช้ในกระบวนการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ดังตาราง 2.1
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ตาราง 2.1 แสดงการวิเคราะห์และสรุปกระบวนการบริหารการศึกษา
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จากตาราง 2.1 กระบวนการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏประกอบด้วย ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน (Planning: P) ขั้นตอน
ที่ 2 การจั ด องค์ ก าร (Organizing: O) ขั้ น ตอนที่ 3 การลงมื อ ปฏิ บั ติ (Doing: D) ขั้ น ตอนที่ 4
การควบคุม (Controlling: C) ขั้นตอนที่ 5 การปรับ ปรุง (Acting: A) ซึ่งในแต่ล ะขั้นตอนต่างก็แยก
จากกันตามหน้าที่และภาระงาน แต่จะดำเนินการไปเป็นกระบวนการตามลำดับขั้นและเกี่ยวข้องซึ่งกัน
และกันตามระบบบริหาร และมีการประสานงาน (Coordinating: C) เป็นกลไกในการขับเคลื่อนทุก
ขั้นตอนดังภาพ 2.2

ภาพ 2.2 แสดงกระบวนการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จากภาพ 2.2 กระบวนการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ มีรายละเอียด ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน (Planning: P) เป็นการกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จของ
เป้าหมายและแนวทางการปฏิบัติเพือ่ ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีสว่ นเกีย่ วข้อง
ขั้นตอนที่ 2 การจัดองค์การ (Organizing: O) เป็นการกำหนดโครงสร้าง การแบ่งงานและ
การกำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบเป็นอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับบุคลากรและงาน เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมาย
ขั้นตอนที่ 3 การลงมื อ ปฏิ บัติ (Doing: D) เป็ นการดำเนิน การตามวิธีก ารหรือ แนวทางที่
กำหนดและเก็บรวบรวมบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องและผลลัพธ์ของตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าหมาย โดย
เป็นการดำเนินงานร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
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ขั้นตอนที่ 4 การประเมิน (Evaluation: E) เป็นการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยกำหนดบทบาทหน้าที่และผู้รับผิดชอบในการกำกับ ติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลในแต่ละภาระงานและขั้นตอนของการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และมีการรายงาน
ผลการปฏิบัติงานให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ 5 การปรับปรุง (Acting: A) เป็นการนำรายงานผลการปฏิบัติงานมาพิจารณาโดย
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อ ง หากการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายผู้มีส่วนเกี่ยวข้อ ง
ร่วมกันแสวงหาแนวทางปรับปรุง และหากการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้แล้วให้พัฒนา
ให้ดียิ่งขึ้นไป
ขั้น ตอนที่ 6 การประสานงาน (Coordinating : C) เป็ น ศูน ย์ก ลางของการขับ เคลื่ อ นใน
ทุกขั้นตอนของการบริหาร
แนวคิดเกี่ยวกับห้องสมุด
ความหมายของห้องสมุด มีผู้ให้ความหมายไว้หลากหลาย ดังนี้
แม้นมาส ชวลิต,คุณหญิง (2541, หน้า 5) กล่าวว่า ห้องสมุด ภาษาอังกฤษใช้ชื่อ Library คำนี้
มาจากภาษาละติน คือ Libraria แปลว่า ที่เก็บหนังสือ ภาษาฝรั่งเศสใช้ว่า Bibliotleque มาจากคำ
ภาษากรีกว่า Biblios แปลว่าหนังสือ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าค่านิยมในการเก็บ สะสมหนังสือ มาแต่สมัย
โบราณ และมีความเข้าใจกันมานานแล้วว่า หนังสือ คือ ความรู้ คือ วิชา การจัด รวบรวม สะสมวิชา
เพื่อให้คนเรียนรู้ต่อไป เป็นการขจัดความโง่เขลา และอวิชชาอันเป็นบ่วงผูกมัดมนุษย์ไว้อย่างหนึ่ง
ห้องสมุด มีผู้ให้ความหมายไว้หลายความหมาย เช่น
ลมุล รัตตากร (2530, หน้า 14) กล่าวว่า ห้องสมุดเป็นสถานที่รวบรวมสรรพวัสดุของห้องสมุด
ซึ่งมีทั้งหนังสือ สิ่งพิมพ์ และโสตทัศนวัสดุต่าง ๆ ที่จัดไว้ให้ผู้ใช้ได้ใช้
สุ ท ธิ ลั ก ษณ์ อำพั นวงศ์ (2521ข, หน้ า 69) กล่าวว่า ห้ อ งสมุด คื อ สถานที่ร วบรวมสรรพ
วิทยาการต่างๆ ได้แก่ หนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์อื่น ๆ ต้นฉบับตัวเขียน สมุดข่อย และอุปกรณ์โสตทัศน์
ศึกษาทุกชนิด
“ห้องสมุด” มีคำใช้อยู่หลายคำ ในประเทศไทยสมัยก่อ นเรียก “หอหนังสือ ” เป็นสถานที่
สำหรับเก็บรวบรวมหนังสือ เอกสารราชการ ซึ่งประกอบด้วยกฎระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย พระบรม
ราชโองการ อันได้แก่ เรื่องราชการต่าง ๆ จดหมายโต้ตอบ บันทึกเรื่องราว เป็นต้น ส่วนหนังสือทาง
พระพุทธศาสนา ได้แก่ พระไตรปิฎก และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนานั้น จะมีสถานที่แยก
เก็บ ต่างหาก สถานที่นี้ จ ะสร้างขึ้น ภายในวัดเรีย กว่า “หอไตร” ปัจ จุบั นห้ อ งสมุดได้ เกิดขึ้นอย่าง
มากมาย และมีชื่อเรียกที่แตกต่างกัน เนื่องจากมีการขยายการบริการกว้างขวางเพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิด
ความพยายามที่จะตั้งชื่อสถานที่นั้นให้เห็นเด่นชัดถึงหน้าที่ของหน่วยงานนั้น จึงมีชื่อเรียกต่างกันไป
(ประทีป จรัสรุ่งรวีวร, 2542, หน้า 10) ดังตัวอย่าง เช่น
ใช้คำว่า “ห้อง” เช่น ห้องสมุดโรงเรียนต่าง ๆ ห้องสมุดประชาชน
ใช้คำว่า “หอสมุด” เช่น หอสมุดวิทยาลัยครูต่าง ๆ ในสมัยมีวิทยาลัยครู
ใช้คำว่า “สำนักหอสมุด” เช่น สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ใช้ ค ำว่ า “สำนั ก หอสมุ ด กลาง” เช่ น สำนั ก หอสมุ ด กลาง มหาวิ ท ยาลั ย รามคำแหง
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ใช้คำว่า “สถาบันวิทยบริการ” เช่น สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใช้คำว่า “สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ” เช่น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กำแพงเพชร สำนั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
มหาวิท ยาลัยราชภัฏเชียงราย สำนัก วิท ยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ มหาวิท ยาลัยราชภั ฏ
เพชรบูรณ์ เป็นต้น
สรุปได้ว่า ห้องสมุด คือ สถานที่รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ ทั้งที่เป็นหนังสือวารสาร
สิ่งพิมพ์ โสตทัศนวัสดุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ทางการศึกษาทุกชนิดที่จัดไว้อย่างเป็นระบบเพื่อ
สะดวกแก่ ก ารให้ บ ริก ารแก่ ผู้ เข้ ามาศึ ก ษาค้ น คว้า โดยมี บ รรณารั ก ษ์ บ ริ ห ารจัด การสารสนเทศ
อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ
ความสำคัญของห้องสมุด
ความสำคัญของห้องสมุด มีผู้กล่าวถึงไว้หลากหลาย ดังนี้
สุริทอง ศรีสะอาด (2544, หน้า 9) กล่าวว่าห้องสมุดเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญยิ่งต่อการจัด
การศึกษาในทุกระดับ โดยเฉพาะการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้
ผู้ศึ ก ษาได้ ศึ ก ษาค้ น คว้ าหาความรู้ในสรรพวิช าการต่า งๆ เป็ น ศู น ย์ ร วมที่ ผ สมผสานระหว่า งคน
ทรัพ ยากรการเรียนรู้ และอาคารสถานที่ โดยมุ่ง ที่จ ะช่วยเหลือ ผู้ใช้ในกระบวนการเปลี่ยนแปลง
สารสนเทศไปสู่ความรูท้ ั้งสารสนเทศและความรู้ต่างก็เป็นเป้าหมายสำคัญอย่างหนึ่งของมหาวิทยาลัย
ทักษิณ ชินวัตร (2544) ได้เห็นความสำคัญ และบทบาทของห้องสมุดในการพัฒ นาคน และ
พร้อมที่จะสนับสนนุการสร้างห้องสมุดและพัฒนาให้เป็นห้องสมุดมีชีวิตเจริญและเติบโต โดยกล่าวตอน
หนึ่งในปาฐกถา เรื่อง “มิติใหม่ของการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย : หัวใจแห่งการพัฒนาชาติ” ซึ่งจัดโดย
ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ (ปอมท) ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่า “ขุมมันสมอง
ของเด็กอยู่ที่ห้องสมุด ซึ่งรัฐบาลพร้อมสนับสนุนงบประมาณแก่อาจารย์ที่จะสร้างห้องสมุด โดยจะต้อง
เป็นห้องสมุดที่มีชีวิต เกิดแล้วโต” นอกจากนี้ยังได้แนะนำครูอาจารย์มหาวิทยาลัย ช่วยกันคิดโครงการ
พัฒนาแหล่งสมอง เพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันระดับนานาชาติต่อไป
ความสำคัญของห้องสมุด มีผู้ให้ความเห็นไว้หลายทัศนะ ดังนี้
ลมุล รัตตากร (2539, หน้า 27-31) ให้ความเห็นไว้ดังนี้
1. ห้องสมุด เป็นที่รวมแห่งทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ ที่อาจารย์ผู้สอนและนิสิตนักศึกษาเข้า
มาค้นคว้าหาความรู้ทุกแขนงวิชาที่มีการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา
2. ห้อ งสมุดเป็นที่ทุกคนจะเลือกอ่านหนังสือ และค้นคว้าหาความรู้ต่าง ๆ ได้โดยอิส ระตาม
ความสนใจของแต่ละบุคคล
3. ห้องสมุดช่วยให้ผู้ใช้ห้องสมุดพอใจที่จะอ่านหนังสือต่าง ๆ โดยไม่รู้จักจบสิ้นจากเล่มหนึ่ง
ไปสู่อีกเล่มหนึ่งและอ่านจบเล่มแล้วเล่มเล่า
4. ห้องสมุดช่วยให้ผู้ใช้ห้องสมุดมีความรู้ทันสมัยอยู่เสมอ
5. ห้องสมุดช่วยให้ผู้ใช้ห้องสมุดมีนิสัยรักการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง
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6. ห้องสมุดช่วยให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
7. ห้องสมุดจะช่วยให้ผู้ใช้ห้องสมุดรับรู้ในสมบัติสาธารณะ รู้จักใช้และระวังรักษาอย่างถูกต้อง
พวา พันธุ์เมฆา (2541, หน้า 6-7) ให้ความเห็นไว้ดังนี้
1. ห้องสมุดเป็นแหล่งรวมสรรพความรู้ทั้งหลายในโลกเอาไว้
2. ห้องสมุดเป็นสถานที่ที่ทุกคนสามารถค้นคว้าหาความรู้ได้อย่างเสรีตามความสนใจของตน
3. ห้องสมุดช่วยปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน
4. ห้องสมุดช่วยส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
5. ห้องสมุดช่วยให้ผู้ใช้มีความรูท้ ี่ทันสมัยอยู่เสมอ
วาณี ฐาปนวงศ์ ศานติ (ม.ป.ป., หน้ า 1-2) ให้ ความเห็น ความสำคั ญ ของห้ อ งสมุด ไว้ว่ามี
ความสำคัญ 5 ประการ คือ
1. เพื่อการศึกษา (Education)
2. เพื่อให้ข่าวสารและความรู้ (Information)
3. เพื่อการค้นคว้าและวิจัย (Research)
4. เพื่อความจรรโลงใจ (Inspiration)
5. เพื่อความเพลิดเพลิน (Recreation)
เอื้อมพร ทัศนประสิทธิผล (2542, หน้า 39-40) ให้ความเห็นไว้ว่า
1. ห้องสมุดเป็นแหล่งรวมทั้งความรู้ความบันเทิง ที่ผู้ใช้ส ามารถเลือกสรรได้อย่างเสรีตาม
ความต้องการ ทำให้เป็นคนฉลาดทันเหตุการณ์
2. ห้องสมุดช่วยส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ทั้งนี้เพราะปัจจุบันห้องสมุดมีบริการ
สื่อโสตทัศน์ เช่น วีดิทัศน์ บริการวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ บริการ Online ฯลฯ ผู้ใช้จะได้รับทั้งความบันเทิง
และความรู้ในขณะเดียวกัน และสามารถติดต่อสื่อสารกับเพื่อนทุกมุมโลก
3. ห้องสมุดช่วยปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน ผู้ใช้ห้องสมุดที่ได้รับความบันเทิงมักจะติดใจกลับมา
อ่านเรื่องอื่นๆ ทำให้เป็นนิสัย เกิดความต้องการหนังสือเป็นอาหารสมองอีกอย่างหนึ่ง
4. ห้องสมุดเป็นแหล่งสารสนเทศที่กว้างไกลรับใช้สังคม ที่เรียกว่า เอเวอร์ ออนเวอร์ด (Ever
Onward) หมายถึ ง ผู้ ใช้ บ ริ ก ารสามารถท่ อ งเที่ ย วไปได้ ไกลอย่ า งไม่ มี ข อบเขต เช่ น ใช้ บ ริ ก าร
อินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้ใช้สามารถส่งจดหมายหรือรับข่าวสารจากผู้ที่อยู่ห่างไกลได้ฉับไวจากบริการ E-mail
หรือสามารถสืบค้นสารสนเทศได้ทั่วโลกโดยใช้บริการ World Wide Web เป็นต้น
5. ห้องสมุดเป็นสถานที่ไร้พรมแดน ผู้ให้บริการเต็มใจบริการโดยไม่เลือกปฏิบัติเป็นมิตรภาพ
ไร้พรมแดน (Friendship Beyond Frontiers) หมายถึง ทุกคนสามารถรับบริการได้อย่างเสมอภาค
เป็นห้องสมุดปราศจากกำแพง (Library without wall)
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สมจิต พรหมเทพ (2542, หน้า 45-46) ให้ความเห็นเกีย่ วกับห้องสมุดไว้ว่า
1. ช่วยให้เป็นคนทันมัยอยู่เสมอ รอบรู้ข้อมูลข่าวสาร ทันโลกทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา
2. ช่วยปลู กฝังนิสัยรักการอ่าน รักการศึกษาค้นคว้า เพราะการที่ได้เข้าไปอ่านไปใช้บ ริก าร
บ่อย ๆ หรือเพียงอ่านข่าว ดูภาพหรือการอ่านเพื่อความบันเทิงก็ตาม เมื่อทำบ่อยครั้งก็จะเกิดความเคย
ชินในการอ่าน เกิดความอยากดู อยากอ่านต่อไป นั่นคือเริ่มมีนิสัยรักการอ่านนั่นเอง
3. ส่ งเสริม การใช้ เวลาว่ างให้เป็ นประโยชน์ และสามารถนำความรู้จ ากการอ่านการศึก ษา
ค้นคว้า ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน การพัฒนาบุคลิกภาพหรือกิจกรรมที่เป็นงานอดิเรกได้
4. พั ฒ นาคุณ ภาพชีวิต ของตนเอง และครอบครั ว เพราะความรู้ที่ ได้จ ากการดู ก ารอ่า น
การค้นคว้าสารสนเทศต่าง ๆ จะสามารถนำไปปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ประจำวันของตนให้ดีขึ้น
5. พัฒ นาด้านการศึก ษา ทั้ง การศึก ษาในระบบและการศึก ษานอกระบบโรงเรียนเพราะ
การศึกษาเป็นรากฐานของการดำเนินชีวิต เป็นรากฐานของการพัฒนาทุกด้าน การที่ได้รู้จักใช้บริการ
สารสนเทศ มีผลให้การศึกษาเล่าเรียนประสบผลสำเร็จ เมื่อสำเร็จการศึกษาไปอยู่ในสังคมแล้วก็ยังไม่
สิ้นสุดการศึกษา ยังมีการศึกษาด้วยตนเองต่อไป เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เป็นการศึกษานอก
ระบบโรงเรียน ซึ่งจะทำได้โดยวิธีหาซื้อสารสนเทศศึกษาเอง หรือใช้บริการของห้องสมุดอื่น ๆ ที่มีอยู่
ในสังคม
6. ช่วยทำนุบำรุงขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม เพราะห้องสมุดจะรวบรวมสะสม
มรดกด้านศิลปวัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงามของมนุษยชาติในรูปของสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อสืบทอด
สู่อนุชนรุ่นหลัง
7. ส่งเสริมความเป็นระเบียบวินัย เพราะห้องสมุดทุกแห่งมีกฎระเบียบที่ทุกคนต้องปฏิบัติและ
ยังจัดให้บริการสมาชิกทุกคนอย่างเสมอภาค ซึ่งการจัดระบบต่าง ๆ ของห้องสมุดอย่างเป็นระเบียบจะ
มีส่วนช่วยส่งเสริมความมีระเบียบวินัยแก่ผู้ใช้ด้วย
สรุ ปได้ว่าห้องสมุดมีความสำคัญ ต่อการศึก ษาค้นคว้าการหาความรู้ ความบันเทิง เพราะ
ห้องสมุดเป็นแหล่งรวมสรรพวิทยาการบริการหลากหลายรูปแบบ และหลากหลายสาขาวิชา ห้องสมุด
ช่วยให้ผู้ใช้บริการเป็นคนทันสมัย มีนิสัยรักการอ่าน รู้จัดใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ทำให้คุณภาพ
ชีวิตตนเอง และครอบครัวดีขึ้น ช่วยทำนุบ ำรุง ศิลปวัฒ นธรรม และช่วยให้ ผู้ใช้บ ริการมีวิสัยทัศน์
กว้างไกล ด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิต จากสื่อการเรียนรู้สมัยใหม่ในปัจจุบัน
บทบาทของห้องสมุด
บทบาทของห้องสมุดมีดังนี้
วาณี ฐาปนวงศ์ศานติ (2543, หน้า 11-12) กล่าวว่าโลกปัจจุบันเป็นยุคข่าวสาร เทคโนโลยี
สารสนเทศกำลังเป็นที่สนใจ ห้องสมุดในสถาบันที่มีบทบาทในการเก็บและเผยแพร่สารสนเทศจึงมี
บทบาทในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. บทบาทพัฒนาด้านการศึกษา เป็นความสำคัญพื้นฐานสำหรับสังคม เพราะการศึกษาเป็น
รากฐานของชีวิต ห้องสมุดจึงเป็นแหล่งให้การศึกษาทุกระบบสนับสนุนผู้ที่ต้องการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง สามารถพัฒนาเพิ่มคุณภาพชีวิตในทางความรู้ ให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นใจ
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2. บทบาทพัฒ นาด้านวัฒ นธรรม เพราะห้อ งสมุดรวบรวมสารสนเทศทุก ประเภท ฉะนั้น
วัฒ นธรรมของชาติก็จ ะถูก สะสมไว้ ทั้งเป็นลายลักษณ์อัก ษร และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในรูปของสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งศิลปะของชาติ เพื่อให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาค้นคว้าต่อไป
3. บทบาทพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ข้อมูลทางเศรษฐกิจ ธุรกิจ อุตสาหกรรม ทั้งระดับประเทศ
และต่างประเทศ ห้องสมุดจะรวบรวมทั้งตัวเลขและข้อมูลเบื้องต้น ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ตลอดจน
งานวิจั ย เพื่อให้นักธุรกิจและผู้เกี่ยวข้อ งสามารถนำไปใช้เพื่อ พิจารณาตัดสินสำหรับ ดำเนินงานได้
รวมทั้งธุรกิจด้านสื่อสารที่จะช่วยด้านการผลิตข่าวสารในรูปของเอกสารให้แพร่กระจายและมีบทบาท
ในสังคมปัจจุบัน
4. บทบาทพัฒนาด้านสังคม การเมือง และการปกครอง สารสนเทศในห้องสมุดช่วยให้ผู้สนใจ
รับทราบข่าวสาร ระบบการปกครองของสังคมโลก เป็นการศึกษาเปรียบเทียบและพัฒนาผู้อ่านให้เข้าสู่
โลกกว้าง เกิดความคิดสร้างสรรค์ เป็นนักประชาธิปไตยเพื่อการเป็นพลเมืองที่ดีในสังคม ปรับตัวให้อยู่
ในระบบการปกครองปัจจุบันได้
5. บทบาทพัฒนาในเรื่องสิ่งแวดล้อม ห้องสมุดจะส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรขจัดมลพิษ
จากสิ่งแวดล้อม ด้วยการแสดงสารสนเทศที่มีทั้งคุณและโทษในทุกรูปแบบให้ประจักษ์ต่อผู้ใช้บริการ
เป็นการเผยแพร่ในรูปนิทรรศการ ข่าวสารและข้อมูลที่มีผู้วิจัย ห้องสมุดเป็นเสมือนแหล่งกลางในการ
กระจายข่าวให้ทั่วถึง
หน้าที่ของห้องสมุด
ห้องสมุด มีบทบาทหน้าที่สำคัญยิ่งต่อการศึกษาและการพัฒนาการเรียนการสอนของสถาบัน
เพราะเป็นแหล่งรวมของสรรพวิทยาการทุกรูปแบบทุกสาขาวิชาที่มีการเรียนการสอน ดังนั้น การจัด
และบริหารงานห้องสมุดจึงจำเป็นต้องสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาการค้นคว้าวิจัยอย่างเพียงพอ
และมีป ระสิท ธิภาพ ตลอดจนมีก ารจัดองค์การที่ดีทั้งในด้านบริห าร ด้านงานเทคนิ ค และด้านการ
บริการ เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับประโยชน์มากที่สุด
ดังนั้นห้องสมุดมหาวิทยาลัย จึงมีบทบาทสำคัญในอันที่จะส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจหลัก
4 ประการ ของมหาวิทยาลัย (อมรรัตน์ เชาวลิต, 2541, หน้า 11-12) ได้ดังนี้
1. หน้ าที่ ในการเรียนการสอน โดยการส่ ง เสริม สนั บ สนุ น หลั ก สูต รการศึก ษา กล่าวคื อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัย จะต้องจัดหาจัดเก็บรวบรวมรักษา และเผยแพร่หนังสือและวัสดุการอ่านอื่น ๆ
ตลอดจนโสตทัศนวัสดุ ให้สอดคล้อ งกับ หลักสูตรการศึกษา วัตถุ ประสงค์ และนโยบายของสถาบั น
ตลอดจนความต้องการของผู้ใช้ห้องสมุด
2. หน้าที่ในการวิจัย ห้องสมุดวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ควรให้ความร่วมมือในการวิจัยของ
สถาบัน โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์กลาง ในการรวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์นิสิตนักศึกษา
และบุคคลภายในสถาบันนั้น ๆ
3. หน้าที่ในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม โดยการกระจายบริการทางการศึกษาไปยัง
ภูมิภาค ตลอดจนเป็นแหล่งกลาง ในการติดต่อประสานงานกับสถาบันอื่น และมีบทบาทในการที่จะ
ผลักดันการขยายบริการห้องสมุด ให้กว้างขวางออกไปสู่ชุมชนภายนอกสถาบันด้วย เพื่อให้ชุมชนได้มี
การพัฒนาการศึกษาด้วยตนเองมากขึ้น
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4. หน้าที่ในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ถึงแม้ว่านโยบายหลักของห้อ งสมุดวิทยาลัยและ
มหาวิท ยาลัยจะเน้นที่ก ารให้บ ริก ารความรู้ท างวิชาการแต่ ห้ อ งสมุ ดก็ ยังส่ งเสริ ม สงวนรัก ษา และ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประจำชาติ โดยการเก็บ รักษาทรัพย์สมบัติท างด้านเอกสาร สิ่งพิมพ์จำพวก
เอกสารโบราณ อันเป็นมรดกและเอกลักษณ์ ทางด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติและของท้องถิ่นนั้น ๆ
หน้าที่ของห้องสมุดมหาวิทยาลัย ตามแนวคิดของ โรเจอร์และเวเบอร์ (Rogers & Weber,
1971, p. 2) สรุปไว้ดังนี้
1. จัดหาเอกสารและวัสดุอุปกรณ์การศึกษาต่างๆ เช่น หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ ต้นฉบับ
ตัวเขียน โสตทัศนวัสดุ ฯลฯ
2. การจัดหมวดหมู่วัสดุดังกล่าว จะต้องให้รายละเอียดทางด้านบรรณานุกรมเพื่อความสะดวก
ในการใช้และเป็นระเบียบ
3. การเย็บ เล่ม การดูแลรัก ษาเอกสาร และวั ส ดุอุ ป กรณ์ ก ารศึก ษาต่าง ๆ เพื่อ ที่ จ ะได้ รับ
ประโยชน์ถาวรต่อไป
4. การบริการยืม-คืน ควรวางกฎเกณฑ์ที่แน่นอน เพื่อที่จะสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึงแก่
สมาชิกในมหาวิทยาลัย
5. การจัดเตรียมด้านการช่วยเหลือผู้อ่านเป็นรายกลุ่ม ในด้านการใช้วัสดุห้องสมุด และเตรียม
เครื่องมือช่วยค้นที่เหมาะสม เช่น จัดทำคู่มือการใช้ห้องสมุด เป็นต้น
6. ควรมีสถานที่อย่างเพียงพอ ในการเก็บรักษาหนังสือ และวัสดุอุปกรณ์การศึกษาและการ
ให้บริการ ตลอดจนเครื่องอำนวยความสะดวก
7. ควรมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับห้องสมุดหรือสถาบันอืน่ ๆ เพื่อที่จะใช้เอกสารร่วมกันได้
เช่น การยืมระหว่างห้องสมุด เป็นต้น
2.1 แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
การบริ ห ารงานต่ า งๆ จำเป็ น ต้ อ งใช้ ทั้ ง ศาสตร์ แ ละศิ ล ป์ และการบริ ห ารห้ อ งสมุ ด
สถาบั นอุดมศึ ก ษาก็เช่ นเดี ยวกั น คื อ ไม่ส ามารถปฏิบัติให้ส ำเร็จ ลุล่วงได้ด้วยบุคคลเพียงคนเดียว
หากแต่ต้องร่วมกันปฏิบัติงานเป็นกลุม่ ในลักษณะทีมงาน โดยการนำเอาทรัพยากรทั้งที่เป็นบุคคล วัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เครื่องจักร วิธีการ การตลาด ข้อมูลข่าวสารและเวลา รวมทั้งเงินมารวมเข้าด้วยกัน
ผู้บริหารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา จึงจำเป็นต้องศึกษาทฤษฎีการบริหารเพื่อนำทฤษฎีการบริหารไป
ปรับใช้ในการบริหารห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษา
ความหมายของการบริหาร
สำหรับความหมายของการบริหารนั้น มีผู้นิยามไว้แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทัศนคติ
ของแต่ละบุคคล ดังนี้
เก็ทซอล และ กิวบา (Getzals & Guba) กล่าวว่า การบริหารเป็นกระบวนการทางสังคมที่
สามารถมองเห็ น ได้ 3 ทางคื อ ทางโครงสร้ า ง เป็ น ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชาตามลำดับขั้นตอนของสายการบังคับบัญชา ทางหน้าที่ เป็นขั้นตอนของหน่วยงานที่
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ระบุหน้าที่ บทบาท ความรับผิดชอบและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมาย และ
ทางปฏิบัติ เป็นกระบวนการที่บุคคลและบุคคลต้องการร่วมทำปฏิกิริยาซึ่งกันและกัน (ปิยะนุช สุจิต,
2551, หน้า 12)
ไซมอน (Simon) ให้ความหมายไว้ว่าการบริหาร หมายถึง ศิลปะในการทำให้สิ่งต่างๆ ได้รับ
การกระทำจนเป็นผลสำเร็จ กล่าวคือ ผู้บริหารไม่ใช่เป็นผู้ปฏิบัติ แต่เป็นผู้ใช้ศิลปะทำให้ปฏิบัติงาน
ทำงานจนสำเร็จ ตามจุ ดมุ่ ง หมายที่ ผู้บ ริ ห ารตั ดสิ น ใจเลือ กแล้ ว (ปิ ยะนุ ช สุ จิ ต , 2551, หน้ า 12)
บาร์นนาด (Barnard) ได้นิยามว่า การบริห าร คื อ การทำงานของคณะบุคคลตั้งแต่ 2 คน
ขึ้นไป ร่วมกั นปฏิบัติก ารให้บ รรลุเป้าหมายร่วมกัน แนวคิดนี้คล้ายกับ แนวคิดของเซอร์จิโอแวนนี
(Sergiovanni) ที่ ว่ าการบริห าร คื อ กระบวนการทำงานร่ วมกั บ ผู้ อื่ น เพื่ อ ให้ เ กิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ต าม
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ (ปิยะนุช สุจิต, 2551, หน้า 12)
เดล (Dale, 1973, หน้า 4) กล่าวว่า การบริห าร คือ การจัดองค์กรและใช้ท รัพยากรต่างๆ
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า
คู น ท์ (Koontz, อ้ า งถึ ง ใน สมพงษ์ เกษมสิ น , 2526, หน้ า 13) ได้ ให้ ค วามหมายไว้ ว่ า
การบริหาร หมายถึง การดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้โดยการอาศัยปัจจัยทั้งหลาย
ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ และวัสดุสิ่งของเป็นอุปกรณ์ในการบริหารงานนั้น
เทอร์รี่ (Terry, 1977, p. 4) กล่าวว่า การบริหารเป็นกระบวนการต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยการ
วางแผน การจัดหน่วยงาน การอำนวยการ และการควบคุมที่ถูกพิจารณาจัดกระทำขึ้นเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์โดยใช้กำลังคนและทรัพยากรที่มีอยู่
ซีสค์ (Sisk, 1969, p. 4) ให้ความหมายว่า การบริหาร คือ การที่บุคคลเข้าไปรับผิดชอบต่อ
ความสำเร็จหรือความล้มเหลวขององค์การ
สมหมาย ปรี ช าศิ ล ป์ (2550) กล่ า วว่ า การบริ ห ารงาน คื อ การจั ด การงานให้ ส ำเร็จ ได้
ประสิทธิภาพและประสิท ธิผ ล โดยใช้ท รัพยากรและบริหารคนอย่างคุ้ม ค่า ดังนั้น การบริหารงาน
เพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมายจึงต้องใช้เทคนิคการบริหารงานอย่างมีวัตถุประสงค์ด้วยการ 1) กำหนด
วัตถุประสงค์งานให้ชัดเจน 2) ชี้แจงทำความเข้าใจงานกับทีมงาน 3) กำหนดขั้นตอน เวลา และการใช้
ทรัพยากรผลงานที่ต้องการให้ชัดเจน 4) บริหารงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย
สมพงษ์ เกษมสิน (2526, หน้า 16) ให้ความหมายของการบริห ารว่า การบริหาร หมายถึง
การใช้ศาสตร์และศิลปะในการนำเอาทรัพยากรบริหารมาประกอบการตามกระบวนการบริหาร เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการมีลักษณะเด่นที่เป็นสากล ดังนี้
1. การบริหารต้องมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
2. ต้อ งเป็น การดำเนินภารกิ จ ร่วมกันระหว่างกลุ่ม บุ คคล 2 คนขึ้น ไป โดยมี ลัก ษณะการ
ดำเนินการเป็นกระบวนการทางสังคมที่สามารถมองเห็นได้ 3 ทาง คือ
2.1 ทางโครงสร้ า ง เป็ น ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่า งผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาและผู้ ใต้ บั ง คั บ บั ญ ชา
ตามลำดับขั้นตอนของสายการบังคับบัญชา
2.2 ทางหน้าที่ เป็นขั้นตอนของหน่วยงานที่ระบุหน้าที่ บทบาท ความรับผิดชอบและสิ่ง
อำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อให้สำเร็จเป้าหมาย
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2.3 ทางปฏิบัติ เป็นกระบวนการที่บุคคลและบุคคลต้องการร่วมทำปฏิกิริยาซึ่งกันและกัน
และอาศัยร่วมมือร่วมใจเพื่อให้ภารกิจบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์
3. ต้ อ งมี ท รั พ ยากรการจั ด การเป็ น องค์ ป ระกอบพื้ น ฐาน โดยอาศั ย ปั จ จั ย บุ ค คลเป็ น
องค์ประกอบสำคัญ
4. มีกระบวนการและวิธีการเพื่อช่วยให้องค์ประกอบต่างๆ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้
5. มีลักษณะเป็นการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานกับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ได้กำหนด
ไว้แต่แรก
จะเห็นได้ว่าเรื่องของการบริหารเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยากและซับซ้อน เป็นเรื่องที่เกี่ยวพัน
ระหว่างคน ความรู้สึกนึกคิด ทรัพยากร จุดมุ่งหมาย รวมตลอดถึงกระบวนการและวิธีการเพื่อช่วยทำ
ให้ อ งค์ ป ระกอบต่างๆ บรรลุวัต ถุป ระสงค์ ตามความเข้ าใจโดยทั่ วไปแล้ว การบริห าร หมายถึ ง
การดำเนินงานทุกชนิดให้สำเร็จลุล่วงไป ซึ่งมีความหมายคล้ายกันกับคำว่า การจัดการ ที่หมายถึงการ
จัดดำเนินงานทุกชนิดในหน่วยงานให้สำเร็จลุล่วงเหมือนกัน ดังนั้น คำว่า การบริหารกับการจัดการจึง
มักจะมีผู้ใช้ควบคู่กันไปเสมอ แต่จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องพบว่าโดยทั่วไป มักจะใช้คำว่าการ
บริห าร (administration) ในส่ วนที่ เกี่ ย วกับ งานของภาครั ฐ บาล และนิ ย มใช้ ค ำว่ า การจั ด การ
(management) ในส่วนที่เกี่ยวกับงานธุรกิจเอกชน ฮอดคินสัน (Hodkinson, 1978, p. 5) ได้กล่าว
เปรียบเทียบลักษณะความหมายของคำทั้ง 2 คำนี้ว่า “การบริห ารเกี่ยวข้อ งกับ นโยบาย ส่วนการ
จัดการเป็นการนำเอานโยบายไปปฏิ บัติ” การบริห ารเป็นงานของผู้ปฏิบัติงานในระดับสูงที่ต้องใช้
ยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานกับบุคลากรของหน่วยงาน ผู้บริหารมักจะต้องเป็นผู้ชำนาญการที่ใช้ทั้ง
วิทยาศาสตร์และศิลปะในการบริหาร ส่วนการจัดการเป็นงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับผู้ปฏิบัติงานในระดับ
ต่ำที่ต้องใช้ยุทธวิธีในการดำเนินงานกับ ทรัพยากร โดยที่ผู้จัดการมักจะเป็นผู้ชำนาญการเฉพาะด้าน
และต้ อ งใช้ห ลั ก วิท ยาศาสตร์ในการจัดการ ผลสำเร็จที่มุ่งหวังของการบริห ารเป็นผลสำเร็จในเชิง
คุณภาพ ส่วนผลสำเร็จที่มุ่งหวังของการจัดการเป็นผลสำเร็จในเชิงปริมาณ
กล่าวโดยสรุป การบริห าร คื อ กระบวนการดำเนิน งานขององค์ก ารให้ ส ำเร็จ ลุ ล่วงตาม
วัตถุป ระสงค์และเป้าหมายที่ได้วางไว้ โดยอาศัยปัจจัยต่างๆ ที่เป็นทรัพยากรการจัดการ ซึ่งได้แก่
บุคลากร งบประมาณ วัสดุ อุป กรณ์ วิธีก าร การตลาด ข้อ มูล ข่าวสาร และเวลา โดยมีวิธีการและ
กระบวนการ เพื่อให้องค์การเจริญเติบโตทันสมัยและพัฒนา
ความสำคัญของการบริหาร
การบริหารไม่มีตัวตนแต่มีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ การบริหารมีความสำคัญต่อการ
ดำเนินงานขององค์การ ดังนี้ (สมพงษ์ เกษมสิน, 2526, หน้า 16)
1. ทำให้องค์การเป็นองค์การอัจฉริยะตามทฤษฎี III นั่นคือ เป็นองค์การแห่งข้อมูลข่าวสาร
มีสารสนเทศที่ดีมีคุณค่า (information) เป็นองค์การที่ชาญฉลาด (intelligence) และเป็ นองค์การ
แห่งความเป็นเลิศ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นองค์การแบบมีชีวิตชีวา (idea)
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2. เป็นเทคนิควิธีในการสร้างบุคลากรให้มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน มองเห็นอนาคตร่วมกัน รวมทั้งมี
จิ ต สำนึ ก ร่ วมกั น ในด้ า นความร่ว มมื อ ร่ ว มใจในการดำเนิ นงานร่ ว มกั น เพื่ อ ให้ บ รรลุ ภารกิ จ ตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้
3. เป็นหนทางของการแสวงหาวิธีก ารที่ดีที่สุด เพื่อ นำไปสู่ความสำเร็จ ตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้
ปัจจัยการบริหารห้องสมุด
การที่ห้อ งสมุดสถาบันอุดมศึก ษา จะบริ ห ารและดำเนิ นงานไปได้ อ ย่างมี ประสิ ท ธิภาพจน
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้นั้น จำเป็นต้องมีปัจจัยการบริหาร อันได้แก่ บุคคล วัสดุอุปกรณ์
ครุภัณฑ์ เครื่องจักร วิธีการ การตลาด ข้อมูลข่าวสาร และเวลา ด้วยการที่ผู้บริหารนำเอาปัจจัยการ
บริหารหรือทรัพยากรการจัดการมาประสานทำงานร่วมกัน สถาบันบริการสารสนเทศจัดเป็นองค์กรๆ
หนึ่ง เพราะมีบุคลากรตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ร่วมกันปฏิบัติงานขององค์การเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่
ได้ตั้งไว้ จึงต้องมีกระบวนการ หลักการ และมีการนำทฤษฎีมาใช้ในการบริหารงาน สมดังนิยามของ
การบริห ารที่ก ำหนดขึ้นโดย ปีเตอร์ เอฟ ดรัก เคอร์ (Drucker, อ้ างถึ ง ใน ธงชั ย สั นติ วงษ์, 2530,
หน้า 1) ซึ่งเป็นปรมาจารย์ทางการบริหารของประเทศสหรัฐอเมริก าที่กล่าวถึงความหมายของการ
บริหารไว้ว่า “or get things done through other people” แปลว่า การบริหาร คือ การทำให้งาน
สำเร็จลุล่วงไปโดยอาศัยคนอื่นเป็นผู้ทำ ซึ่งความหมายของคำจำกัดความนี้หากนำมาพิจารณาถึงการ
บริหารงานของสถาบันบริการสารสนเทศ สามารถขยายความได้ว่า ภายใต้สภาพของสถาบันบริการ
สารสนเทศ ทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพยากรหลักของสถาบันบริการสารสนเทศที่เข้ามาร่วมกันทำงานใน
สถาบันบริการสารสนเทศ และการที่บุคคลเหล่านี้จะสามารถสนองตอบต่อความต้องการ ตลอดจน
สร้างความพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการของสถาบันบริการสารสนเทศได้ ก็ด้วยการที่ผู้บริหารนำปัจจัยการ
บริห ารอื่ น ๆ มาประสานกับ ทรัพ ยากรบุ คคล ย่ อ มทำให้ ก ารบริ ห ารจั ด การของสถาบั น บริ ก าร
สารสนเทศประสบสำเร็จ ดังตาราง
ตารางที่ 2.2 แสดงปัจจัยการบริหารหรือทรัพยากรการจัดการ
ปัจจัยการบริหาร/ทรัพยากรการจัดการ
คน
เลือกสรรคนใหม่ ใช้คนเก่าให้เกิดประโยชน์สงู สุด
เงิน
เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย
วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
ใช้ให้คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สงู สุด
ข้อมูลข่าวสาร
ประมวลผลจากข้อมูลทั้งจากภายใน และภายนอกองค์กร เพื่อใช้ในการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร
วิธีการ
นำเทคนิคการจัดการสมัยใหม่มาใช้ เช่น TQM เป็นต้น
การตลาด
วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อจัดบริการตามความต้องการ
ของผู้ใช้บริการได้อย่างน่าประทับใจ
เวลา
ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตัวอย่างเช่น การจัดงานตามลำดับ
ความสำคัญ เป็นต้น
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ระดับของการบริหารจัดการห้องสมุด
การจัดการภายในองค์การแตกต่างกัน 3 ระดับ คือ การจัดการระดับกลยุทธ์ การจัดการระดับ
เทคนิค และการจัดการระดั บ ปฏิบัติ จึงทำให้ผู้บริห ารในองค์ก ารจำแนกเป็น 3 ระดับ ตามความ
รับ ผิ ดชอบอย่ างเหมาะสม นั่นคือ ผู้บ ริห ารระดับ สูง ผู้บ ริห ารระดับ กลาง และผู้บ ริห ารระดับ ต้น
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การจัดการระดับ กลยุทธ์ (Strategic level) คือ การวางนโยบายให้ส อดคล้อ งต่อปัจจัย
สภาพแวดล้อ มทั้งภายในและภายนอก สภาพแวดล้อ มภายใน เช่น การบริห ารทรัพ ยากรมนุษ ย์
การเงิน การจัดซื้อ การตลาด ส่วนสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี
ลูกค้า คู่แข่ง ผู้ควบคุม ผู้สนับสนุน
2. การจัดการระดับเทคนิค (Technical level) คือ การจัดสรรทรัพยากรให้บรรลุเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพโดยวิธีการกำหนดแผนงาน โครงการ และงบประมาณให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
3. การจัดการระดับปฏิบัติการ (Operational level) คือ การควบคุม ติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรให้เป็นไปตามแผน โครงการ และงบประมาณ
ระดับของผู้บริหาร
ทรั พ ยากรบุ คคลของสถาบั น บริก ารสารสนเทศ ประกอบด้ว ยบุ คลากร 4 ระดั บ ได้แ ก่
ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง ผู้บริหารระดับต้น และพนักงานระดับปฏิบัติการ (ดังภาพ 2.3)

ภาพที่ 2.3 ระดับของบุคลากรในองค์กร
พนั ก งานระดั บ ปฏิ บัติ ก ารเป็ น กลุ่ ม ของบุค ลากรที่มี เป็ น จำนวนมากที่ สุด มี ภาระหน้ าที่
เกี่ยวข้องอยู่กับงานที่ต้องกระทำซ้ำๆ กันเป็นประจำทุกวัน บุคคลกลุ่มนี้ต่างร่วมกันปฏิบัติงานชนิด
ต่างๆ ของสถาบันบริการสารสนเทศภายใต้การควบคุมบังคับบัญชาของผู้บริหารตามลำดับชั้นไล่เรียง
ลงมาจากผู้บริหารระดับสูง ถึงผู้บริหารระดับกลาง จนถึงผู้บริหารระดับต้น ซึ่งผู้บริหารแต่ละระดับต่าง
ก็มีบ ทบาทหน้าที่ด้านการบริห ารงานแตกต่างกันออกไปตามระดับของการจัดการภายในองค์กรที่
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แตกต่ างกัน 3 ระดั บ คือ การจัดการระดับ กลยุทธ์ การจัดการระดับ เทคนิ ค และการจัดการระดั บ
ปฏิบัติการ ดังนี้
1. ผู้บริหารระดับสูง
ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้บังคับบัญชาระดับสูงสุด มีห น้าที่รับผิดชอบวางแผนยุทธศาสตร์
ระยะยาว ผู้บริหารระดับนี้คิดเชิงกลยุทธ์ด้วยการมองสิ่งต่างๆ ให้มีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง จนสามารถแยกแยะสิ่งที่คลุมเครือสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนให้ออกมาเป็นความหมายหรือ
เห็นความสัมพันธ์ที่อยู่ในสถานการณ์นั้นอย่างชัดเจน ผู้บริหารระดับสูงจะต้องรู้สถานการณ์ทางสังคม
เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี และต้องสามารถมองเห็นสภาพแวดล้อมที่จะคลี่คลายไปจนเห็น
ความสัม พันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆ ในสภาพแวดล้อมเหล่านั้นว่าจะเคลื่อนไหวอย่างไร เพื่อองค์กรจะได้
ดำเนินการและตอบสนองให้สอดคล้องและเอื้อ ประโยชน์ต่อ องค์กรให้มากที่สุด ผู้บ ริหารต้อ งมอง
องค์กรในภาพรวม และคำนึงถึงเป้าหมายรวมขององค์กร หลังจากนั้นจึงวางแผนระดับกลยุทธ์ แล้วทำ
หน้าที่จัดการระดับกลยุทธ์ กำหนดนโยบายและชี้นำว่าสถาบันบริการสารสนเทศจะมุ่งไปในทิศทางใด
ผู้บริหารระดับสูงต้องติดตามสถานการณ์ต่างๆ อย่างใกล้ชิดและต้องมองไปข้างหน้าตลอดเวลา
2. ผู้บริหารระดับกลาง
ผู้บริหารระดับกลาง เป็นบุคลากรระดับวางแผนยุทธวิธี บุคลากรในระดับนี้ มีหน้าที่ในการ
วางแผนการจัดการระดับเทคนิค เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายต่างๆ ตามแผนงานระยะยาวที่กำหนด
โดยผู้บริหารระดับสูง ในการวางแผนยุทธวิธีผู้บริหารระดับกลางมักจะต้องกระทำร่วมกันกับผู้บริหาร
ระดับสูงเพื่อให้องค์กรก้าวไปสู่ผลสำเร็จที่วางไว้ ผู้บริหารระดับกลางต้องใช้สารสนเทศที่รวบรวมข้อมูล
ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร และมักจะเป็นสารสนเทศตามคาบเวลา ระยะปานกลาง ผู้บริหาร
ระดับกลางต้องควบคุมดูแลกิจกรรมที่ต้องกระทำโดยหน่วยงานย่อยซึ่งอยู่ภายในองค์กร
3. ผู้บริหารระดับต้น
ผู้บริหารระดับต้น เป็นบุคลากรระดับวางแผนปฏิบัติการของสถาบั นบริการสารสนเทศ
ซึ่ง เป็นแผนปฏิบัติงานขององค์ก รในลัก ษณะที่เป็นหน้าที่เฉพาะของหน่วยงาน ผู้บ ริหารระดับ ต้น
ทำหน้าวางแผนปฏิบัติการตามเป้าหมายปฏิบัติการ ให้สอดคล้องกับ แผนยุทธวิธี และแผนกลยุทธ์
แผนปฏิบัติการมีลักษณะเป็นการวางแผนระยะสัน้ หรือมีลักษณะที่เป็นงานที่ต้องทำเป็นประจำวันต่อ
วัน มักเกี่ยวข้องกับปัจจัยต่างๆ ภายในองค์กร ซึ่งเป็นทรัพยากรที่ผู้บริหารสามารถควบคุมได้ นอกจาก
ต้อ งวางแผนปฏิ บั ติก ารของสถาบั นบริ ก ารสารสนเทศแล้ ว ผู้บ ริห ารชั้นต้นยัง มีห น้าที่ควบคุม การ
ปฏิ บัติ งานประจำวัน และมี ห น้ าที่ ในการบริห ารงานที่ เกี่ย วข้อ งกับ ระยะเวลาสั้น เช่น แผนงาน
ประจำวัน ประจำสัปดาห์ ส่วนมากจะเกี่ยวข้องกับผลการปฏิบัติการในช่วงเวลาหนึ่งๆ เท่านั้น
หน้าที่ของผู้บริหารสถาบันบริการสารสนเทศ
ด้ ว ยหน้ า ที่ ด้ า นการบริ ห ารผู้ บ ริ ห ารของห้ อ งสมุ ด ต้ อ งปฏิ บั ติ ง าน 5 ขั้ น ตอน คื อ
การวางแผน การจัดองค์การ จัดคนเข้าทำงาน การวินิจฉัยสั่งการ และการควบคุม ทั้งนี้โดยดูแลให้มี
การประสานงานกันอย่างดี เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายและผลสำเร็จต่างๆ ตามที่ได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้
คือบริการที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าภายในกระบวนการบริหาร งานทุกชนิดที่ผู้บริหารจะต้อง
กระทำทุก ขั้น ตอน ต่างก็เกี่ยวข้อ งกับ การวางแผนด้วยเสมอ และเมื่อ ควบคุม งานไปได้ร ะยะหนึ่ ง
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ผู้บริหารอาจจะต้องปรับรูปแบบการบริหาร ปรับการคัดเลือกโยกย้ายหรืออบรมคน ปรับตำแหน่งงาน
หรือปรับโครงสร้างงานใหม่ หรืออาจจะต้องปรับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ซึ่งจะต้องมีการวางแผน
รอบใหม่ก็เป็นได้ ในการดำเนินงานของสถาบันบริการสารสนเทศผู้บริหารต้องปฏิบัติงานตามลำดับ
5 ขั้นตอน โดยเริ่มต้นด้วย การวางแผน การจัดองค์กร การจัดคนเข้าทำงาน การวินิจฉัยสั่งการ และ
สิ้นสุดด้วยการควบคุมบังคับบัญชา จะเห็นได้ว่างานของผู้บริหาร ทั้ง 5 ประการนี้ เป็นงานที่เกี่ยวข้อง
กัน ทั้ ง ระบบงานและระบบคน สำหรับ ด้ านระบบงานนั้ น ผู้ บ ริ ห ารต้ อ งปฏิ บั ติ เองโดยใช้ ค วามรู้
ความสามารถของตนในการวางแผนเพื่อพัฒนาสถาบันบริการสารสนเทศ ส่วนการปฏิบัติงานด้าน
ระบบคน คือ การใช้ความสามารถในการดำเนินการเพื่อให้บุคลากรของสถาบันบริก ารสารสนเทศ
ปฏิบัติงานจนบังเกิดผลดีตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ ตามความจริงแล้วงานบริหารทั้ง 5 ขั้นตอนนี้จะไม่
แยกออกจากกันอย่างเด่นชัด ต้องเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันอยู่ตลอดเวลา แต่การที่แยกงานออกจากกัน
เป็นส่วนต่างๆ ก็เพื่อสะดวกต่อการศึกษาหน้าที่ของงานแต่ละอย่าง ดังนี้
1. การวางแผน (Planning)
ผู้บริหารวางแผนด้วยการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และนโยบายของสถาบันบริการ
สารสนเทศเพื่อให้ท ราบทิศทางการปฏิบัติงานของสถาบันบริการสารสนเทศ โดยการพิจารณาจาก
ข้อ เท็จจริงที่มีอยู่และปัญ หา ความท้าทายตลอดจนแนวโน้มที่จะเกิดในอนาคต นอกจากนั้นยังต้อ ง
กำหนดวิธีการประสานงาน การควบคุมงาน และการประเมินผล ผู้บริหารต้องพิจารณาว่าจะให้ใครทำ
อะไรเมื่อไร ด้วยวิธีใด การวางแผนงานต้องให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานเจ้าสังกัด แผนงานที่
ผู้บ ริห ารสมควรวางไว้ได้แก่ แผนด้านอาคารสถานที่ บุคลากร วัส ดุ ครุภัณฑ์ เป็นต้น เพื่อ ให้ก าร
ดำเนิน งานเป็ น ไปตามแผนที่ ได้ว างไว้ผู้ บ ริห ารต้ อ งจั ดทำโครงการ และจั ดทำปฏิ ทิ นปฏิ บั ติง าน
เมื่อปฏิบัติตามแผนได้ระยะหนึ่งอาจต้องมีการแก้ไขปรับปรุงแผน
2. การจัดองค์การ (organizing)
การจัดองค์การ คือ การจัดระเบียบทรัพยากรและบุคลากรภายในองค์การให้ประสานกัน
เป็นทีมงานที่มีการคล่องตัว ชัดเจน สามารถรับกับความเปลี่ยนแปลงได้ทั้งจากภายนอกและภายใน
องค์กร มีขั้นตอนการจัดตั้งองค์กร คือ การจัดตั้งหน่วยงาน จัดระเบียบองค์กร กำหนดอำนาจหน้าที่
ของแต่ละหน่วยงาน กำหนดความรับผิดชอบและสายการบังคับบัญชา หลังจากนั้นต้องมีการวิเคราะห์
การจัดองค์การและการปรับปรุงหน่วยงานสถาบันบริการสารสนเทศมีการจัดองค์กรเพื่อเป็นแนวทาง
ในการจัดลำดับวิธีการใช้ทรัพยากรต่างๆ ของสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพ โครงสร้างองค์กรเป็นส่วน
นำเสนอแผนภูมิในทางกายภาพของสถาบันเป็นสำคัญ ผู้บริห ารสถาบันบริก ารสารสนเทศควรให้
ความสำคั ญ ต่ อ โครงสร้ างองค์ ก รทั้ ง ที่ เป็ น ทางการและไม่ เป็ น ทางการ เพราะต่างมี ผ ลต่ อ ความ
เจริญก้าวหน้าและความถดถอยของสถาบันได้ อย่างไรก็ตาม โครงสร้างองค์กรอย่างเป็นทางการของ
สถาบันบริการสารสนเทศ มักจะพัฒนาไปอย่างช้าสอดคล้องกับหน่วยงานต้นสังกัด เนื่องด้วยมีปัญหา
ด้านระบบระเบียบราชการ ในขณะที่ส ถาบันต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วให้ทันต่อความเจริญ ทางด้าน
เทคโนโลยี
โครงสร้า งองค์ ก รอย่ างเป็ น ทางการ หมายถึ ง แผนภู มิ ท างการจั ด สรรตำแหน่ ง หน้ าที่
และอำนาจการสั่งการที่เป็นรูปธรรมให้สังคมรับรู้
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โครงสร้างองค์กรอย่างไม่เป็นทางการ หมายถึง ความสัมพันธ์ของบุคลากรภายใน อันอาจจะ
เกิดจากการทำกิจกรรมร่วมกัน ความเชื่อ ค่านิยม และความสัมพันธ์ในทางสังคม ซึ่งเป็นเรื่องที่รู้กัน
ภายในองค์การเท่านั้น จากโครงสร้างทัง้ สองรูปแบบล้วนเป็นปัจจัยด้านบวกและด้านลบ ในการดำเนิน
กิจการของสถาบันบริการสารสนเทศที่ผู้บริหารต้องตระหนักในความสำคัญข้อดีของการจัดองค์กรคือ
ช่ว ยให้ มี ก ารแบ่ ง กลุ่ ม งาน แบ่ ง ความรับ ผิ ด ชอบในหน้ า ที่ ต่ างๆ ในขณะเดี ย วกั น ก่ อ ให้ เกิ ด การ
ประสานงานระหว่างกันได้ ทั้งยังช่วยให้รู้สายบังคับบัญชาและหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
3. การจัดคนเข้าทำงาน (Staffing)
หลังจากจัดองค์กรแล้วจึงจัดคนเข้าทำงานตามตำแหน่งตามโครงสร้างที่ได้วางไว้ งานด้าน
การจัดคนเข้าทำงานที่ผู้บ ริห ารสถาบันบริก ารสารสนเทศ ต้อ งปฏิบัติมีงานใหญ่อ ยู่ 3 ขั้นตอน คื อ
การจัดหาบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
3.1 การจั ด หาบุ ค ลากร เริ่ ม ต้ น จากการวางแผนอั ต รากำลั ง การสรรหาบุ ค ลากร
และการคัดเลือกบุคลากร โดยมีรายละเอียด ดังนี้
3.1.1 วางแผนอั ต รากำลั ง เริ่ ม ต้ น ด้ วยการวิเ คราะห์ ง านโดยยึ ด หลั ก Put the
Right Man, On the right job, at the right time นั่นคือ วางแผนจัดกำลังคนให้เหมาะสมกับขนาด
ของสถาบั นบริก ารสารสนเทศ โดยจัดคนตามคุณ สมบัติ ความรู้ ความสามารถ ตรงตามตำแหน่ ง
และให้มีกำลังคนพร้อมปฏิบัติงานตลอดเวลา งานในส่วนนี้คือการกำหนดจำนวนตำแหน่งคุณสมบัติ
ตามตำแหน่ง รวมทั้งอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
3.1.2 การสรรหาบุ คลากรโดยเลือ กใช้ร ะบบการสรรหาซึ่ ง มีใช้ กัน 2 ระบบ คื อ
1) ระบบคุณธรรม ซึ่งยึดหลักการสรรหาบุคลากรตามความสามารถ ยุติธรรม เสมอภาค เป็นกลางและ
ความมั่นคงขององค์กร 2) ระบบอุป ถัม ภ์ ซึ่งยึดหลักการสรรหาบุคลากรจากพรรคพวกเครือ ญาติ
เส้นสายโลหิต
3.1.3 การคั ด เลื อ กบุ ค ลากร อาจใช้ ม ากกว่ า 1 วิ ธี เพื่ อ คั ด เลื อ กบุ ค ลากร เช่ น
การสอบภาคทฤษฎี สอบภาคปฏิบัติ และการสอบสัมภาษณ์ โดยการพิจารณาจากประวัติการศึกษา
และการทำงาน พิ จ ารณาจากบุ คลิก ลั ก ษณะ ท่าทางไหวพริบ อุ ป นิ สั ย เชาว์ปัญ ญา ความสนใจ
ความถนั ด ความสามารถเฉพาะด้ าน ทั ศ นคติ ความต้ อ งการ สุ ข ภาพ ความอดทน ตลอดจน
ความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ปัญหา
3.2 การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาบุคลากรทำได้ทั้งรายคนและรายกลุ่ม เริ่มต้นด้วยการ
ปฐมนิเทศเมื่อบุคลากรได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรได้ทำความเข้าใจเรื่องความเป็นมา
ขององค์กร นโยบาย การบริหาร กฎระเบียบ และสวัสดิการ แนะนำให้รู้จักหน่วยงาน เพื่อนร่วมงาน
และงานที่จะต้องทำ นำชมอาคารสถานที่ และเมื่อบุคลากรปฏิบัติงานได้ระยะหนึ่งควรจัดให้ได้รับการ
ฝึกอบรมทั้งด้านความรู้และด้านทักษะ ส่วนการพัฒนาบุคลากรรายคนระยะยาว คือ การให้โอกาสใน
การไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น แต่ควรให้ศึกษาเฉพาะในสาขาวิชาที่ตรงกับงานที่รับผิดชอบ กรณีที่
บุคลากรปฏิบัติงานได้ระยะหนึ่งแต่ผลงานไม่พัฒนาขึ้น อาจใช้วิธีการหมุนเวียนสับเปลี่ยนบุคลากร
สำหรับการพัฒนาบุคลากรรายกลุ่มดำเนินการโดยองค์กรเพื่อพัฒนายกระดับบุคลากรทั้งองค์กรให้มี
ความรู้ความสามารถตรงตามที่องค์กรต้องการ เช่น จัดอบรมด้านการประกันคุณภาพ จัดอบรมด้าน
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การจั ดการความรู้ จั ดอบรมด้ านกฎ ระเบี ยบ วิ นั ย ขององค์ ก ร การระดมพลัง สมอง การสร้า ง
สถานการณ์ เป็นต้น
3.3 การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติง าน คื อ การประเมิน คุ ณ ค่ าการทำงานของบุค ลากร
เพื่อแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร พิจารณาความดีความชอบในการปฏิบัติงาน รวมทั้งธำรง
รักษาและจูงใจบุคลากร และเพื่อพัฒนางานของสถาบันบริการสารสนเทศ
4. การวินจิ ฉัยสัง่ การ (Directing)
งานที่ผู้บริหารต้องปฏิบัติในการวินิจฉัยสัง่ การ คือ การดูแลบุคลากรที่ได้คัดเลือกมาแล้วให้
สามารถสร้า งผลผลิ ตให้ กั บ สถาบั น บริ ก ารสารสนเทศได้ รวมทั้ ง ปฐมนิ เทศ อบรม และพั ฒ นา
บุคลิกภาพของบุคลากร พัฒนาความสามารถของบุคลากรให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการทำงานมาก
ขึ้น โดยการสอดส่องดูแล ควบคุมการปฏิบัติงาน วินิจฉัยสั่งการ และตัดสินชี้ขาดเมื่อมีปัญหาข้อกังขา
ในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารต้องมีการจูงใจ และชักนำให้บุคลากรปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ รวมถึง
การปรับสภาพการทำงานของบุคลากรกับงานให้เข้ากันได้
5. การควบคุมบังคับบัญชา (Controlling)
ผู้บ ริห ารสถาบั นบริก ารสารสนเทศควบคุม งานเพื่ อ ให้ ผู้ใต้บั ง คับ บั ญ ชาปฏิบั ติ ห น้ าที่
ของตนด้วยดี จนบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของสถาบันบริการสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
การตรวจสอบการปฏิ บัติงานว่าเป็นไปตามแผนและเป้าหมายหรือ ข้อตกลงตามที่กำหนดไว้หรือ ไม่
การควบคุมงานของสถาบันบริการสารสนเทศ มีจุดมุ่งหมายอยู่ 2 ประการ คือ
5.1 การมุ่ ง กำกับ ให้เ จ้าหน้าที่ ฝ่ายต่ างๆ ปฏิ บัติ ง านในทิ ศทางที่ ถูก ต้ อ งจนบรรลุต าม
วัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ ธรรมชาติของมนุษย์นั้นส่วนใหญ่ไม่ต้องการให้ใครมาควบคุม แต่ในทางปฏิบัติ
แล้วการควบคุม บัง คับ บัญ ชาเป็นสิ่งจำเป็น หลัก การควบคุม ที่ได้ผ ล คื อ การควบคุม อยู่ห่างๆ ใน
ลักษณะของการติดตามผลงานและใช้เครื่องมือในการควบคุม ผู้บริหารต้องใช้ความพยายาม ความรู้
ความสามารถควบคุมดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานตามหน้าที่ ตามลักษณะงานที่มีความแตกต่าง
กันไปอย่างเต็ม ความสามารถและอย่างมีประสิท ธิภาพ จนบรรลุผ ลตามเป้าหมายที่สถาบันบริการ
สารสนเทศตั้ ง ไว้ เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการควบคุ ม งาน เช่ น ควบคุ ม โดยใช้ ก ารเลื่ อ นไหลของงาน
(workflow) การควบคุมโดยใช้สถิติ การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงาน
ชนิดเดียวกันได้บนมาตรฐานเดียวกัน ควบคุมโดยให้มีการนำเสนอรายงาน การควบคุมดังกล่าวรวมไป
ถึงการพิจารณาความดีความชอบในการปฏิบัติงานด้วย
5.2 การมุ่งชักจูงให้เจ้าหน้าที่ทุ่มเทกำลังใจและกำลังความคิดในระดับสูงเพื่อพัฒนางาน
จนทำให้สถาบันบริการสารสนเทศสามารถจัดบริการได้อย่างดี เป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการผู้บริหาร
ต้องสามารถทำให้บุคลากรมีความร่วมมือกันในการทำงาน โดยการจัดสภาพการทำงานให้สัมพันธ์กัน
ตรงตามความต้ องการของบุ คลากรและสร้างบรรยากาศของความร่วมมือ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ปัจ จุบั นมี แนวคิ ดเรื่อ งการบริห ารงานแบบธรรมาภิ บ าล (Good governance) คื อ การปกครอง
การบริหาร การจัดการ การควบคุมดูแลกิจการงานต่างๆ ให้เป็นไปในครรลองครองธรรม
นอกจากนี้ ยั ง หมายถึ ง การบริ ห ารจั ด การที่ ดี ซึ่ ง เป็ น เรื่อ งของการวางกลไกให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยการวางโครงสร้าง วางระบบเพื่อควบคุมให้คนไม่ประพฤติปฏิบัติ
ในสิ่ ง ที่ ไม่ ดี สำนั ก งานก.พ.ร. ได้ ท ำหน้ าที่ เ ป็ น เจ้ า ภาพหลั ก ในการสร้ าง การตระหนั ก ในเรื่อ ง
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ธรรมาภิบาล โดยอาศัยเครื่องมือต่างๆ เช่น การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ การนำธรรมาภิบาล
มากำหนดไว้เป็นตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ เช่น ความโปร่งใส การจัดเวทีให้ประชาชนได้
เข้ามามีส่วนร่วม เป็นต้น(สำนักงาน ก.พ.ร., 2551)
คุณสมบัติของผู้บริหารห้องสมุด
ด้วยบทบาททั้ง 3 ด้ านดังกล่าว ผู้บริหารจึงต้องมีทั้งคุณสมบัติและทักษะที่เหมาะสม ดังนี้
(ปิยะนุช สุจิต, 2551, หน้า 22)
1. เป็นนักคิดนักวิเคราะห์ นักวางแผนผู้บริหารจะต้องเป็นผู้ที่มองการไกล (Vision) มองกว้าง
มองรอบด้าน สามารถคิดโดยมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล โดยเป็นผู้มีความคิดรวบยอด มีความสามารถใน
ความเข้าใจสิ่งต่างๆ ได้รวดเร็วฉับไว เข้าใจขอบข่ายของงานอย่างแท้จริง เมื่อพบปัญหาสามารถแก้ไข
และตั ด สิ นใจอย่ างรวดเร็ วถู ก ต้ อ ง สามารถวิเคราะห์ส ถานการณ์ต่างๆ ได้ชัดเจนจนเห็นถึง สาระ
ส่ วนประกอบต่ างๆ ที่ เกี่ ยวข้อ งสั ม พั น ธ์ถึง กัน ต้อ งเป็น ผู้มี ความคิ ดริเริ่ม สร้างสรรค์ ทั้ งยั ง ต้อ งมี
ความสามารถในการคิ ดหาหนทางแก้ไขปัญ หาด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิท ธิภาพ ผู้บ ริห ารจะต้อ ง
มองเห็นความสำคัญของการปรับปรุงประสิทธิภาพของหน่วยงานให้ทันสมัยอยู่เสมอ
2. เป็ น นั ก ปกครอง ผู้ บ ริ ห ารต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ข องการเป็ น นั ก ปกครองในฐานะเป็ น
ผู้บังคับ บัญ ชา มี ความชำนาญในการวางแผน สั่ง การ ควบคุม และสามารถสร้างสรรค์ง านใหม่ ๆ
ผู้บริหารระดับสูงมีความจำเป็นต้องมีทักษะด้านนี้มาก สำหรับผู้บริหารระดับกลางและระดับต้น ก็ใช้
ทักษะนี้น้อยลงตามลำดับ ผู้บริหารเป็นนักปกครองโดยใช้ความสามารถและศิลปะของการเป็นผู้นำทำ
การจูงใจ ควบคุม สั่งการ รวมทั้งส่งเสริมขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ใต้บังคับ บัญ ชา เพื่อ ให้เกิดความ
มุ ม านะ มั่นคง จงรั ก ภั ก ดี พร้อ มทุ่ ม เทและตั้ง ใจทำงานให้ส ำเร็จ ลุล่ วงไปได้ ดีที่สุด เท่าที่ จ ะทำได้
ขณะเดียวกันผู้บริหารควรมีความสามารถในการสร้างความร่วมมือและประสานความเข้าใจระหว่าง
บุคลากรให้เกิดขึ้นในสถาบันบริการสารสนเทศ ผู้บ ริห ารต้อ งมีภาวะผู้นำในการมอบหมายงานให้
รอบคอบ ยุติธรรม เฉลี่ยสัดส่วนงานให้เหมาะสม มิใช้เจ้าหน้าที่คนใดเก่ง ขยัน ก็มอบหมายแต่ผู้นั้น
รับผิดชอบ ผู้บริหารต้องแบ่งงานให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทำงานอย่างยุติธรรม ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
และงานสำเร็ จ ตามเป้ าหมาย และที่ ส ำคัญ ต้อ งไม่เกรงใจในการมอบหมายงานกับ เจ้าหน้าที่ที่ไม่
เอาใจใส่
3. เป็นนักการทูต นักเจรจาข้อขัดแย้ง
ผู้ บ ริ ห ารต้ อ งมี บุ ค ลิ ก แบบนั ก การทู ต มี ค วามละเอี ย ดอ่ อ นและมี ค วามสามารถ
ในการสัง เกต รู้ว่ าอะไรควรพู ด อะไรควรทำหรือ ควรหลี ก เลี่ย งในสถานการณ์ ที่ ต่ างกัน และใน
สถานการณ์ที่อาจกำลังมีข้อขัดแย้งและความเข้าใจผิดเกิดขึ้น เมื่อเกิดข้อขัดแย้งภายในหรือระหว่าง
องค์กรผู้บ ริห ารต้อ งทำหน้าที่เป็นผู้เจรจา ไกล่เกลี่ยให้ส ถานการณ์ สงบโดยเร็วไว ด้วยการธำรงไว้
ซึ่งความถูกต้องโดยยึดกฎ ระเบียบ กติกา ขณะเดียวกันใช้หลักการอะลุ่มอล่วย ใช้วาทศิลป์ในการไกล่
เกลี่ยประสานผลประโยชน์ ในวาระปกติผู้บ ริหารควรมีความสามารถในการติดต่อกับ ผู้อื่น มีความ
ชำนาญในการสร้างความสัมพันธ์ทดี่ ี สามารถจูงใจผู้อื่น สร้างความรู้สึกที่ดีและสร้างความจงรักภักดีต่อ
องค์กรให้เกิดขึ้นกับคน ทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์มีความจำเป็นสำหรับผู้บริหารทุกระดับ เพราะต้อง
สร้างความสัมพันธ์ทั้งผู้ที่อยู่เหนือกว่า ต่ำกว่า และบุคคลภายนอกอีกด้วย
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การนำทฤษฎีการบริหารไปประยุกต์กับการบริหารสถาบันบริการสารสนเทศ
ดังได้ก ล่าวแล้วว่าการบริห ารมี ลัก ษณะเป็น ทั้ง ศาสตร์และศิ ล ป์ ผู้บ ริห ารสถาบั นบริก าร
สารสนเทศจึงต้องนำทฤษฎีการบริหารมาใช้โดยมุ่งหวังให้เกิดผลสำเร็จด้านการบริหารงานขององค์กร
ผู้บริหารสถาบันบริการสารสนเทศอาจนำทฤษฎีการบริหารมาปรับใช้ ดังเช่น (ปิยะนุช สุจิต. 2551)
1. ทฤษฎี 4 M’s เป็นทฤษฎีเกี่ยวกับองค์ประกอบ หรือ ปัจจัยการบริหารงานสถาบันบริการ
สารสนเทศเพื่ อ ให้ ส ำเร็จ ตามวัต ถุ ป ระสงค์ และนโยบาย โดยมี อ งค์ป ระกอบที่ ส ำคั ญ รวมทั้ ง สิ้ น
4 องค์ประกอบ ได้แก่ ทรัพยากรบุคคล (Man) งบประมาณ (Money) วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ (Materials)
และการจัดการ (Management) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1 ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งที่จะก่อให้เกิดผลสำเร็จให้กับ
หน่ ว ยงานทั้ ง ในแง่ ป ริ ม าณงานและคุ ณ ภาพของงาน เป็ น ทรั พ ยากรที่ ส ำคั ญ ที่ สุ ด และมี ค วาม
สลับ ซับ ซ้อ นมากที่สุด บุคลากรของสถาบันบริก ารสารสนเทศควรประกอบไปด้วยบุคคล 2 กลุ่ม
กลุ่มแรกเป็นบรรณารักษ์วิชาชีพ (Professional Librarian) นั่นคือเป็นผู้มีวุฒิทางบรรณารักษศาสตร์
หรือสารสนเทศศาสตร์ จึงจะสามารถจัดกิจการของสถาบันบริการสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ตาม
ความหมายได้ บุคลากรประเภทที่ 2 ไม่ได้เป็นผู้มีวุฒิทางบรรณารักษศาสตร์หรือสารสนเทศศาสตร์แต่
เมื่อ เข้ามาปฏิบัติง านในสถาบันบริการสารสนเทศต้อ งได้รับ การอบรมฝึก ฝนให้รู้งาน จนสามารถ
ปฏิบัติงานได้ บุคคลกลุ่มนี้ไม่ได้เป็นบรรณารักษ์วิชาชีพ (Non – Professional Librarian) บุคคลกลุ่ม
นี้ได้แก่ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด พนักงานพิมพ์ดีด เจ้าหน้าที่โสตทัศนวัสดุ อาสาสมัครที่สนใจมาทำงานใน
สถาบันบริการสารสนเทศ เป็นต้น
1.2 เงินหรืองบประมาณ สถาบันบริการสารสนเทศจะดำเนินงานได้ต้องได้รับงบประมาณ
ดำเนินการในแต่ละปีอย่างสม่ำเสมอและเพียงพอ ทั้งนี้เพราะสถาบันบริการสารสนเทศจะต้องมีเงิน
สำหรับซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และวัสดุสารสนเทศชนิดต่างๆ ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
1.3 วัสดุหรือทรัพยากรสารสนเทศ เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่ไม่ต่างไปจากองค์ประกอบ
อื่นๆ สถาบันบริการสารสนเทศมีหน้าที่ที่จะต้องจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งที่เป็นวัสดุตีพิมพ์และ
วัสดุไม่ตีพิม พ์ม าไว้ให้บ ริการแก่ผู้เข้าใช้ส ถาบันบริการสารสนเทศ โดยจัดหาวัส ดุสารสนเทศเพื่อ ไว้
บริการเพื่อให้ความรู้ทั่วไป เพื่อการค้นคว้าอ้างอิง เพื่อความจรรโลงใจ เพื่อความบันเทิง และเพื่อให้
ผู้ใช้บริการสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของท้องถิ่น ประเทศ และของโลกได้ทันต่อเหตุการณ์ วัสดุ
ตีพิ ม พ์ ที่ ต้ อ งจัด หามาบริก าร ได้ แ ก่ หนั ง สือ วารสาร หนั ง สื อ พิ ม พ์ จุ ล สาร และกฤตภาค ส่ ว น
โสตทัศนวัสดุ ได้แก่ แผนที่ ลูกโลก รูปภาพ ของตัวอย่าง หุ่นจำลองแผนภูมิ แผนผัง แถบเสียง แถบ
ภาพ แผ่นใส วัสดุย่อส่วน รวมทั้งวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ชนิดต่างๆ เช่น ซีด-ี รอม วีดีโอ ซีดี ซีดีเพลง เป็น
ต้น
สำหรับ เครื่อ งจัก รและอุป กรณ์ที่ส ถาบันบริการสารสนเทศต้อ งจัดหามาเพื่อ ใช้ในการ
ปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของสถาบันบริการสารสนเทศ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคิด
เลขเครื่องประทับวันที่ เครื่อ งตัดกระดาษ ด้ าย เข็ม กรรไกร ปากกา ยางลบ ดินสอตรายาง ฯลฯ
รวมถึงครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น ประตูกล เคาน์เตอร์ ชั้นหนังสือ โต๊ะ เก้าอี้ เป็นต้น
1.4 การจัดการ ผู้บริหารงานของสถาบันบริการสารสนเทศจัดการองค์กรโดยการนำเอา
ทรัพยากรทั้งที่เป็นบุคลากร เงินหรืองบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เครื่องจักร มารวมเข้าด้วยกัน
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โดยนำหลักการตลาด ข้อมูลข่าวสาร และเวลามาประกอบการพิจารณาดำเนินการจัดการเพื่อให้เกิด
ผลผลิต คือ งานบริการของสถาบันบริการสารสนเทศ โดยมุ่งหวังให้งานดำเนินไปได้สำเร็จตามนโยบาย
และวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ ตามบทบาทในการให้ความรู้ต่อสังคม
องค์ป ระกอบทั้ง 4 ประการนี้ นับ ว่าเป็นองค์ป ระกอบที่ส ำคัญต่อการบริห ารงานและการ
ดำเนิ นงานของสถาบันบริการสารสนเทศโดยแท้จริง เพราะทุกองค์ประกอบต่างก็เป็นสิ่งที่สถาบั น
บริการสารสนเทศต้องจัดหามาทั้งสิ้น ต้องใช้จ่ายเพื่อการจัดหามาจึงจะทำให้องค์ประกอบเหล่านี้ต่างก็
มีค่าต้นทุนในตนเอง ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารสถาบันบริการสารสนเทศที่จะต้องดูแลเรื่องการ
ใช้ มิ ให้ สู ญ เสี ยหรื อ สิ้น เปลื อ งมากโดยใช่ เหตุ และพร้อ มกั น นั้ น ต้ อ งดู แลให้ เ กิด การใช้ ได้ อ ย่ างมี
ประสิท ธิภาพเกิดผลคุ้ม ค่าตามที่ตั้งใจไว้ กิ จการของสถาบันสถาบันบริก ารสารสนเทศจึงจะดำเนิ น
ต่อไปและเติบโตได้
2. ทฤษฎีการบริหารงานบุคคล (ทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว์ ทฤษฎี X ทฤษฎี Y ทฤษฎี Z)
ทั้ง 4 ทฤษฎีเป็นทฤษฎีที่ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลทีม่ ีผู้นำไปใช้ในการบริหารงานบุคคล
กัน มาก ทั้ง นี้เพราะธรรมชาติของมนุษย์แต่ล ะคนมีความแตกต่างกันในด้านความรู้สึก นึก คิดและ
พฤติกรรมถ้าผู้บริหารรู้จักเลือกหยิบยกเอาทฤษฎีต่างๆ มาใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ก็จะช่วยให้
ผู้บริหารบริหารงานได้ง่ายขึ้น ประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้น แต่เนื่องจากมนุษย์มีอารมณ์ที่ซับซ้อนและ
มีสภาวการณ์ต่างๆ มาสอดแทรกเข้ามาอยู่ตลอด การบริหารงานบุคคลจึงต้องใช้ศิลปะส่วนตัวมาใช้
ด้วยเพื่อจัดการให้งานนั้นสำเร็จลุล่วง
ในการบริหารงานบุคคลของสถาบันบริการสารสนเทศ ผู้บริหารจำเป็นต้องศึกษาให้เข้าใจ
ถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพื่อนำทฤษฎีดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ ผู้บริหารควรศึกษาความต้องการของมนุษย์
ตามทฤษฎีข องมาสโลว์ เพื่ อ หาหนทางตอบสนองความต้ อ งการของมนุ ษย์ ให้ ได้ เป็ นระดั บ ๆ ไป
บุคลากรของหน่วยงานจะได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการปฏิบัติงานต่างๆ แต่เพื่อให้ผู้บริหารสถาบัน
บริก ารสารสนเทศสามารถบริห ารงานบุ คคลได้อ ย่างมีป ระสิท ธิภาพสมบูร ณ์ แบบยิ่ง ขึ้น และลด
ข้อผิดพลาดให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ต้องมองผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนให้ออก และควรศึกษาให้
เข้าใจว่าผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนมีธรรมชาติส่วนตนเป็นอย่างไรโดยการนำทฤษฎี X และทฤษฎี Y
ของแมกเกรเกอร์ ที่ว่าด้วยลักษณะของมนุษย์ ซึ่งมองมนุษย์ในทิศทางที่ตรงกันข้ามมาประกอบการ
พิจารณา จะช่วยให้ผู้บริหารสถาบันบริการสารสนเทศสามารถเลือกใช้บุคลากรและมีปฏิสัมพันธ์กับ
บุคลากรได้อ ย่างมีป ระสิท ธิภาพหากเชื่อ ในแนวคิดตามทฤษฎี Z ผู้บ ริห ารต้อ งปรับ เป้าหมายของ
องค์การให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบุคลากรในองค์การ โดยการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ความไว้วางใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ
3. ทฤษฎีพอสคอบ (Posdcorb) ทฤษฎีพ อสคอบเป็นทฤษฎีที่ว่าด้วยกระบวนการบริห าร
7 กระบวนการ ที่ผู้บริหารสถาบันบริการสารสนเทศสามารถนำมาประยุก ต์ใช้เพื่อบริห ารสถาบัน
บริการสนเทศได้ตามความเหมาะสม ดังนี้
3.1 การวางแผนงาน (Planning) การวางแผนเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญมากที่สุด
ของกระบวนการบริหารจัดการ หากไม่มีแผนการดำเนินงาน ก็จะไม่ทราบวัตถุประสงค์หรือทิศทางใน
การดำเนินงาน และผลที่ตามมาก็คือการที่จะบรรลุถึงประสิทธิภาพในการทำงานแต่ละวันเกือบจะ
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เป็นไปไม่ได้เลย การวางแผนงาน คือ การพิจารณาถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของสถาบันบริการ
สารสนเทศแล้วคิด หาวิธีก ารเพื่อ ให้ บ รรลุวัต ถุป ระสงค์ดัง กล่าว หลัง จากนั้ นจึง กำหนดโครงการ
ปฏิบัติงานในอนาคต ว่ามีงานอะไรบ้างที่จะต้องปฏิบัติตามลำดับก่อนหลัง การวางแผนมีจุดเด่นอยู่ที่มี
การคิดก่อนลงมือ ทำซึ่งย่อมจะมีคุณประโยชน์อ ย่างยิ่งในการปฏิบัติตามกระบวนการ เพราะความ
รอบคอบจะเกิดขึ้น การปฏิบัติงานจะประสบผลสำเร็จมากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับการวางแผนและ
ถ้าวางแผนดีก็เท่ากับปฏิบัติงานสำเร็จไปแล้วกว่าครึ่ง ข้อดีของการวางแผนงาน คือ ช่วยให้งานดำเนิน
ไปได้อ ย่างมีป ระสิท ธิภาพในทิศทางที่ถูก ต้อ งตามวัตถุป ระสงค์ที่ตั้ง ไว้ นอกจากนั้นยังทำให้มีก าร
ประสานงานที่ดีระหว่างหน่วยงาน ไม่ปฏิบัติงานซ้ำซ้อนกัน ขจัดปัญหาการสิ้นเปลืองเวลาแรงงานและ
งบประมาณ ทั้งยังช่วยขจัดความขัดแย้งในการทำงานอีกด้วย การวางแผน เป็นหน้าที่ของผู้บริหารทุก
ระดับ ที่ต้อ งวางแผนเพื่อใช้เป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน และเป็นแนวทางเพื่อมุ่งสู่ผลสำเร็จที่
คาดหวังในอนาคต
3.2 การจัดองค์กร (Organizing) เมื่อมีการวางแผนและตั้งเป้าหมายขององค์กร จากนั้นจึง
วิเคราะห์ทรัพยากรทั้งหมดที่มีอยู่ แล้วนำทรัพยากรเหล่านั้นมาจัดให้เข้าเป็นกลุ่ม กระบวนการนี้คือ
การจัดองค์กร กล่าวได้ว่าการจัดองค์กร หมายถึง การจัดแบ่งงานภายในองค์กรออกเป็นกลุ่มๆ พร้อม
ทั้งกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบ รวมทั้งอำนาจหน้าที่แต่ละตำแหน่งของแต่ละกลุ่มไว้ให้แน่นอน
การจัดองค์กรเป็นกระบวนการที่เกี่ยวกับการจัดระเบียบความรับผิดชอบต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากร
แต่ละคนทราบว่าใครต้องทำอะไร และใครหรือกิจกรรมใดต้องสัมพันธ์กับฝ่ายอื่นๆ อย่างไรบ้าง การจัด
องค์ ก รเป็ นกระบวนการที่ ส ำคัญ ของการบริห าร ถ้ าจั ด องค์ ก ารไม่ ดีอ าจทำให้ ง านซ้ ำซ้ อ นสั บ สน
ปฏิบัติงานได้ไม่ครบถ้วน การจัดองค์กรช่วยให้งานบริหารขั้นอื่นๆ ดำเนินไปได้สะดวกยิ่งขึ้น ทั้งในด้าน
การสั่งการ การควบคุม การประเมินผล การวิเคราะห์และการปรับปรุงแก้ไข กระบวนการจัดองค์กรมี
รายละเอียด ดังนี้
3.2.1 จัดโครงสร้างงาน โดยการแยกประเภทของงาน จัดหมวดหมู่ของงานและจัด
ตำแหน่งงานต่างๆ วิธีการจัดองค์กรของสถาบันบริการสารสนเทศ จำเป็นต้องศึกษา และทำความรู้จัก
กับ งานของสถาบันบริก ารสารสนเทศทั้ง หมดเสียก่อ น หลังจากนั้นจึงนำมาแยกประเภทและจัด
ตำแหน่งงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์นโยบายของสถาบันบริการสารสนเทศความคล่องตัว
ในการทำงานรวมทั้งการเลื่อนไหลงานที่ดี
3.2.2 จัดโครงสร้างอำนาจหน้าที่ โดยการมอบอำนาจหน้าที่และความรับ ผิดชอบ
ให้กับตำแหน่งต่างๆ ในโครงสร้างงานตั้งแต่ระดับสูงสุดลงมา
3.2.3 จัดโครงสร้างองค์การ โดยการกำหนดขั้นตอนของการเชื่อมโยงความสัมพันธ์
ระหว่างโครงสร้างงานและโครงสร้างอำนาจหน้าทีใ่ ห้รวมกลุ่มเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยอาศัยสายการ
บังคับบัญชาเป็นเส้นเชื่อมโยง ทั้งนี้ควรคำนึงถึงความคล่องตัวในการทำงานและการเลื่อนไหลงานที่ดี
ประกอบด้วย
3.2.4 เครื่องมือที่ใช้ในการจัดองค์กร ประกอบด้วย
3.2.4.1 ผั ง โครงสร้ า งองค์ ก ร (Organization Charts) ควรเขี ย นผั ง แสดง
โครงสร้างองค์กรเพื่อให้เห็นภาพของงานทั้งหมดได้อย่างชัดเจน ซึ่งจะช่วยให้สามารถตรวจสอบได้ว่า
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จั ดงานได้ ครอบคลุ ม ครบถ้ วนหรื อ ไม่ งานชนิด ต่างๆ จั ดอยู่ในกลุ่ม ใด มี ก ารประสานกัน หรื อ ไม่
อย่างไรดังตัวอย่าง

ภาพที่ 2.4 โครงสร้างองค์กรของสถาบันบริการสารสนเทศ
3.2.4.2 คำบรรยายงาน (Job Descriptions) การจัดทำคำบรรยายงานมี
ความสำคัญต่อการจัดองค์กรมาก เพราะจะช่วยให้เข้าใจโครงสร้างขององค์กรได้ชัดเจนดียิ่งขึ้น ทำให้
มองภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในตำแหน่งต่างๆ ของสถาบันบริการสารสนเทศได้ชัดเจนดียิ่งขึ้น
ทำให้ทราบจำนวนที่เหมาะสมของบุคลากรในแต่ละฝ่าย และที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรก็คือ ทำให้บุคลากรแต่ละคนทราบขอบเขตหน้าที่ของตน ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงาน
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ราบรื่น ไม่ซ้ำซ้อนก้าวก่ายกัน รวมทั้งช่วยลดปัญหาการกระทบกระทั่งระหว่างกันได้ คำบรรยายงาน
ประกอบด้วยชื่องาน รายละเอียดซึ่งแสดงขอบเขตของงาน และชื่อของผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานดังกล่าว
ดังตัวอย่าง

ภาพที่ 2.5 แสดงหัวข้อคำบรรยายงานของสถาบันบริการสารสนเทศ
3.2.4.3 คู่ มื อ องค์ ก ร (Organization Manual) คู่ มื อ องค์ ก รกล่ า วถึ ง ข้ อ มู ล
สำคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กร เช่น นโยบายของสถาบันบริการสารสนเทศ แนวคิด
หรือมโนทัศน์ ผังจุดมุ่งหมายของงาน และหน้าที่งาน ดังตัวอย่าง

ภาพที่ 2.6 แสดงคู่มือองค์กร
อนึ่งในการจัดองค์กรต้องคำนึงถึงลักษณะขององค์กรควบคู่ไปด้วยองค์กรจะต้องมี
ลักษณะดังนี้
1. มีจุดมุ่งหมายชัดเจน
2. มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์
3. มีอัตรากำลัง
4. มีทรัพยากร ได้แก่ ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ
5. มีสำนักงานชัดเจน
6. มีกฎระเบียบเป็นบรรทัดฐาน
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3.3 การจัดคนเข้าทำงาน (Staffing) การจัดคนเข้าทำงาน หมายถึง การดำเนินงานด้าน
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับบุคลากรของสถาบันบริการสารสนเทศซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุด การจัดคนเข้า
ทำงานมีขั้นตอนดังนี้
3.3.1 การจัดหาบุคลากร เริ่มตั้งแต่การประเมินความจำเป็นที่ต้องมีบุคลากร การหา
แหล่ ง ของผู้ ส มั ค รงานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และการคั ด กรองเลื อ กคนที่ ดี ที่ สุ ด เข้ ามาทำงานโดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้คนดีที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงาน ด้วยการสรรหา การคัดกรองใบสมัคร
การคัดเลือก และการบรรจุแต่งตั้ง
3.3.2 การพั ฒ นาบุ ค ลากร โดยมี จุด มุ่ ง หมายที่ จ ะเสริม สร้า งให้ ผู้ป ฏิ บั ติง านเป็ น
ทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อกิจการของสถาบันบริการสารสนเทศ ด้วยการดำเนินงานในหลายๆ วิธี ทั้งที่
องค์กรดำเนินการเอง และองค์กรสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรไปรับการพัฒนาจากแหล่งนอกองค์กร
เช่น การปฐมนิเทศการทำงานเมื่อรับบุคลากรเข้ามาใหม่ การอบรม สัมมนา ไปศึกษาต่อ เป็นต้น
3.3.3 การบำรุงรักษาบุคลากร โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะพยายามให้ผู้ปฏิบัติงานมีความ
พึงพอใจในหน้าที่การงานที่ทำอยู่ด้วยการสร้างขวัญและกำลังใจด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อให้ได้บุคลากรที่
เหมาะสมกับงาน ดังนั้น ในการจัดหาคนเพื่อเข้ามาทำงานในสถาบันบริการสารสนเทศต้องคัดเลือกคน
ตามความสามารถให้เหมาะสมกับงาน โดยใช้วิธีดูจากประวัติส่วนตัว การสัมภาษณ์ และการทดสอบ
สิ่งที่ผู้บริหารควรตระหนักก็คือ ต้องคัดเลือกผู้มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน และที่สำคัญคือต้อง
เลือกผู้ที่มีศรัทธาในงานบริการสารสนเทศ การจัดการเกี่ยวกับบุคลากรนี้ ถ้าเป็นบริการสารสนเทศ
ขนาดเล็กที่มีบรรณารักษ์คนเดียวและมีเจ้าหน้าที่ของสถาบันบริการสารสนเทศเพียงคนเดียวก็ไม่มี
ปัญหา อาจไม่จำเป็นต้องใช้เทคนิคการบริหารงานที่ซับซ้อน แต่หากว่าเป็นสถาบันบริการสารสนเทศ
ขนาดใหญ่ที่มีบุคลากรหลายคน การจัดคนเข้าทำงานนับเป็นสิ่งจำเป็นยิ่งของบรรณารักษ์ที่จะต้อ ง
พยายามศึกษาวิธีการและปฏิบัติการให้เหมาะสม หลังจากบรรจุคนเข้าทำงานแล้ว ต้องจัดปฐมนิเทศ
เพื่อให้เขาเหล่านั้นเข้าใจในงานที่ต้องรับผิดชอบ นอกจากนั้นควรจัดให้มีก ารฝึก อบรมเป็ นระยะๆ
เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ พร้อมที่จะเลื่อนขึ้นไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นต่อไป พร้อมกัน
นั้นต้อ งใช้วิธีการบำรุงรัก ษาพนักงานควบคู่ไปด้วย โดยผู้บริห ารต้องสร้างความภาคภูมิใจ ความรั ก
ความศรัทธา และปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากร
3.4 การควบคุม งานวินิจฉัยสั่งการ (Directing) แม้ก ารวางแผนที่ดี การจัดองค์ก ารที่ดี
และการมีพนักงานที่ดีจะเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานสำหรับกระบวนการบริหารจัดการก็จริง แต่งานนั้นๆ
จะไม่สามารถประสบความสำเร็จได้หากปราศจากกระบวนการในการควบคุมงานและวินิจฉัยสั่งการ
โดยมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายขององค์กรที่ได้ตั้งไว้แต่แรก การควบคุมสั่งการ คือ ความพยายามในการทำ
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนด้วยดี เพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่าง
มีประสิทธิภาพด้วยการตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามแผนและเป้าหมายหรือข้อตกลงตามที่ได้
กำหนดไว้หรือไม่ การควบคุมเป็นกระบวนการที่ป้องกันความล้มเหลวในการทำงาน กระบวนการนี้จะ
ชี้ให้เห็นปัญหาและโอกาสในการแก้ไขในเบื้องต้น เพื่อที่จะได้หาวิธีแก้ไขปัญหาหรือจัดทำกิจกรรมอื่นๆ
ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และทันเวลา การควบคุมงานของสถาบันบริการสารสนเทศ มีจุดมุ่งหมายอยู่
2 ประการ คือ การมุ่งกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในทิศทางที่ถูกต้องจนบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
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และการมุ่งชักจูงให้เจ้าหน้าที่ทุ่มเทกำลังใจและกำลังความคิดในระดับสูง เพื่อพัฒนางานจนสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ
วิธีการควบคุมงาน ผู้บริหารสถาบันบริการสารสนเทศสามารถนำมาใช้ได้ มีดังนี้
3.4.1 ให้ผู้บริหารสถาบันบริการสารสนเทศควบคุม ถ้าเชื่อตามทฤษฎี x ซึ่งกล่าวถึง
คนโดยพื้นฐานจะมีลักษณะไม่อยากทำงานหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ ไม่มีความทะเยอทะยาน ไม่มี
ความคิดริเริ่ม และชอบที่จ ะให้มีก ารสั่งการ เห็นแก่ ตนเองมากกว่าองค์ก ร จำเป็ นต้อ งบัง คับ ให้เขา
เหล่านั้นทำงานและต้อ งกำหนดมาตรการในการควบคุม ผู้ใต้บังคับ บัญ ชาอย่างใกล้ชิด เพื่อ ให้เกิด
ความสำเร็จ ตามเป้ าหมายขององค์ก ร ทฤษฎีนี้เชื่อ ว่าควรใช้การจูงใจที่ตอบสนองความต้อ งการใน
ระดับต่ำเท่านั้นนั่นคือจูงใจเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยและความต้องการด้านร่างกาย ดังนั้น วิธีจูงใจ
ที่ใช้ในแนวนี้คือให้ผลตอบแทนด้านการเงิน และควบคุมโดยการลงโทษ
3.4.2 ให้บุคลากรเจ้าหน้าที่ควบคุมตนเอง ทฤษฎี Y กล่าวว่าคนโดยพื้นฐานแล้วจะให้
ความร่วมมือ สนับสนุน มีความขยันหมั่นเพียร และมีความรับผิดชอบ มักจะปฏิบัติงานด้วยตนเอง
มากกว่าถูกบังคับ คนโดยทั่วไปไม่ใช่คนที่มีความเกียจคร้าน แต่เป็นคนชนิดที่สามารถสั่งการและมี
ความคิดริเริ่มในการทำงานได้ด้วยตัวของเขาเอง หากได้รับการจูงใจที่ถูกต้องคนจะพยายามพัฒนาวิธี
ทำงานหรือพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ (กิติมา ปรีดีดิลก, 2529, หน้า 159) ถ้าเชื่อทฤษฎีนี้ ฐานของคนตาม
ทฤษฎี Y ผู้บ ริห ารสถาบันบริก ารสารสนเทศไม่ควรควบคุม ผู้ใต้บังคับ บัญ ชาอย่างเข้ม งวด แต่ ควร
ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชารู้จักควบคุมตัวเองมากยิ่งขึ้น และให้เขาตระหนักในภาระหน้าที่ของตนเอง
ผู้บริหารสถาบันบริการสารสนเทศต้องจูงใจโดยมุ่งตอบสนองความต้องการในระดับที่สูงขึ้น เช่น จูงใจ
ด้วยการสนองความต้อ งการด้านการมีชื่อ เสียง ความต้อ งการด้านความสำเร็จ ในชีวิต และความ
ต้องการให้เป็นที่ยอมรับของบุคคลอื่น ทฤษฎีนี้ไม่เห็นด้วยกับการลงโทษที่เข้มงวด แต่เน้นให้มีการจัด
สภาพการบริห ารและการปฏิบั ติต่ อ บุ คคลโดยให้ เขาควบคุม ตนเองในการทำงานให้เ ป็น ไปตาม
เป้าหมายขององค์กร
3.4.3 ควบคุม โดยใช้ก ารเลื่อ นไหลของงาน (Workflow) โดยการจัดระบบงานให้ดี
มีการเลื่อนไหลต่อเนื่องกันไปอย่างคล่องตัวตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด จัดเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงานตามจุด
ต่างๆ โดยคำนึงถึงการเลื่อนไหลของงานให้เป็นไปอย่างคล่องตัวไม่ย้อนไปย้อนมา ถ้าจัดการเลื่อนไหล
งานได้ดีจะช่วยให้ประหยัดเวลา ประหยัดคน ประหยัดงบประมาณ และทำให้งานบรรลุผลสำเร็จได้
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ถ้างานตรงไหนช้าหรือติดขัดก็จะสามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว
สามารถวินิจฉัยสั่งการแก้ปัญหาให้สำเร็จลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.4.4 ควบคุม โดยใช้คู่มือ แม้จะมีเจ้าหน้าที่ป ฏิบัติงานเพียงพอและเจ้าหน้าที่ขยัน
ขันแข็งในการปฏิ บัติงาน แต่ในบางครั้งงานอาจล่าช้าหรือ ติดขัดได้เนื่อ งจากเกิดปัญ หาขัดข้องด้าน
วิ ชาการ เช่ น เจ้าหน้ าที่ ชั้น ผู้น้ อ ยไม่ ท ราบวิธี ก ารในการปฏิบั ติง าน ต้ อ งรอถามหั วหน้ างานหรื อ
เจ้าหน้าที่ระดับเดียวกันแต่ปฏิบัติงานต่างลักษณะกัน ซึ่งอาจเนื่องมาจากต่างคนต่างตัดสินใจหรือต่าง
คนต่างยึดมั่นในกฎเกณฑ์ที่ได้เล่าเรียนมาจากสถาบันการศึกษาของตนซึ่งอยู่ต่างสำนัก กัน เป็นต้น
เพื่อ แก้ปั ญ หาดัง กล่ าวสถาบัน บริก ารสารสนเทศควรจัด ทำคู่มื อ ปฏิ บัติ งานแต่ ล ะชนิด เช่น คู่มื อ
ปฏิบัติงานบริการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง บริการยืม-คืน เป็นต้น คู่มือดังกล่าวจัดทำขึ้น โดยบรรณารักษ์ผู้
ควบคุม งานนั้น ในกรณีที่ง านชนิดนั้นมีบ รรณารัก ษ์ม ากกว่า 1 คนรับ ผิดชอบ คู่มือ ควรจัดทำโดย
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บรรณารัก ษ์ ทุ ก คนที่ รับ ผิ ดชอบงานนั้ น โดยการประชุม ปรึก ษาหารือ และร่วมกั นจั ดทำคู่ มื อ ขึ้ น
รายละเอียดในคู่มือควรประกอบด้วยความหมายของงาน ขั้นตอนของงาน รายละเอียดของงานตาม
ขั้นตอนพร้อมทั้งมีภาพประกอบหรือตัวอย่างประกอบคำอธิบาย
3.4.5 การควบคุมโดยใช้สถิติ สถิติ คือ ข้อเท็จจริงที่ปรากฏในรูปตัวเลข แสดงให้เห็น
ในรูปตาราง ที่เรียกกันว่าตารางตัวเลข สถิติเป็นเครื่องมือวัดความเจริญก้าวหน้าหรือความล่าช้าในการ
ปฏิบัติงาน โดยการเปรียบเทียบระหว่างระยะเวลา ด้ วยการเปรียบเที ยบสถิติเก่ากับสถิติใหม่ หรือ
เปรียบเทียบกับสถิติของสถาบันบริการแห่งอื่น (Childer, 1975, p. 108) สถิติจึงเป็นข้อมูลสำคัญที่
นำไปใช้ ในการบริ ห ารและดำเนิ น งานของผู้ บ ริ ห ารสถาบั น บริ ก ารสารสนเทศนำไปใช้ ใ นการ
ประชาสัมพันธ์ และนำไปใช้ในการกระตุ้นให้มีผมู้ าใช้สถาบันบริการสารสนเทศเพิ่มมากขึ้น ในด้านการ
ควบคุมงานของสถาบันบริการสารสนเทศโดยใช้สถิตินั้น ทำได้โดยที่ผู้บริหารสั่งการให้เจ้าหน้าที่เก็บ
สถิติการปฏิบัติงานของตนเอง เพื่อใช้เป็นหลักฐานการปฏิบัติงานของตนเอง โดยเก็บเป็นรายวัน ราย
สัปดาห์ แล้วรวมเป็นเดือนส่งให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ผู้บริหารสถาบันบริการสารสนเทศจะใช้
สถิติดั ง กล่าว เพื่อ ให้ ท ราบผลการทำงานของเจ้ าหน้ าที่แต่ ล ะคนในช่วงเวลานั้น พร้อ มกับ นำไป
เปรียบเทียบกับสถิติเก่าเพื่อจะได้ดูพัฒนาการของงานที่เขาทำ รวมทั้งนำไปเปรียบเทียบกับสถิติการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่คนอื่นที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน
3.4.6 ควบคุมโดยให้มีการเสนอรายงาน เทคนิคการควบคุมงานอีกวิธีหนึ่งอาจกระทำ
ได้โดยให้มีการรายงาน รายงานอาจทำในรูปของการให้ปากคำ หรือเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้ ส่วนมาก
รายงานในระหว่างกระบวนการของการทำงานนั้นและมักจะทำในลักษณะง่ายๆ ไม่เป็นทางการมาก
นัก (พงศ์ สั ณ ห์ ศรีส มทรัพ ย์ และชลิด า ศรมณี , 2537, หน้า 171) เมื่ อ งานที่ ได้รั บ มอบหมายให้
รับผิดชอบสำเร็จลง ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องส่งรายงานในรูปของรายงานที่สมบูรณ์แบบทั้งนี้เพื่อความ
สะดวกและชัดแจ้งในการตรวจสอบผลงาน
3.4.7 ควบคุมโดยใช้วิธีการพัฒนาคุณภาพของงาน เพื่อให้บุคลากรของสถาบันบริการ
สารสนเทศทุ่มเทกำลังกายกำลังใจและกำลังความคิดในการปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน ผู้บริห ารสถาบันบริการสารสนเทศอาจนำวิธีก ารพัฒ นาคุณภาพงาน (Quality control
circules) หรือที่เรียกย่อๆ ว่าระบบ คิว.ซี. มาใช้ หรือใช้เทคนิคอื่นๆ มาช่วยในการพัฒนาคุณภาพงาน
เช่น เทคนิคการประชุม สัมมนา ระดมสมอง เทคนิคการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เทคนิคการ
เสนอผลงาน เป็นต้น
3.4.8 ควบคุมโดยการใช้การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) ในกรณีที่มีปัญหาใน
การปฏิบัติงาน ผู้ควบคุมสามารถนำวิธีการวิเคราะห์ระบบมาใช้เพื่อจะได้ทราบว่าปัญหาอยู่ที่ใด จะได้
แก้ปัญหาได้ตรงประเด็น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยการใช้ตัวเลขและปริมาณเป็น
เครื่องประกอบการพิจารณา
3.5 การประสานงาน (Coordinate) หมายถึง การจัดระเบียบวิธีการทำงานเพื่อให้งาน และ
เจ้าหน้าที่ต่างๆ ร่วมมือปฏิบัติงานเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ไม่ทำให้งานซ้ำซ้อนขัดแย้งกันหรือเหลื่อมล้ำ
กัน ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และนโยบายขององค์กร
นั้นอย่างสมานฉันท์และมีประสิทธิภาพ (สมิต สัชฌุกร, 2546) ในการประสานงานจะต้องกำหนดความ
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ต้องการให้ชัดเจนว่าจะประสานงานให้เกิดอะไร หรือเป็นอย่างไรหรือจะทำให้ได้ผลลัพธ์อย่างไร สิ่งที่
ควรทราบเกี่ยวกับการประสานงานมีดังนี้
3.5.1 ประเภทและระบบของการประสานงาน การประสานงานแบ่ ง ได้ เ ป็ น
2 ประเภท คือ การประสานงานภายในหน่วยงานหรือองค์กรเดียวกัน กับการประสานงานระหว่าง
หน่วยงาน เพื่อให้การประสานงานบรรลุผล ผู้บริหารสถาบันบริการสารสนเทศควรจัดให้มีระบบการ
ประสานงานที่ดีมีประสิทธิภาพ โดย
3.5.1.1 จัด ให้ คณะกรรมการซึ่ ง ประกอบไปด้ วยตั วแทนของบุ คลากรระดั บ
ต่างๆ มาประชุมร่วมกันเป็นประจำ
3.5.1.2 มีการเขียนโครงการ แผนงาน และวิธีการทำงานต่างๆ เป็นลายลักษณ์
อักษรให้ทุกคนทราบ
3.5.1.3 จั ดทำปฏิ ทิ นกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติง านในเรื่อ งต่างๆ ไว้อ ย่าง
ชัดเจน
3.5.1.4 จัดการพัฒนาบุคลากรระดับต่างๆ ให้เข้าใจ และมีความรู้อยู่เสมอด้วย
การจัดให้มีการประชุมเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน การจัดการฝึกอบรม ส่งเจ้าหน้าที่ไปศึกษาดูงานเพื่อจะได้
แนวคิดใหม่หรือได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้ที่ปฏิบตั ิงานลักษณะเดียวกัน
3.5.1.5 การจัดให้มีหน่วยงานให้คำแนะนำปรึกษา มีการติดตามว่ามีปัญหาหรือ
ข้อขัดข้องใดบ้าง มีการติดตามสอดส่องการปฏิบัติงานให้เสร็จตามกำหนด
3.5.1.6 แต่ ง ตั้ ง เจ้ า หน้ า ที่ ด้ า นการประสานงานโดยเฉพาะเพื่ อ แลกเปลี่ ย น
ข้อมูลข่าวสารและอำนวยความสะดวกต่างๆ เป็นต้น
3.5.1.7 เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานพบปะสังสรรค์นอกเวลาเพื่อสร้างสัมพันธ์อันดี
ต่อกัน
3.5.2 รูปแบบการประสานงาน มีด้วยกัน 2 รูปแบบ ดังนี้
3.5.2.1 การประสานงานแบบทางการ เป็นการปฏิบัติงานตามปกติโดยวาจา
หรือลายลักษณ์อักษร หรือตรวจเยี่ยมหน่วยงานและบุคลากรในสังกัด
3.5.2.2 การประสานงานแบบไม่ เ ป็ น ทางการ ไม่ มี รู ป แบ บที่ แ น่ น อน
อาจทำได้ในกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้การประสานงานสำเร็จได้ด้วยดี เช่น การพบปะสังสรรค์นอกเวลา
การจัดเลี้ยง การตีกอล์ฟ การไปร่วมงานเดียวกัน ฯลฯ
3.5.3 สื่ อ การประสานงาน ไม่ ว่ า จะเป็ น การประสานงานภายในหน่ ว ยงาน
หรือ การประสานงานระหว่างหน่ ว ยงานก็ต าม ควรจั ดให้ มี เ ครื่ อ งมื อ สื่ อ สารที่ ดี มีป ระสิ ท ธิภ าพ
สื่อการประสานงานมีหลายชนิด ได้แก่
3.5.3.1 การประสานงานด้วยหนังสือ 1) ใช้ในกรณีที่เป็นงานประจำของทั้งสอง
หน่ วยงาน และทราบระเบี ย บปฏิ บั ติ อ ยู่ แล้ ว 2) หากเป็ น เรื่อ งใหม่ ที่ ยั ง ไม่ เคยประสานมาก่ อ น
ตัวอย่ างเช่ น เรื่อ งเกี่ยวกับ การขอความอนุเคราะห์ ขอรับ การสนับ สนุน ขอทราบข้อมูล ขอหารื อ
ขอทราบความต้องการ ควรประสานด้วยวาจาทางโทรศัพท์ก่อนหลังจากนั้นจึงประสานด้วยหนังสือ
และหลั ง จากได้ รับ การสนั บ สนุ น การอนุ เ คราะห์ แ ล้ ว ควรมี ห นั ง สือ ไปขอบคุ ณ หน่ วยงานนั้ น ๆ
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เสมอ เพื่อสานความสัมพันธ์ไว้สำหรับโอกาสต่อไป 3) ข้อพึงตระหนักในการประสานด้วยหนังสือ คือ
ควรจัดทำหนังสือให้ถูกหลักการ รูปแบบถูกต้อง และใช้สำนวนภาษาดี
3.5.3.2 การประสานงานด้วยสื่อ โทรคมนาคม เช่น อี เมล์ โทรสาร โทรศัพ ท์
สำหรับโทรศัพท์เป็นเครื่องมือสื่อสารที่นิยมใช้กันมาก เพราะเป็นช่องทางติดต่อประสานกันได้อย่าง
รวดเร็วประหยัดเวลา เหมาะสำหรับประสานกับบุคคลระดับเดียวกันหรือระดับต่ำกว่า หลักในการ
ประสานด้วยโทรศัพท์ มีดังนี้ 1) ก่อนเริ่มประสานงาน ควรคิดก่อนว่า เราต้องการอะไร ที่ไหน เมื่อไร
อย่างไรควรติดต่อใคร หน่วยงานใด 2) ในการประสานครั้งต่อมา อาจทักทายหรือซักถามด้วยความ
ห่วงใยจริงใจเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ การงาน ฯลฯ ก่อนประสานเรื่องงาน 3) ใช้คำพูดสุภาพให้เกียรติคู่
สนทนาแม้จะรู้ว่าเขามีตำแหน่งต่ำกว่า ไม่พูดยกตนข่มท่าน และต้องกล่าวคำขอบคุณทุกครั้งก่อนจบ
การสนทนา 4) เมื่อรับ ปากกับใคร เรื่องใดไว้ ต้ องรีบทำ เช่น จะรีบส่ งโทรสาร จะรี บทำหนังสือ ไป
เป็นต้ น 5) ควรจัดทำบัญ ชีร ายชื่อ โทรศัพ ท์ของบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้เป็นส่วนตัวและ
ส่วนกลาง และเมื่อติดต่อกับผู้ใดควรจดชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้นั้นเพิ่มไว้ในบัญชีโทรศัพท์เพื่อใช้
สำหรับ ติ ดต่ อ ในโอกาสต่ อ ไป รวมทั้ ง ควรจดชื่ อ และเบอร์ โทรศัพ ท์ ไว้บ นปกแฟ้ ม ของเรื่ อ งนั้น ๆ
ด้วย ทั้งนี้เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร
3.5.3.3 การประสานงานด้ วยการพบปะด้ วยตนเอง เป็นการประสานงานที่ดี
ที่สุดเพราะได้ พ บหน้ า ได้เห็ นบุคลิก ลัก ษณะ สีห น้าท่าทางของคู่ติดต่อ นอกจากนั้ นยังช่วยสร้าง
ความรู้สึกที่ดีแก่อีกฝ่ายหนึ่งให้เขารู้สึกว่าได้รับเกียรติได้รับความสำคัญ แต่มีข้อเสียตรงที่ต้องใช้เวลา
มากการประสานงานด้วยตนเองมักใช้ในกรณีที่เป็นเรื่องสำคัญ หรือมีรายละเอียดมาก หรือเป็นเรื่อง
นโยบาย
สำหรับสถาบันบริการสารสนเทศ จำเป็นต้องมีการประสานงานที่ดีเพื่อให้แต่ละ
หน่วยงานได้ทราบว่าผู้อื่นกำลังทำอะไร เวลาใด ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ด้านความร่วมมือระหว่างกันในการ
ปฏิบัติงาน ควรจัดให้มีระบบประสานงานที่ดีมีป ระสิท ธิภาพ การประสานงานของสถาบันบริการ
สารสนเทศทำได้หลายรูปแบบ ได้แก่ การจัดทำผังองค์กรไว้เพื่อช่วยชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ของฝ่ายงาน
ในสถาบันบริก ารสารสนเทศ จัดให้มีก ารประชุม เจ้าหน้าที่ แจ้งให้เจ้าหน้าที่ ท ราบกิจ กรรมต่างๆ
ที่สถาบันบริการสารสนเทศจัดขึ้น หาวิธีการทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหน้าที่และบทบาทของ
เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในแผนกเดียวกันและต่างแผนกกัน อันจะส่งผลให้เจ้าหน้าที่เข้าใจบทบาทของตนต่อ
หน่ วยงาน ซึ่ง จะเป็น การจูง ใจให้ เกิ ดความร่วมมื อ ส่ วนวิธีก ารที่น ำมาใช้ ในการประสานงานนั้ น
ถ้าจำนวนเจ้าหน้าที่ในสถาบันบริก ารสารสนเทศมีไม่มากนัก อาจใช้ การประสานงานอย่างไม่ เป็ น
ทางการก็ได้ ในลัก ษณะของการสนทนาปรึก ษาหารือ แต่ถ้าสถาบัน บริก ารสารสนเทศมีจ ำนวน
เจ้าหน้าที่มากการประสานงานต้องจัดทำอย่างเป็นทางการ เช่น ใช้วิธีก ารสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์
อักษรในรูปของบันทึกทัว่ ไป บันทึกช่วยจำหนังสือเวียน ป้ายประกาศ เป็นต้น การจัดประชุมเจ้าหน้าที่
ของสถาบันบริก ารสารสนเทศทั้งหมดเพื่อ ให้ทุก ฝ่ายได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นก็เป็นวิธีก ารที่ดี
จะต้องมีการบันทึกข้อตกลงต่างๆ เพื่อใช้เป็นหลักฐานและเป็นการแจ้งข้อมูลแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
การประสานงานเป็นศิลปะอย่างหนึ่งซึ่งต้องอาศัยความจริงใจ อดทน อดกลั้น
อ่อนน้อมถ่อมตน ความสุภาพ และการยิ้มแย้มแจ่มใสในระหว่างที่ติดต่อกับบุคคลอื่นเพื่อขอรับการ
สนั บ สนุ น ขอความร่ว มมื อ และเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเข้ าใจตรงกั น มี ข้ อ แนะนำสำหรั บ ผู้ ท ำหน้ า ที่
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ประสานงาน คือ ควรใช้การพูดเป็นหลัก แล้วใช้หนังสือตามหลัง จะช่วยให้การประสานงานประสบ
ผลสำเร็จ
3.6 การรายงาน (Reporting) คื อ การจัด ทำรายงานเสนอต่ อ หน่ วยงานที่ สัง กั ดโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อจะรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานและกิจกรรมของแผนกงานต่างๆ รวมถึงข้อมูลการ
ปฏิบัติงานและผลงานของบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อบันทึกไว้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่
ผ่านมา ข้ อ มูล ดั งกล่ าวสามารถนำไปใช้ ให้ เป็ นประโยชน์ ต่อ การปฏิ บั ติงานและใช้ในการพิ จ ารณา
ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไป การจัดทำรายงานของสถาบันบริการสารสนเทศอาจทำเป็นรายงาน
ประจำปี หรือประจำระยะเวลาที่กำหนดก็ได้ เช่น อาจจัดทำเป็นรายเดือน รายสามเดือนหรือรายหก
เดือน เป็นต้น สำหรับการทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาเป็นการแสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานของ
สถาบันบริการสารสนเทศตลอดปีพร้อมทั้งเสนอปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนางาน นอกจากนี้
สถาบันบริการสารสนเทศอาจทำรายงานเพื่อแจกผูเ้ ข้าใช้สถาบันบริการสารสนเทศ พร้อมทั้งแสดงสถิติ
ต่ า งๆ เช่ น สถิ ติ ก ารยื ม หนั ง สื อ สถิ ติ ก ารให้ บ ริ ก ารและกิ จ กรรมชนิ ด ต่ า งๆ ซึ่ ง จะเป็ น วิ ธี ก าร
ประชาสัมพันธ์สถาบันบริการสารสนเทศได้อีกทางหนึ่งด้วย
3.7 การงบประมาณ (Budgeting) หมายถึง การดำเนินงานด้านการเงินซึ่งเป็นเรือ่ งของการ
แสวงหาเงินเพื่ อ ดำเนิน การ การจัดทำงบประมาณของสถาบัน บริก ารสารสนเทศในแต่ล ะปีต้อ ง
พิจารณาถึงค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ ของแต่ละงานว่าจะใช้จ่ายอะไรบ้างตามความจำเป็นมากน้อย รวมทั้ง
ช่วงเวลาของการใช้จ่ายเงิน โดยจัดสรรเป็นค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย เช่น ค่าหนังสือ
และวัสดุ สารสนเทศชนิดต่างๆ ค่าอุ ปกรณ์ บำรุงรัก ษาวัสดุสารสนเทศ อุป กรณ์ และครุ ภัณฑ์ ต่างๆ
นอกจากนี้งบประมาณยังรวมถึงการควบคุมการใช้จ่ายเงินให้ถูกต้อง การบริหารงานด้านงบประมาณมี
ความสำคัญและสัมพันธ์กับการบริหารงานด้านอื่นๆ เป็นอย่างมาก เพราะถึงแม้ว่าจะมีแผนการทำงาน
ที่มีคุณภาพและมีเงินสำหรับทำงานอย่างเพียงพอ แต่ถ้าการบริหารเงินไม่ดีพอ เงินอาจหมดก่อนที่จะ
ทำงานได้สำเร็จก็เป็นได้
การบริหารสถาบันบริการสารสนเทศเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ เพื่อให้ผู้บริหารสถาบันบริการ
สารสนเทศสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานสถาบันบริการสารสนเทศได้อย่างดี ผู้บริหาร
ต้องทำความเข้าใจในความรู้ทั่วๆ ไปเกี่ยวกับการบริหาร โดยยึดวัตถุประสงค์และองค์ประกอบของการ
บริห ารจั ดการสถาบั น บริก ารสารสนเทศเป็น หลัก แล้วนำความรู้เกี่ ยวกั บ การบริห ารจัดการมา
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมต่อการบริหารสถาบันบริการสารสนเทศ ทฤษฎีที่ผู้บริหารนิยมนำมาใช้ในการ
บริหารมีหลายทฤษฎีด้วยกันเช่น ทฤษฎี 4Ms ทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว์ ทฤษฎี X ทฤษฎี Y ทฤษฎี
Z ทฤษฎีพอสคอบ ทฤษฎีระบบ โดยนำเอาปัจจัยการบริหาร อันได้แก่ บุคคล วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์
เครื่องจักร วิธีการ การตลาด ข้อมูลข่าวสาร และเวลา มาประสานทำงานร่วมกันเพื่อให้การดำเนินงาน
ของสถาบันบริการสารสนเทศมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และประสบความสำเร็จต่อการทำหน้าที่
รับใช้สังคมให้มากที่สุด
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2.2 มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นหน่วยงานที่มีบทบาท
สำคัญต่อการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การวิจัย และการศึกษาค้นคว้าวิจัย โดยมีการ
จัดทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งวัสดุตีพิมพ์ และไม่ตีพิมพ์ไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษา
และประชาชน ได้ศึกษาค้นคว้า โดยจัดระบบให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ที่จัดทำขึ้น เพื่อ ให้ส อดคล้อ งกับ พระราชบัญ ญัติก ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และตอบสนองต่อ
การศึ ก ษาเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง การศึ ก ษาตลอดชี วิ ต และเป็ น ดั ช นี บ่ ง ชี้ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
สถาบันอุดมศึ กษา ให้ได้ม าตรฐานในการประกันคุณภาพการศึก ษา ทบวงมหาวิทยาลัยจึง กำหนด
มาตรฐานห้ อ งสมุ ด สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาไว้ ดั ง นี้ (มาตรฐานห้ อ งสมุ ด สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา, 2544)
1. โครงสร้างและการบริหาร ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา มีหน้าที่หลักในการส่งเสริมการเรียน
การสอน การวิจัย ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และบริการทางวิชาการแก่สถาบันอุดมศึกษาทุกระบบ
การศึกษา และแก่สังคม ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องและตลอดชีวิต ดังนั้น
สถานภาพ อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา และความรับผิดชอบของ
ผู้บริหารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ควรกำหนดไว้อย่างชัดเจน ดังนี้
1.1 ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ควรมีสถานภาพเท่าหน่วยงานทางวิชาการระดับคณะของ
สถาบันอุดมศึกษา
1.2 ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ควรกำหนดนโยบายในการบริหารงานไว้ เป็นลายลักษณ์
อักษร มีการแบ่งหน่วยงานและระบุสายการบังคับบัญชาไว้อย่างชัดเจน
1.3 ผู้ บ ริ ห ารห้ องสมุ ด สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ควรขึ้ น ตรงต่ อ ผู้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด ของ
สถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด และควรมีส่วนร่วมโดยตรงในการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษา
1.4 ผู้บริหารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ควรได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหาร
ของสถาบั นอุ ดมศึ ก ษาและเป็ น กรรมการในชุ ด ต่ าง ๆ ของสถาบันอุ ดมศึ ก ษาต้นสัง กัดตามความ
เหมาะสม เพื่อให้ได้รับทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา และความก้าวหน้า
ทางวิ ช าการ อั น จะทำให้ ห้ อ งสมุ ด สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาสามารถสนองต่ อ ภาระหน้ า ที่ ข อง
สถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด และทันต่อความต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ
1.5 ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ควรมีคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้
1.5.1 คณะกรรมการกำหนดนโยบาย ทำหน้าที่กำหนดนโยบายในการพัฒนา ติดตาม
ดูแล และประเมินผลห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด
1.5.2 คณะกรรมการบริห ารห้ อ งสมุดสถาบันอุดมศึก ษา ทำหน้าที่ก ำกับ ดูแลการ
บริหารงานของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1.6 สถาบันอุดมศึกษาอาจมีห้องสมุดแห่งเดียวหรืออาจมีห้องสมุดกลางและห้องสมุดสาขา
ระบบบริหารงานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาควรเป็นระบบศูนย์รวมการบริหาร
2. งบประมาณและการเงิน ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ควรได้รับงบประมาณอย่างพอเพียง
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน ในหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานต้นสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
งบประมาณให้คำนวณตามส่วน โดยถืออัตราส่วนอย่างน้อยร้อยละ 8 ของงบดำเนินการทั้งหมดของ
สถาบันอุดมศึกษา งบประมาณของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาต้องแยกเป็นอิสระ ในกรณีที่มีห้องสมุด
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สาขา ผู้บ ริห ารห้อ งสมุด สถาบัน อุด มศึ ก ษา มี ห น้าที่ จัด เตรีย มและบริห ารงบประมาณ เพื่ อ การ
ดำเนินงานสำหรับห้องสมุดสาขาตามความจำเป็นและเหมาะสม รายได้ที่ได้จากกิจกรรมและบริการ
ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาให้สงวนไว้สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของห้องสมุด นอกเหนือจาก
งบประมาณที่ได้รับ
3. บุ ค ลากรห้ อ งสมุ ด สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา บุ คลากรในห้ อ งสมุ ด สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาควรมี
คุณสมบั ติ จำนวน และประเภทตามความจำเป็นและอย่างเพียงพอเพื่อพัฒ นาห้องสมุด ดูแลรักษา
และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์
ของสถาบันอุดมศึกษา การพิจารณาจำนวนและคุณสมบัติของบุคลากรให้คำนึงถึงจำนวนและขอบเขต
ของทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดสาขา หน่วยบริการ ชั่วโมงบริการ อัตราการเพิ่มของทรัพยากร
สารสนเทศใหม่ อั ตราการยื ม -คื น ลั ก ษณะของกระบวนการทางเทคนิ ค เทคโนโลยีส ารสนเทศที่
นำมาใช้ และลักษณะของบริการที่ต้องการ รวมถึงลักษณะของการบริการเฉพาะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
จะต้ องมี บุ คลากรทางด้ านเทคโนโลยีส ารสนเทศ เพื่อ พัฒ นาระบบงานเทคโนโลยีส ารสนเทศของ
ห้องสมุด
3.1 คุณสมบัติ
3.1.1 ผู้บริหารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ควรมีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโท และควรมี
ความรู้พื้นฐานทางบรรณารัก ษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และจะต้ อ งมี ป ระสบการณ์ ในการ
บริหารงานไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ของสถาบันนั้น
3.1.2 ผู้ปฏิบัติงานในระดับหัวหน้าฝ่าย ควรมีวุฒิอย่างต่ำปริญญาโทและมีพื้นความรู้
ในสาขาที่ปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี กับมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานห้องสมุดอย่างน้อย 2 ปี
หรือเป็นผู้ที่มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีและมีประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานห้องสมุดไม่น้อยกว่า 3 ปี
3.1.3 บุคลากรทุกระดับของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาควรมีโอกาสได้รับการศึกษา
ฝึกอบรม และเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทั้งภายในและระหว่างประเทศ รวมทั้งได้รับการพัฒนาใน
รูปแบบต่าง ๆ ไม่ต่ำกว่า 2 ครั้งต่อ 1 ปี เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทั้งทางวิชาการ และวิชาชีพระดับสูงอย่าง
สม่ำเสมอให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ และสะท้อนต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ
ที่สถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ ดำเนินการสอน วิจัย และให้บริการแก่สังคม
3.2 จำนวนบุคลากรในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา แต่ละแห่งควรจัดสรรบุคลากรตำแหน่ง
ต่าง ๆ ตามความเหมาะสมดังนี้
3.2.1 งานบริ ห ารและงานธุ ร การ ควรประกอบด้ ว ย ผู้ อ ำนวยการห้ อ งสมุ ด
รองผู้อ ำนวยการ ผู้ช่วยผู้อ ำนวยการ หัวหน้าฝ่าย เลขานุก าร และตำแหน่งอื่น ๆ เช่น เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน พนักงานธุรการ เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่
สารบรรณ ช่ างอิ เล็ กทรอนิก ส์ นักวิชาการพัส ดุ นักวิชาการการเงินและบัญ ชี พนักงาน/เจ้าหน้าที่
บันทึกข้อมูล นักการภารโรง และตำแหน่งอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
3.2.2 งานพื้นฐานของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ควรประกอบด้วยงานดังต่อไปนี้
1) งานพัฒ นาทรัพยากรสารสนเทศ ควรประกอบด้วย บรรณารักษ์ทำหน้าที่
ขอและแลกเปลี่ยน บรรณารักษ์ท ำหน้าที่คัดเลือกและจัดซื้อ บรรณารักษ์ทำหน้าที่บำรุงรักษาและ
ตรวจสอบ พนักงานห้องสมุด พนักงาน/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และพนักงานซ่อมหนังสือ
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2) งานวิ เ คราะห์ ท รั พ ยากรสารสนเทศ ควรประกอบด้ ว ย บรรณารั ก ษ์
พนักงาน/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด และพนักงาน/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
3) งานสื่ อ โสตทัศ น์แ ละสื่ อ อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ ควรประกอบด้วย บรรณารัก ษ์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา พนักงานโสตทัศนศึกษา พนักงาน/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และช่างศิลป์
4) งานวารสาร ควรประกอบด้วย บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่/พนักงานห้อ งสมุด
และพนักงาน/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
5) งานเอกสารและสิ่งพิมพ์รัฐบาล ควรประกอบด้วย บรรณารักษ์ พนักงาน/
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด พนักงาน/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
6) งานบริการยืม-คืน งานเจ้าหน้าที่ห้องสมุด บรรณารักษ์บริการยืม ระหว่าง
ห้องสมุด เจ้าหน้าที่ตรวจสอบทางเข้า-ออก เจ้าหน้าที่จัดเก็บหนังสือ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบชั้นหนังสือ
และเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดหนังสือและชั้นหนังสือ
7) งานบริ ก ารอ้ า งอิ ง ให้ ค ำปรึ ก ษาและช่ ว ยค้ น คว้ า ควรประกอบด้ ว ย
บรรณารักษ์ หรือนักเอกสารสนเทศ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด (ถ่ายเอกสาร) และพนักงาน/เจ้าหน้าที่บันทึก
ข้อมูล
8) งานผลิตคู่มือสืบค้นพิเศษ งานผลิตดรรชนีและสาระสังเขปค้นเรื่องทั่วไปควร
ประกอบด้วย บรรณารักษ์หรือนักเอกสารสนเทศ เจ้าหน้าที่และพนักงาน/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
9) งานส่งเสริมและเผยแพร่บริการวิชาการ งานบริการวิชาการแก่สังคมและ
ประชาสัมพันธ์ ควรประกอบด้วย บรรณารักษ์ นักวิชาการ ช่างศิลป์ พนักงานห้องสมุด และเจ้าหน้าที่
บันทึกข้อมูล
10) งานระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ควรประกอบด้ ว ย นั ก วิ ช าการ
คอมพิวเตอร์ และบรรณารักษ์หรือนักเอกสารสนเทศที่มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์
11) งานจดหมายเหตุ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ควรประกอบด้ ว ย บรรณารั ก ษ์
นักเอกสารสนเทศ
12) หากห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาใดมีงานนอกเหนือจากที่ระบุไว้ให้พิจารณา
ผู้ปฏิบัติงานตามความเหมาะสม
3.3 สูตรสำหรับคำนวณจำนวนผู้ปฏิบัติงานในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา สำหรับจำนวน
ผู้ปฏิบัติงานในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาให้คำนวณตามสูตร ดังนี้
3.3.1 จำนวนผู้ปฏิบัติงานระดับวิชาชีพ คำนวณจากจำนวนนักศึกษารวมกับจำนวน
หนั ง สื อ ดัง นี้ 1) ถ้ าจำนวนนั ก ศึ ก ษาทั้ ง หมดไม่ เกิ น 10,000 คน ให้ ใช้ สัด ส่ วนนั ก ศึก ษา 500 คน
ต่อ บรรณารักษ์ 1 คน ส่วนจำนวนนักศึกษาที่เกินจาก 10,000 คนแรกขึ้นไป ให้ใช้สัดส่วนนักศึกษา
ทุกๆ 2,000 คน ต่อ บรรณารักษ์ 1 คน 2) จำนวนหนังสือ 150,000 เล่ม ต่อ บรรณารักษ์ 1 คน และ
จำนวนหนังสือที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี ทุก ๆ 20,000 เล่ม ต่อ บรรณารักษ์ 1 คน
3.3.2 จำนวนผู้ ป ฏิ บัติง านระดับ วิชาชีพ อื่ น ๆ พนั ก งานและเจ้าหน้ าที่ อื่น ๆ ให้มี
จำนวนตามความเหมาะสม
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4. ทรัพยากรสารสนเทศ
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ควรจัดหาและรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศ ที่มีการบันทึกใน
ทุก รูป แบบ ได้แก่ วั สดุ ตีพิ มพ์ โสตทัศนวัส ดุ สารสนเทศที่บันทึกในรูป เสียง รูป สื่อ อิเล็ก ทรอนิก ส์
รูปกราฟิก สื่อสามมิติ และฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์ ให้ครบถ้วน ตามความจำเป็นและอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
สนองตอบภาระหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด ดำเนินการจัดเก็บอย่างมีระบบ เพื่อให้สามารถ
สืบค้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นอกจากนี้ต้องมีหลักเกณฑ์
การเพิ่มจำนวนทรัพยากรสารสนเทศอย่างมีระบบและต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับนโยบายเป้าหมายของ
สถาบันอุดมศึกษา
4.1 ทรัพยากรสารสนเทศพื้นฐาน ที่จะต้องจัดหาเข้าห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา มีดังนี้
4.1.1 ทรั พ ยากรสารสนเทศที่ ส่ ง เสริ ม หลั ก สู ต รและกิ จ กรรมทางวิ ช าการของ
สถาบันอุดมศึกษาทุกระบบการศึกษา
4.1.2 ทรัพยากรสารสนเทศที่ผลิตและเผยแพร่โดยสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด
4.1.3 ทรั พ ยากรสารสนเทศทางศิ ล ปวั ฒ นธรรม ทรั พ ยากรสารสนเทศท้ อ งถิ่ น
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.1.4 ทรัพ ยากรสารสนเทศที่ส่ง เสริม ความสนใจใคร่รู้ส ติปัญ ญาและนันทนาการ
ตลอดจนแนวทางในการประกอบอาชีพ และดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
4.2 ปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
4.2.1 ขอบเขตและลักษณะของหลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษา
4.2.2 จำนวนและลักษณะของโครงการบัณฑิตศึกษา
4.2.3 วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้
4.2.4 จำนวนนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
4.2.5 จำนวนวิ ท ยาเขต ศู นย์ ก ารเรี ย น และหน่ว ยงานเรี ยกชื่อ อย่ างอื่ นในแต่ ล ะ
สถาบันอุดมศึกษา และลักษณะของสารสนเทศท้องถิ่นของแต่ละท้องถิ่น
4.2.6 ความต้องการของคณาจารย์ในการสอน การวิจัย และการบริการทางวิชาการ
แก่สังคม และบุคลากรอื่น ๆ ในสถาบันอุดมศึกษา
4.2.7 ความต้อ งการของผู้ใช้ที่ จ ะศึ ก ษาให้ ลึก ซึ้ งในเรื่อ งใดเรื่อ งหนึ่ง ซึ่ง ห้อ งสมุ ด
สถาบันอุดมศึกษาไม่สามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการได้จากห้องสมุดอืน่
4.3 สูตรสำหรับคำนวณจำนวนทรัพยากรสารสนเทศ ให้ใช้สูตรสำหรับคิดคำนวณ ดังนี้
4.3.1 หนังสือ
1) จำนวนหนังสือ/นักศึกษา 15 เล่ม/ 1 คน
2) จำนวนหนังสือ/อาจารย์ 100 เล่ม/ 1 คน
3) หนังสือเฉพาะสาขาวิชา 500 เล่ม สำหรับระดับปริญญาตรี 3,000 เล่ม
สำหรับระดับปริญญาโท กรณีที่มีการเปิดสอนในระดับ ปริญญาโท 6,000 เล่ม
สำหรับระดับการศึกษาเฉพาะทาง 6 ปี 25,000 เล่ม สำหรับปริญญาเอกห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ควรมีหนังสือจำนวนไม่น้อยกว่า 100,000 เล่ม และจะต้องมีตัวเล่มหนังสืออย่างน้อยร้อยละ 50 ทั้งนี้
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จำนวนทรัพ ยากรสารสนเทศในรูป สื่อ อื่น ๆ ให้นับ เท่ากับ จำนวน เล่มของหนังสือที่บันทึก ลงสื่อ ที่
สามารถค้นหามาใช้ได้ทันที
4.3.2 วารสาร ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาควรมีวารสารเฉพาะสาขาวิชา ตามความ
จำเป็นของแต่ละสาขาวิชาที่เปิดสอนเป็นวิชาเอก วิชาโท ของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้ให้คำนึงถึงการ
บอกรับวารสารด้วยวิธีอื่น เช่น การสั่งซื้อบทความวารสาร และสาระสังเขป ซึ่งสามารถสั่งฉบับพิมพ์
ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ทันที รวมทั้งการบอกรับวารสารอิเล็กทรอนิกส์ วารสารประเภทให้ความรู้
ทั่วไปและเพื่อความจรรโลงใจ ให้มีจำนวนตามความเหมาะสม
5. อาคาร สถานที่และครุภัณฑ์ อาคารห้อ งสมุดสถาบันอุ ดมศึ กษา ควรตั้ง อยู่ในที่ส ะดวก
สำหรับ ผู้ใช้ มี สั ด ส่ วนเป็น เอกเทศ มีเนื้ อ ที่ ส ำหรับ เก็บ ทรัพ ยากรสารสนเทศอย่ างเพีย งพอ และ
เหมาะสมกับลักษณะของทรัพยากรสารสนเทศ ขนาดของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา และเนื้อที่ใน
ส่วนต่าง ๆ ควรคำนึงถึงจำนวนนักศึกษา จำนวนบุคลากร และเนื้อที่ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติการของ
บุคลากร ตลอดจนจำนวนทรัพ ยากรสารสนเทศ ซึ่งการคิดคำนวณเนื้อที่ห้องสมุดจะรวมถึง เนื้อ ที่
สำหรับจัดเก็บและบริการโสตทัศนวัสดุ เนื้อที่สำหรับการสอน การค้นคว้าเป็นกลุ่ม และเนื้อที่สำหรับ
เครื่องมือและอุปกรณ์ในการให้บริการที่ต้องใช้เทคโนโลยีประเภทต่าง ๆ ของห้องสมุดด้วย
5.1 การสร้างอาคารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ควรคำนึงถึงความต้องการในการใช้เนื้อที่
ในอนาคต และได้ รับ การออกแบบอย่ างเหมาะสมและถูก ต้อ งตามมาตรฐาน การก่อ สร้างอาคาร
อุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในตัวอาคาร ควรให้เหมาะสมกับลักษณะงานและภาระหน้าที่ ทั้งนี้
ผู้บริหารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาต้องเป็นผู้หนึ่งในคณะกรรมการดำเนินการจัดสร้างและตรวจรับ
อาคาร
5.2 ครุภัณฑ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ควรออกแบบให้ได้มาตรฐาน
5.3 พื้น เพดานและผนังอาคารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ควรประกอบด้วยวัสดุเก็บเสียง
5.4 อาคารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ควรมีระบบควบคุมอุณหภูมิความชื้น การระบาย
อากาศ แสงสว่างและระบบป้อ งกั นสาธารณภั ยอย่างเหมาะสมและได้มาตรฐาน เพื่อ ป้องกันและ
บำรุงรักษาทรัพยากรห้องสมุดมิให้เกิดการชำรุดเสียหายก่อนเวลาอันสมควร
5.5 ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ควรจัดอาคารสถานที่สำหรับคนพิการ โดยเพิ่มสิ่งอำนวย
ความสะดวกสำหรับคนพิการ เช่น ทางขึ้น-ลง ห้องน้ำ ลิฟต์ และที่นั่งอ่าน
5.6 สูตรสำหรับคำนวณจำนวนเนื้อที่ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
5.6.1 เนื้อที่สำหรับผู้ใช้
1) จำนวนที่นั่งสำหรับ ศึก ษาค้นคว้าภายในห้ องสมุดสถาบันอุดมศึก ษาให้ มี
จำนวนที่นั่งร้อยละ 25 ของผู้ใช้โดยเฉลี่ยต่อวัน โดยคิดพื้นที่ป ระมาณ 2.25-3.15 ตารางเมตร/คน
ทั้งนี้ให้จัดห้องศึกษาเดี่ยว และห้องศึกษากลุ่มสำหรับนักศึกษา และอาจารย์ตามความเหมาะสม
2) จำนวนเนื้อที่สำหรับวางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ใช้
ควรมีเนื้อที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนที่นั่งในห้องสมุด
5.6.2 เนื้อที่สำหรับเก็บหนังสือและวารสารเย็บเล่ม
1) สำหรับจำนวน 150,000 เล่มแรก 0.0090 ตารางเมตร/เล่ม
2) สำหรับจำนวน 150,000 เล่มต่อไป 0.0081 ตารางเมตร/เล่ม
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3) ส ำ ห รั บ จ ำ น วน 300,000 เล่ ม ต่ อ ไป 0.0072 ต า ร า ง เม ต ร /เล่ ม
ถ้าจำนวนหนังสือทั้งหมดมากกว่า 600,000 เล่มขึ้นไป 0.0063 ตารางเมตร/เล่ม ทั้งนี้ควรจะเตรียม
เนื้อที่สำหรับทรัพยากรสารสนเทศที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตด้วย
5.6.3 เนื้อที่สำหรับ บุคลากรผู้ป ฏิบัติงาน เนื้อที่สำหรับการปฏิบัติงานของบุคลากร
สำหรับการให้บริการจัดวางเอกสาร การทำงาน เครื่องมือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์อื่น ๆ ให้คิดเนื้อที่เป็น 1 ใน 8 ส่วน จากเนื้อที่รวมทั้งหมดของเนื้อที่สำหรับ ผู้ใช้ และเนื้อที่
สำหรับจัดเก็บหนังสือ
6. การบริการ บริการต้อ งมุ่ง ส่งเสริม ให้ความสะดวกแก่ผู้ใช้ทุก ประเภท และส่งเสริม การ
เรียนรู้ด้วยตนเอง ต้องหาวิธีการ เครื่องมือ เทคโนโลยีที่ทันสมัย และโทรคมนาคมที่จำเป็น เพื่อช่วยให้
ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศอย่างรวดเร็วและครบถ้วนตามความต้องการ ทั้งบริการ
ให้เปล่าและบริการที่ต้องเสียค่าธรรมเนียม ดังนี้
6.1 ต้อ งจั ดให้ มี การปฐมนิ เทศนั ก ศึ กษา การสอน หรือ ร่วมสอนการค้นคว้าทรัพ ยากร
สารสนเทศ ตลอดจนช่วยค้นคว้าและให้คำปรึกษาทางวิชาการ
6.2 จัดให้มีบริการยืม-คืน โดยกำหนดระเบียบเพื่อให้ผู้ใช้ได้รับบริการอย่างเสมอภาคตาม
สิทธิที่ควร
6.3 ต้ อ งมี บ ริ ก ารสื บ ค้ น ผ่ า นเครื อ ข่ า ยภายในประเท ศ เครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต
และสอนการสืบค้นด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์
6.4 ต้องมีชั่วโมงบริการอย่างสม่ำเสมอและเหมาะสม
6.5 หากมีการเรียนการสอนนอกสถาบันอุดมศึกษาควรจัดให้มีการบริการ เพื่อ ให้ผู้ใช้
สามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้ตามความต้องการ
6.6 ต้องมีการพัฒนาคุณภาพการบริการด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ
6.7 ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
อย่างกว้างขวางและประหยัด
7. ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งห้ อ งสมุ ด สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ห้ อ งสมุ ด สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาควร
ดำเนินการให้เกิดความร่วมมือโดยการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงเพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยี
ร่ ว มกั น โดยคำนึ ง ถึ ง หลั ก การประหยั ด และประสิ ท ธิ ภ าพของการบริ ก าร ทั้ ง นี้ ห้ อ งสมุ ด
สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งควรได้รับงบประมาณประจำปีเพื่อการนี้ด้วย
8. การประเมินคุณภาพห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ควรมีระบบ
การประเมินคุณภาพของห้องสมุดสถาบันอุดมศึก ษา เพื่อ เป็นแนวทางในการจัดการให้เป็นไปตาม
มาตรฐานห้อ งสมุ ดสถาบั นอุดมศึก ษา และสอดคล้อ งกั บ นโยบายการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
แห่งชาติ ทั้งนี้ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งควรได้รับงบประมาณเพื่อการนี้ด้วย
จากมาตรฐานห้ อ งสมุ ด สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา หากจะทำให้ ห้ อ งสมุ ด สถาบั น อุด มศึก ษาได้
มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด ต้องได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่ายในห้องสมุด เพื่อขับเคลื่อน
ให้การดำเนินงานของห้องสมุดเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเฉพาะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย
ที่จะสนับสนุนงบประมาณให้กับห้องสมุด เพื่อการดำเนินงานให้ได้ตามมาตรฐานด้านต่าง ๆ ตามที่
กำหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้บริการสารสนเทศ
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2.3 การบริหารห้องสมุดสมัยใหม่
หลักการบริหารห้องสมุดสมัยใหม่ ใช้หลักการบริหารองค์กรสมัยใหม่ การบริหารเทคโนโลยี
และหลักการบริหารความเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ผู้ใช้บ ริการได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริการของ
ห้องสมุด การที่ห้องสมุดสมัยใหม่จะอยู่รอดในศตวรรษที่ 21 ได้นั้น ผู้บริหารห้อ งสมุดจำเป็นต้อ งมี
ทักษะดังต่อไปนี้ (Stueart & Moran, 2002, p. 468 อ้างถึงใน นํ้าทิพย์ วิภาวิน, 2550, หน้า 119)
1. ทั ก ษะทางการเมื อ ง (Political Skills) เพื่ อ ให้ ได้ รั บ การสนั บ สนุ น ด้ า นนโยบายและ
งบประมาณสนับสนุน
2. ทักษะในการวิเคราะห์ (Analytical Skills)
3. ทักษะด้านการบริหารคน (People Skills) ซึ่งเป็นหัวใจขององค์กร
4. ทักษะด้านระบบ (System Skills) รวมถึงระบบงานและเทคโนโลยี
5. ทักษะด้านธุรกิจ (Business Skills) ซึ่งจะเข้าใจด้านการเงิน การตลาด และเศรษฐกิจ และ
ผู้บริหารห้องสมุดสมัยใหม่ จึงต้องพร้อมต่อการปรับเปลี่ยนแปลงระบบ และขั้นตอนการดำเนินงาน
โดยยังคงรัก ษาปรัชญาทางบรรณารัก ษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ในการให้บ ริก ารความรู้และ
สารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการโดยให้ความสำคัญต่อการจัดการทรัพยากรทุกด้าน ดังนี้ (นํ้าทิพย์ วิภาวิน,
2550, หน้า 119-120)
1. รูปแบบการบริหารงานเป็นแบบศูนย์รวม หรือการกระจายอำนาจ โดยลดขั้นตอนของการ
สั่งการให้เกิดความรวมเร็วในการทำงาน
2. ระบบงานและขั้นตอนการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการทำงานด้านเทคนิค
เช่น งานจัดหา งานวิเคราะห์หมวดหมู่ งานฐานข้อมูล งานบริการ และงานส่งเสริมกิจกรรมการอ่าน
เป็นต้น โดยยังคงควบคุมคุณภาพของงานห้องสมุด ที่ใช้ระบบการประกันคุณภาพ และการดำเนินงาน
ตามมาตรฐานตัวบ่งชี้กำหนด
3. ทรัพ ยากรสารสนเทศ มีก ารจัดการทั้งสื่อ สิ่งพิม พ์ สื่อ โสตทัศน์ และสื่อ อิเล็ก ทรอนิก ส์
ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการในแต่ละองค์กร
4. ฐานข้ อมู ลห้ องสมุ ด เป็นหัวใจของการจัดการทรัพ ยากรสารสนเทศ ที่ต้อ งมีการบันทึก
ข้อมูลครบถ้วนและสมบูรณ์ ให้ผู้ใช้สามารถสืบค้นออนไลน์ได้ตลอดเวลา
5. บริการสารสนเทศ รูปแบบมีทั้งการยืมคืน การสืบค้นออนไลน์ การสอนและการแนะนำการ
ใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
6. การพัฒนาบุคลากรห้องสมุด มีความสำคัญต่อประสิทธิภาพของการบริการสารสนเทศ
7. การประชาสัมพันธ์ห้องสมุด มีความสำคัญต่อสถิติการใช้และภาพลักษณ์ของห้องสมุด
8. การสร้างความร่วมมือระหว่างห้องสมุดและชุมชน
นอกจากนี้ ห้องสมุดยุคใหม่จะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบการดำเนินงานการบริหารงาน
ให้ทันต่อกระแสการปรับเปลี่ยนของโลก เพราะปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผล
ให้โลกเปลี่ยนแปลงไปจากยุคอุตสาหกรรมเข้าสู่ยุคสังคมข่าวสาร หรือยุคสารสนเทศ ทำให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบในการเรียนรูข้ องมนุษย์เป็นอย่างมาก ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสืบเนื่องมาจาก
พลังและศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยให้จัดการสารสนเทศจำนวนมหาศาล ลดข้อจำกัด
ทางด้านเวลา ระยะทาง ส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารได้ทุกเวลา และทุกสถานที่ ซึ่งส่งผล
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ให้ห้องสมุดยุคใหม่ต้องปรับปรุงรูปแบบการให้บริการแบบใหม่ และต้องปรับรูปแบบการบริหารการ
จัดการห้องสมุดยุคใหม่ สิ่งที่ควรดำเนินการมีดังนี้ (ศิริพร ศรีเชลียง, 2548)
1. รูปแบบการบริหารงานในห้องสมุดมหาวิทยาลัย ควรบริหารงานแบบกระจายอำนาจเพื่อให้
สามารถดำเนินได้สะดวกรวดเร็วและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการได้ แต่ก็ควร
นำเอาระบบการบริหารงานแบบรวมอำนาจมาใช้ในการดำเนินงานด้านการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
ร่วมกัน และการให้บริการสารสนเทศร่วมกัน เป็นต้น การบริหารงานควรนำเอาระบบธุรกิจเข้ามาช่วย
ในการจัดการห้องสมุด มีการคิดต้นทุน กำไรในการดำเนินงาน มีการนำเอาระบบการประกันคุณภาพ
เข้ามาใช้ในหน่วยงาน มีการตรวจสอบดำเนินงาน เป็นต้น
2. การจัดการเกี่ยวกับฐานข้อมูลของห้องสมุด ห้องสมุดจะต้องมีการจัดการฐานข้อมูลที่ดีมี
การจัดการและปรับปรุงฐานข้อมูลอยู่เสมอ ควรเพิ่มศักยภาพจากการเป็นเพียงฐานข้อมูลบรรณานุกรม
ให้สามารถบริการข้อมูลจากต้นแหล่งได้ และให้บริการเอกสารเต็มรูปได้ หรือการจัดการสารสนเทศ
ของห้องสมุดให้อยู่ในรูปดิจิตัล หรือในรูปมัลติมีเดียมากขึ้น
3. การจัดระบบการสืบค้นสารสนเทศ ห้องสมุดจะต้องปรับปรุง และสร้างเครื่องมือช่วยค้นที่มี
คุณภาพที่ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดได้มากที่สุด และรวดเร็ว
ถูกต้องที่สุด เครื่องช่วยค้นที่จะต้องจัดทำได้แก่ การสืบค้นสารสนเทศด้วยระบบ OPAC ในการสืบค้น
สารสนเทศห้องสมุดต้องสามารถสืบค้นได้หลายวิธี เช่น ค้นคืนจากคำสำคัญ จากหัวเรือ่ ง จากชื่อเรื่อง
จากชื่อผู้แต่ง จากหมายเลขเรียกหนังสือ หรือด้วยวิธีตรรกะ เป็นต้น
4. งานบริการห้องสมุด ห้อ งสมุดจะต้อ งจัดให้มีการบริก ารสารสนเทศหลายรูป แบบ เช่น
บริก ารสอนการใช้ห้อ งสมุด บริก ารสารสนเทศเลือ กสรร บริก ารข่าวสารทัน สมัย บริก ารค้ นคื น
สารสนเทศด้วยระบบออนไลน์ บริการอินเทอร์เน็ต บริการสารสนเทศในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์
มากขึ้ น มี ก ารกำหนดเป้ า หมายไว้ ว่ าจะให้ บ ริ ก ารดี ที่ สุ ด เท่ า ที่ จ ะทำได้ และมี ค วามมุ่ ง มั่ น ที่ จ ะ
เปลี่ยนแปลงบริการของตน ในการตัดสินใจว่าดำเนินการเปลี่ยนแปลงการให้บ ริการควรจะอยู่ใน
รูป แบบการให้ บ ริ ก ารวิชาการ หรือ ให้ บ ริก ารรูป แบบของตลาดข้อ มู ล ควรมี ก ารเรียนรู้เกี่ยวกั บ
พฤติกรรมของผู้ใช้บริการ เพื่อที่จะได้นำความรู้ดังกล่าวมาพัฒนาและปรับปรุงงานบริการของห้องสมุด
ให้อยู่ในเชิงรุก มุ่งให้บริการด้วยความพึงพอใจ
5. อุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวก ห้องสมุดยุคใหม่ต้องจัดหาอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ให้
ผู้ใช้บริการ 1) คอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ที่มีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายต่าง ๆ หรือเชื่อมต่อกับระบบ
ออนไลน์ 2) ที่อ่านหนังสือส่วนบุคคล 3) เครื่องถ่ายเอกสาร 4) อุปกรณ์อื่น ๆ ที่เห็นว่าเหมาะสมและ
ห้องสมุดมีความสามารถในการจัดหาได้
6. บุ คลากรห้ อ งสมุด ควรมี ก ารกระตุ้น ให้บุ ค ลากรที่มี อ ยู่ แสดงพลัง และศั ก ยภาพ หรื อ
ความสามารถที่แท้จริงออกมาและผู้บริหารควรให้ความไว้วางใจ และรู้จักมอบอำนาจแก่ผู้ที่เห็นว่า
เหมาะสมให้ท ำงาน บุคลากรห้องสมุดถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการพัฒ นาห้องสมุด ดังนั้น
บุคลากรห้องสมุดควรปรับปรุงตัวเองให้มีความรู้ความสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ในห้องสมุดให้ดีที่สุด
เพราะห้ องสมุดในปัจ จุ บันได้ก ลายเป็ นห้อ งสมุดอัตโนมัติ หรือ บางแห่งก็กึ่งอัตโนมัติ มี ก ารนำเอา
เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสาร มาใช้ในงานห้องสมุด บุคลากรห้องสมุดจำเป็นจะต้อง
ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะเกี่ยวกับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในงาน
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ห้อ งสมุ ด หรือ เกี่ย วข้อ งกับ งานห้ อ งสมุ ด และบรรณารัก ษ์ และบุ ค ลากรห้ อ งสมุด ควรมี ค วามรู้
ความสามารถ และทักษะดังนี้ มีความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศ และระบบสารสนเทศ ได้แก่ ระเบียบ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงาน นโยบายที่เกี่ยวข้องกับงาน ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง การปกครอง ของประเทศ และของโลก เป็นต้น มีความสามารถทางภาษา และวิธีการ
สื่อสาร โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ มีความสามารถในการสื่อสารถ่ายทอดข้อมูลทั้งโดยการฟัง การพูด
การอ่าน การเขียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณธรรมจริยธรรม ในวิชาชีพ นอกจากนี้ยังต้องมี
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ การสื่อสาร การศึกษา ตลอดจนด้านต่าง ๆ และมีความรู้ความสามารถ
เกี่ยวกับ การจัดการ รู้จัก วิธีก ารบริห ารงานห้ องสมุ ดให้ ป ระสบผลสำเร็ จ มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น มีลักษณะเป็นนักวิจัย หรือมีนิสัยศึกษาค้นคว้าอยู่เสมอ บรรณารักษ์ต้อง
สนใจที่จะศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเครือข่ายสารสนเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เพราะปั จจุ บันสถาบั นหลายแห่ ง ได้มีก ารนำเอาระบบบริก ารข่าวสารผ่านอินเทอร์เน็ ต หรือ มีก าร
ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับวารสาร หนังสือ หนังสือพิมพ์ เอกสารตำราที่จัดทำในระบบ HTML และอื่น ๆ
สิ่งตีพิมพ์ประเภทต่าง ๆ ลงเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต
7. ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดซึง่ ถือว่าเป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่สำคัญ และต้อง
จั ด หาทรั พ ยากรสารสนเทศทุ ก ชนิ ดทุ ก รู ป แบบมาไว้ ให้ บ ริ ก ารอย่ างเพี ยงพอ และแนวโน้ ม ของ
ทรัพยากรสารสนเทศ ควรเน้นสารสนเทศที่อยู่ในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์มากกว่าสื่อสิ่งพิมพ์
เป็นต้น
8. มีการสร้างระบบควบคุมคุณภาพของห้องสมุด หมายถึง การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตาม
และประเมินผล ตลอดจนการกำหนดมาตรฐานของงานห้องสมุดและมาตรฐานนั้นจะต้องเป็นที่ยอมรับ
เช่น การมีกำหนดเกณฑ์ในการวัดผลหรือกำหนดตัวชี้วัดคุณภาพของห้องสมุด มีการสร้างมาตรฐาน
ขึ้นมาเพื่อให้ห้องสมุดสามารถเปรียบเทียบผลงานได้ และที่สำคัญการควบคุมคุณภาพในห้องสมุดต้อง
ให้ทุกฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เพราะการประเมินคุณภาพต้องการให้ทุกฝ่ายร่วมกัน
ทำงาน ไม่ใช่มาจับผิดการทำงานของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
9. มี ก ารสร้ างความร่ว มมือ ระหว่างห้ อ งสมุ ด เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ในการใช้ ท รัพ ยากร
สารสนเทศร่วมกัน หรือเพื่อแบ่งเบาภาระหน้าทีใ่ นการทำงาน เช่น แบ่งหน้าที่ในการสร้างฐานข้อมูลใน
ด้านต่าง ๆ ที่เป็นรูปแบบของ full text แบ่งหน้าที่ในการจัดหาวารสารร่วมกัน แบ่งหน้าที่ในการทำ
ดรรชนีสารสาร แบ่งหัวข้อในการทำกฤตภาค มีความร่วมมือในการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุด ห้องสมุด
จะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาเครือข่ายของห้องสมุด เพราะจะทำให้เกิดความร่วมมือในการ
ทำงานด้านต่าง ๆ เครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศมีอยู่ 2 เครือข่าย ได้แก่ PULINET หรือ
ข่ ายงานห้ อ งสมุ ด มหาวิ ท ยาลั ย ส่ วนภู มิ ภ าค เครือ ข่ าย THAILINET (M) หรือ เครือ ข่ ายห้ อ งสมุ ด
มหาวิทยาลัยส่วนกลาง การบริหารห้องสมุดยุคใหม่ เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านต่าง ๆ ดังนี้ (นํ้าทิพย์
วิ ภ าวิ น , 2550, หน้ า 124) 1) เป้ า หมาย แนวทางการพั ฒ นาห้ อ งสมุ ด แผนงานและโครงการ
2) การเงิน และงบประมาณ 3) ระบบงานห้ อ งสมุ ด กำหนดขั้ นตอนการทำงานและการบริ ห าร
ทรัพยากรสารสนเทศ 4) เทคโนโลยีสารสนเทศ 5) บุคลากรห้องสมุด 6) กิจกรรมส่งเสริมการอ่ าน
7) การประกันคุณภาพ 8) อาคารสถานที่ 9) การรัก ษาความปลอดภัย 10) การประหยั ดพลังงาน
11) การสนับ สนุนองค์ก รแห่ง การเรียนรู้และการจัดการความรู้ 12) การสนั บ สนุนการบริก ารทาง
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วิ ชาการแก่ ชุม ชน 13) ความร่ วมมื อ ระหว่างห้ อ งสมุ ด 14) การจั ด ทำรายงานประจำปี เอกสาร
ประชาสัมพันธ์และคู่มือการปฏิบัติงาน
2.4. แนวคิดเกี่ยวกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
1. สภาพของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ ระราชบั ญ ญั ติ ม ห าวิ ท ย าลั ย ราชภั ฏ (2547) ระ บุ ไว้ ว่ า ม ห าวิ ท ย าลั ย เป็ น
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิด
ชู ภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวง
ชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน
วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ผลิตครู และส่งเสริมวิทยฐานะครู และได้กำหนดภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยไว้ดังนี้
1. แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญ ญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
2. ผลิตบัณ ฑิ ตที่มีความรู้คู่คุณ ธรรม สำนึ ก ในความเป็ นไทย มี ความรัก และผูก พั นต่ อ
ท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรูต้ ลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
การผลิตบัณฑิตดังกล่าว จะต้องให้มีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นและของชาติ
4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่น
ให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
5. เสริมสร้างความเข็มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือ เกื้อ กูล กันระหว่างมหาวิท ยาลัย ชุม ชน องค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
7. ศึ ก ษาและแสวงหาแนวทางพั ฒ นาเทคโนโลยี พื้ น บ้ านและเทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ ให้
เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อ
ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การจั ด การ การบำรุง รัก ษา และการใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
8. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริในการปฏิบัติ
ภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏ
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2. รายชื่อสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมีสำนักวิท ยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งหมด 38 แห่ง โดยมี
ชื่ อ เรี ย กแตกต่ า งกั น ได้ แ ก่ สำนั ก วิ ท ยบริ ก าร สำนั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ศู นย์ วิท ยบริ ก าร ฝ่ ายวิ ท ยบริ ก ารและสารสนเทศ ทั้ง นี้ขึ้นอยู่กับ โครงสร้างการบริห ารของแต่ล ะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง มีชื่อแตกต่างกันมีดังนี้
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
1. กาญจนบุรี
2. กำแพงเพชร
3. จันทรเกษม
4. เชียงราย
5. เชียงใหม่
6. ชัยภูมิ
7. เทพสตรี
8. ธนบุรี
9. นครปฐม
10. นครราชสีมา
11. นครสวรรค์
12. นครศรีธรรมราช
13. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
14. บุรีรัมย์
15. พระนคร
16. พระนครศรีอยุธยา
17. พิบลู สงคราม
18. เพชรบุรี
19. เพชรบูรณ์
20. ภูเก็ต
21. มหาสารคาม
22. ยะลา
23. ร้อยเอ็ด
24. ราชนครินทร์
25. รำไพพรรณี
26. ลำปาง
27. เลย
28. วไลยอลงณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
29. ศรีสะเกษ

ชื่อ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์วิทยบริการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายวิทยบริการและสารสนเทศ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏ
30. สกลนคร
31. สงขลา
32. สวนสุนันทา
33. สุราษฎร์ธานี
34. สุรินทร์
35. หมูบ่ ้านจอมบึง
36. อุดรธานี
37. อุตรดิตถ์
38. อุบลราชธานี

ชื่อ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. บทบาทของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สำนักวิท ยบริก ารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีเป้าหมายหลักเพื่อ
สนับสนุนวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมุ่งเน้นการจัดบริการเพื่อให้บริการและ
ทรัพยากรสารสนเทศให้ตรงกับ ความต้อ งการของผู้ใช้บริการ จากการศึ กษาพันธกิ จของห้ องสมุ ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ สามารถสรุปได้ดังนี้
1. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการเรียนการสอนและการศึกษาค้นคว้าวิจัย
2. จัดหา รวบรวมสารสนเทศทุกรูปแบบให้เพียงพอ สอดคล้องกับหลักสูตร นโยบายและ
โปรแกรมวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย
3. เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับนักศึกษา อาจารย์ ประชาชนในท้องถิ่น
4. ให้บริการสารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการอย่างกว้างขวาง สะดวก และรวดเร็ว
5. ส่ ง เสริ ม การใช้ เ ทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย เพื่ อ พั ฒ นากระบวนการเรี ย นการสอนใน
มหาวิทยาลัย
6. เป็นแหล่งสารสนเทศเพื่อชุมชน เป็นแหล่งเชื่อมโยงองค์ความรู้ท้องถิ่นและองค์ความรู้
สากลโดยผ่านเครือข่ายสารสนเทศในระดับมหาวิทยาลัย ท้องถิ่นและสากล
นอกจากนี้ยัง พบว่าจากผลการประเมินคุณ ภาพการศึก ษา ของสำนัก วิท ยบริก ารและ
เทคโนโลยีส ารสนเทศ ที่รับการประเมินคุณภาพของห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ ปี 2555 (ระบบ
ฐานข้ อ มู ล ด้ านการประกั นคุ ณ ภาพการศึ ก ษาระดั บ อุ ดมศึ ก ษา, 2555, ออนไลน์) พบว่าห้ อ งสมุ ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ควรพัฒนาการบริหารจัดการดังนี้
1. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ควรเพิ่มเทคโนโลยี
ต่างๆ เพื่อให้ทันกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
2. ควรเพิ่มกิจกรรมในรูปแบบที่ให้ผู้รับบริการเข้าถึงได้โดยตรงทั้งในและนอกสถานที่หรือ
ใช้บริการและรับบริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
3. ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์เพื่อจูงใจแก่ผู้ใช้บริการ
4. ควรนำผลการประเมินคุณภาพมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพ
ที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
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5. พัฒนาบริการใหม่ๆ ที่สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง
6. ควรมีการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการพัฒนางานของสำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับความต้องการ
7. ควรพัฒนาระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการให้รอบปีถัดไปให้มากยิ่งขึ้น
4. บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
งานบริ ก ารนั บ เป็ นหั วใจสำคั ญ ของสำนั ก วิท ยบริก ารและเทคโนโลยีส ารสนเทศ หรือ
ห้องสมุด เพราะเป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย จากการศึกษาเว็บไซต์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พบว่ามีบริการดังนี้
1. บริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ ประกอบด้วยบริการยืม-คืนหนังสือ บริการจอง
หนังสือ บริการยืมระหว่างห้องสมุด การยืมต่อด้วยตนเอง (Renew Online)
2. บริการการอ่าน ประกอบด้วย การอำนวยความสะดวกด้านการอ่านทุกรูปแบบ
3. บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
4. บริก ารค้นคืนสารสนเทศ ประกอบด้วยบริการสืบค้นจากอินเทอร์เน็ ต บริการสืบค้น
ฐานข้อมูลออนไลน์ บริการรวบรวมบรรณานุกรมเฉพาะสาขา
5. บริการเผยแพร่สารสนเทศ ประกอบด้วย บริการรายชื่อหนังสือใหม่/รายชื่อวิทยานิพนธ์
ใหม่ บริการข่าวสารทันสมัย เป็นต้น
6. บริก ารส่งเสริม การใช้ ประกอบ ด้วยบริก ารแนะนำการใช้ ห้อ งสมุ ด บริก ารพื้นที่จัด
นิทรรศการ ข่าวสำนักวิทยบริการฯ เป็นต้น
7. บริการอื่นๆ เป็นบริการเสริมที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ เช่น บริการถ่าย
เอกสาร บริการมุมกาแฟ บริการนำส่งเอกสาร บริการสำเนาสื่อโสตทัศน์ บริการ Delivery ข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลออนไลน์ บริการเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา บริการห้องโฮมเธียเตอร์ บริการห้องประชุม
และบริการจองห้องออนไลน์ เป็นต้น
จากการศึ ก ษาเอกสารและงานวิ จั ย ที่ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ สำนั ก วิท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ตั้งแต่ปี 2549 ถึงปัจจุบัน พบว่าการประเมินคุณภาพบริการโดยใช้
LibQUAL+TM ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ (รัตนะอินจ๋อย,
2551 ; อมรา เกรอด, 2549) การศึกษาความคิดเห็นและการศึกษาความต้องการในการใช้บริการของ
สำนั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ (สมฤทั ย ปานพิ ม พ์ ,
2552 ; ศิริรัตน์ น้ำจันทร์ 2551 ; วราภรณ์ ดอนหัวล่อ, 2550 ; วิภาวี โนรี, 2550) และการบริหารงาน
ประชาสั ม พั น ธ์ ข องสำนั ก วิท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ (เจนท์
คั น ฑะ, 2551) โดยภาพรวมของการศึ ก ษาพบว่ า ผู้ ใช้ บ ริ ก ารสำนั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้เสนอแนะให้พัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการ การบริการ และการประชาสัมพันธ์
เช่น เพิ่มพื้นที่การศึกษาค้นคว้าและสภาพพื้นที่การให้บริการ พัฒนาบุคลากรในด้านการบริการเชิงรุก
ส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีและการสื่อสาร เพื่อลดปัญ หาการเข้าถึงและ
ความไม่ เพี ยงพอของทรัพ ยากรสารสนเทศ ปรับ ปรุงและพั ฒ นาเว็บ ไซต์ห้ องสมุดให้มีก ารจัดเก็บ
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ควรใช้สื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ คู่ขนานกับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และกำหนด
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นโยบายทางด้านการประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจน ควรมีบุคลากรให้เพียงพอต่อการบริการ เช่น บริการ
ตอบคำถามและช่วยการค้ นคว้า ควรพัฒ นาทรัพ ยากรสารสนเทศให้เพิ่มมากขึ้น และศึ ก ษาความ
ต้องการด้านการใช้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่มี
เนื้อหาที่ทันสมัยและตรงกับความต้องการ พัฒนาระบบงานบริการการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ ควรมี
ผังแสดงทิ ศทาง และป้ายสัญ ลักษณ์ที่แสดงถึงกฎระเบียบข้อปฏิบัติในห้อ งสมุดที่แสดงให้เห็นอย่าง
ชัดเจน
การบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นมหาวิท ยาลัยของรัฐ ซึ่งมีก ระจายอยู่ทั่วประเทศจำนวน 38 แห่ ง
ปฏิบัติภารกิจภายใต้กรอบเดียวกัน คื อ พระราชบัญ ญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 โดยเฉพาะ
มาตรา 7 กำหนดความเป็นมหาวิท ยาลั ยไว้ชัดเจนและทำให้ เป็นมหาวิท ยาลัยต้องปฏิบัติภารกิจ ที่
แตกต่างจากมหาวิทยาลัยของรัฐอื่น ๆ คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา
ท้ อ งถิ่น ที่ เสริม สร้ างพลั ง ปั ญ ญาของแผ่ น ดิ น ฟื้ น ฟู พ ลั ง การเรีย นรู้ เชิ ด ชู ภู มิ ปั ญ ญาของท้ อ งถิ่ น
สร้างสรรค์ศิล ปวิทยา เพื่อ ความเจริญ ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่ วมในการ
จัดการ การบำรุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
โดยมีวัตถุป ระสงค์ให้ก ารศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน วิจั ย ให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครู
และส่งเสริมวิทยฐานะครู
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีผู้อำนวยการกำกับดูแล
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยงาน 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มงานวิชาชีพได้แก่
งานพั ฒ นาทรั พ ยากรสารสนเทศ งานวิ เ คราะห์ ห มวดหมู่ แ ละทำรายการ งานวารสารและ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง งานบริการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ งานบริการสารสนเทศในลักษณะต่าง ๆ งาน
สื่อโสตทัศน์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้แก่ งานการเงินและงบประมาณ
งานพั ส ดุ งานประชาสัม พันธ์ งานประกั นคุ ณภาพ ซึ่งทั้งสองกลุ่ม งานจะอยู่ภายใต้บ ริบทของงาน
พื้ น ฐานที่ ห้ อ งสมุ ด สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาควรมี แ ละได้ ก ำหนดไว้ ชัด เจนในข้ อ 3.2.2 ตอนที่ 3 ของ
มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2544 และอาจมีงานอื่น ๆ เพิ่มเติมเพื่อ ให้สอดคล้องกับ
ความเป็ น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเพื่ อ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ
พ.ศ.2547 เช่น งานข้อ มูล ท้อ งถิ่น ซึ่งแต่ล ะแห่ง อาจตั้งชื่อ งานให้ส อดคล้อ งกับ บริบ ทพื้นที่ ตั้ง ของ
มหาวิท ยาลัยนั้น ๆ เช่น ศูนย์ข้อมูล ท้อ งถิ่นกำแพงเพชร-ตาก (มหาวิท ยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร)
งานบริการสารสนเทศอันดามัน (มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต) งานบริการสารสนเทศท้องถิ่น (เพชรบุรี
และประจวบคีรีขันธ์) (มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร)ี งานข้อมูลท้องถิ่นไทเลย (มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลย) เป็นต้น
การบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะต้องคำนึงถึงมาตรฐานห้องสมุ ด
สถาบันอดุมศึก ษา เพราะมาตรฐานห้องสมุดและการประเมินคุณภาพของห้องสมุด เป็นเครื่องมือ
สำคัญ ในการบริหารจั ดการ การบริก าร นอกจากนี้มาตรฐานห้องสมุดยังทำให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลและการใช้ข้อมูลร่วมกันทั่วโลก ซึ่งแนวคิดการพัฒนามาตรฐานห้องสมุดในประเทศไทยได้เริ่มต้น
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ม าตั้ งแ ต่ พ .ศ.2508 (ชุ ติ ม า สั จจ านั น ท์ , 2550, ห น้ า 25) ปั จ จุ บั น ม าต รฐาน ห้ อ งส มุ ด
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาพ.ศ. 2544 ตามประกาศทบวงมหาวิ ท ยาลั ย เรื่ อ ง มาตรฐานห้ อ งสมุ ด
สถาบั น อุ ดมศึ ก ษา พ.ศ. 2544 เป็ น มาตรฐานฉบั บ ที่ 2 ซึ่ง ได้ ป รั บ ปรุ ง แก้ไขมาตรฐานห้ อ งสมุ ด
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. 2529 เพื่ อ ให้ ทั น สมั ย และสอดคล้ อ งกั บ ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี
โดยมุ่งหวังที่จะให้เป็นแนวทางสำหรับสถาบันอุดมศึกษา ได้พัฒนาห้องสมุดของสถาบันให้ได้มาตรฐาน
ตลอดจนมีประสิทธิภาพและคุณภาพและเพือ่ ให้เห็นถึงการบริหารจัดการห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นจะนำเสนอในประเด็นต่อไปนี้
1. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นหน่วยงานหนึ่งอยู่
ภายใต้การกำกับดูแลของผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งอาจมีหัวหน้า
ห้องสมุด หรือเรียกชื่ออย่างอื่นกำกับ ควบคุมการปฏิบัติงาน
2. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ แต่ละแห่งจะได้รับการ
จัดสรรงบประมาณแผ่นดิน งบบำรุงการศึกษาแต่ละปีการศึกษาตามรายหัวนักศึกษาที่ลงทะเบียนซึ่ง
จำนวนมากน้อยจะขึ้นอยู่กับจำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา ซึ่งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศสามารถนำมาบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการสำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบด้วย
บุคลากรด้านวิชาชีพบรรณารักษ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ต้องปฏิบัติหน้าที่
เพื่อพัฒนา ดูแลรักษา และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศแก่ผู้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. งานพื้ น ฐานของสำนั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
ประกอบด้วย งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ งานสื่อโสตทัศน์
และสื่อ อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ งานวารสารและสิ่ง พิม พ์ต่อ เนื่อ ง งานบริก ารยืม คืนทรัพ ยากรสารสนเทศ
งานบริการสารสนเทศในลักษณะต่างๆ และงานข้อมูลท้องถิ่น
5. สำนั ก วิท ยบริก ารและเทคโนโลยีส ารสนเทศ มหาวิท ยาลัยราชภัฏ จั ดหาและรวบรวม
ทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคล้องกับหลักสูตรและสาขาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นหลักใน
รูปแบบที่หลากหลายทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ
6. สำนัก วิทยบริก ารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ส่วนใหญ่ เป็นอาคาร
เอกเทศ ประกอบด้วยเนื้อที่สำหรับการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ เนื้อที่สำหรับการปฏิบัติการของ
เจ้าหน้าที่ เนื้อที่สำหรับการจัดกิจกรรมและบริการสำหรับผู้ใช้บริการที่เหมาะสม
7. สำนัก วิท ยบริก ารและเทคโนโลยีส ารสนเทศ มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ จั ดบริ ก ารต่ าง ๆ
ให้เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่ง ซึ่งมีทั้งบริการที่ให้เปล่าและบริการที่ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียม ได้แก่ บริการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด บริการยืม คืนทรัพ ยากรสารสนเทศ บริการ
สืบค้นสารสนเทศบนเครือข่าย บริการข้อมูลท้องถิ่น เป็นต้น
8. สำนักวิท ยบริก ารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิท ยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ ง ได้มีการ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการประกันคุณภาพการศึกษา เครือข่ายประกันคุณภาพของสำนักวิท ย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือใน
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ด้านต่าง ๆ กับหน่วยงานภายในท้องถิ่นเพื่อมุ่งหวังการสร้างเครือข่ายเพื่อการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
ร่ วมกั น เช่ น บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่วมมื อ ระหว่างสำนั ก วิ ท ยบริก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน เป็นต้น
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งเป็นองค์กรหนึ่งที่ต้อ ง
ปรับ ตัวให้ทันกับ การเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคของสื่ออิเล็กทรอนิกส์และอินเทอร์เน็ต
เพื่อให้ห้องสมุดสามารถพัฒ นารองรับพฤติกรรมของผู้ใช้บ ริก าร ก้าวทันเทคโนโลยีที่รุดหน้าอย่าง
รวดเร็ว และสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ที่ห้อ งสมุดกำหนดขึ้น นั่นคือ ผู้บ ริห ารสำนัก วิท ยบริก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และต้อง
หั น มาคิ ด หาวิธี ก ารทางเทคนิ ค ให้ ก ารบริห ารจั ด การห้ อ งสมุ ดที่ ส ามารถรองรับ และทั น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ และผลการดำเนินงานที่ออกมานั้นต้องมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพถึงจะ
สามารถอยู่ได้ในสังคมแห่งการแข่งขันเช่นปัจจุบันนี้ นอกจากนี้องค์การที่สามารถแข่งขันได้ต้องมีความ
มุ่งมั่นให้องค์การสู่ความเป็นเลิศ นั่นคือ ต้องพยายามทำให้องค์การดำเนินไปด้วยความเป็นมาตรฐาน
ดังที่ สิริพร ทิวะสิงห์ (2551, หน้า 40) ที่กล่าวว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย กำหนดให้
มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการทำงานเพื่อยกขีดความสามารถและมาตรฐานการทำงานของ
หน่วยงานราชการให้สูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลต่าง ๆ จึงมีการนำเอาเครื่องมือด้านคุณภาพต่าง ๆ
เข้ามาใช้ในองค์กร เช่น TQM, 5ส, PMQA, ISO และ TQM เป็นต้น
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ
สำหรับแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ สามารถสรุปแนวคิดที่สำคัญได้ดังนี้
1. ความหมายของรูปแบบ มีผู้ให้ความหมายของรูปแบบไว้หลายท่าน ดังนี้
รูปแบบ หมายถึง สิ่งที่แสดงโครงสร้างทางความคิด องค์ประกอบและความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบต่างๆ ที่สำคัญของเรื่องที่ศึกษา (พูลสุข หิงคานนท์, 2540, หน้า 50)
รูปแบบหรือแบบจำลอง คือ วิธีการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ถ่ายทอดความคิด ความเข้าใจ
ตลอดทั้งจินตนาการที่มีต่อปรากฏการณ์หรือเรื่องราวใดๆ ที่ปรากฏ โดยใช้การสื่อสารในลักษณะต่างๆ
เช่น ภาพวาด ภาพเหมือน แผนภูมิ แผนผัง ต่อเนื่อ งหรือสมการทางคณิตศาสตร์ให้สามารถเข้าใจ
ได้ง่าย และในขณะเดียวกันสามารถนำเรื่องราวหรือประเด็นต่างๆ ได้อย่างกระชับภายใต้หลักการอย่าง
มีระบบ (เยาวดี วิบูลย์ศรี, 2544, หน้า 27)
รูปแบบ หมายถึง โครงสร้าง โปรแกรม หรือแบบจำลอง หรือตัวแบบที่จำลองสภาพความ
เป็นจริงที่สร้างขึ้นจากการทดลอง โดยพิจารณาว่ามีสิ่งใดบ้างที่ต้องมาศึกษาเพื่อใช้แทนแนวคิดหรือ
ปรากฎการณ์ใดปรากฏการณ์หนึ่ง โดยอธิบายความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ของรูปแบบนั้น
(บุญส่ง หาญพาณิช, 2546)
รูปแบบ หมายถึง โครงสร้างที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ตัวแปร
ต่าง ๆ ที่สามารถใช้อธิบ ายความสัมพันธ์ขององค์ประกอบและตัวแปรต่างๆ ที่มีอยู่ในปรากฏการณ์
ธรรมชาติหรือในระบบต่าง ๆ อธิบายลำดับขั้นตอนขององค์ประกอบหรือกิจกรรมในระบบ (บุญชม
ศรีสะอาด, 2549)
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รูปแบบ หมายถึง โครงสร้าง โปรแกรม แบบจำลอง หรือตัวแบบที่จำลองสภาพความเป็น
จริง ที่สร้างขึ้นจากการลดทอนเวลาและเทศะ พิจารณาว่ามีสิ่งใดบ้างที่จะต้องนำมาศึกษาเพื่อใช้แทน
แนวความคิดหรือปรากฏการณ์ใดปรากฏการณ์หนึ่ง โดยอธิบายความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ
ของรูปแบบนั้น ๆ (ฉลาด จันทรสมบัต,ิ 2550, หน้า 98)
รัตนะ บัวสนธ์ ( 2551, หน้า 160- 161) เสนอว่า Model มีความหมาย 3 ลักษณะ คือ
1. Model หมายถึ ง แผนภาพคล้ าย หรือ ภาพร่างของสิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง ที่ ยั ง ไม่ ส มบู ร ณ์
เหมือนของจริง ซึ่งเป็นความหมายที่รู้จักกันโดยทั่วไป มักใช้เรียนคำศัพ ท์ในภาษาไทยว่า “โมเดล”
ได้แก่ โมเดลบ้าน โมเดลรถยนต์ ฯลฯ
2. Model ในความหมายของแบบแผนความสั ม พั น ธ์ ข องตั ว แปร หรื อ สมการทาง
คณิตศาสตร์ ที่รู้จักกันเรียกว่า “Mathematical Model”
3. Model หมายถึง แผนภาพที่แสดงถึง องค์ประกอบการทำงานของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น
คำว่ า Teaching Model (รู ป แบบการสอน) Administration Model (รู ป แบบการบริ ห าร)
Evaluation Model (รูปแบบการประเมิน) เป็นต้น
รูปแบบ หมายถึง การนำเอาทฤษฎีแนวทาง และกรอบแนวคิดมาพัฒนาเพื่อให้สามารถ
แปลความหมายของปรากฏการณ์ต่าง ๆ ได้ (Nadler, 1980)
รูปแบบ หมายถึง สิ่งที่ออกมาเพื่อแสดงถึงองค์ประกอบ และกระบวนการในการตรวจสอบ
ความแตกต่างระหว่างความสัมพันธ์เชิงทฤษฎีกับปรากฏการณ์จริง (Hauser, 1980)
รูปแบบในทางสังคมศาสตร์ หมายถึง ชุดข้อความเชิงนามธรรมเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เรา
สนใจเพื่อใช้ในการนิยามคุณลักษณะ และ/หรือบรรยายคุณสมบัตินั้น ๆ (Schwiran and Hurtman,
1982, p. 70)
เดนนีส พี. ฟอร์ส และสตีเฟนริชเชอร์ และพจนานุกรมทางการศึกษาของคาร์เตอร์ วี กูด
สามารถสรุปความหมายของรูปแบบได้ดังนี้ (อ้างถึงใน สุบรรณ์ พันธ์วิศวาส, 2522)
1. เป็นแบบ (Pattern) ของบางสิ่งบางอย่างที่จะถูกทำหรือสร้างขึ้นมา
2. เป็นตัวอย่างเพื่อการเลียนแบบ
3. รูปภาพหรือรูปสามมิติที่เป็นตัวแทนของวัตถุ กฎ หรือแนวความคิด
4. เป็นเซตขององค์ประกอบหรือตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กัน และประกอบด้วยสมาชิกซึ่ง
เป็นสัญลักษณ์ของระบบสังคม สัญลักษณ์นี้อาจแสดงแทนคำพูดหรือคณิตศาสตร์
ส่วนกู๊ด ได้ให้ความหมายของรูปแบบไว้ 4 ความหมาย ได้แก่ (Good, 1973, p. 370)
1. เป็นแบบอย่างของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างหรือทำซ้ำ
2. เป็นตัวอย่างเพื่อการเลียนแบบ เช่น การออกเสียงภาษาต่างประเทศ เพื่อให้ผู้เรียนได้
เลียนแบบ เป็นต้น
3. เป็นแผนภูมิ ซึ่งเป็นต้นแทนของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เป็นหลักการหรือแนวคิด
4. เป็ น ชุ ด ของปั จ จั ย หรื อ ตั ว แปรที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ซึ่ ง กั น และกั น ซึ่ ง รวมตั ว กั น เป็ น
องค์ประกอบและสัญลักษณ์ทางระบบสังคม อาจจะเขียนออกมาเป็นสูตรทางคณิตศาสตร์หรือบรรยาย
เป็นภาษาก็ได้
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รูป แบบ หมายถึง อะไรบางอย่างที่พัฒ นาขึ้น เพื่อบรรยายคุณลัก ษณะที่ส ำคัญ ๆ ของ
ปรากฏการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ รูปแบบจึงไม่ใช่การบรรยายหรื อ
อธิบายปรากฏการณ์อย่างละเอียดทุกแง่มมุ ส่วนการที่จะระบุว่ารูปแบบหนึ่งๆ จะต้องมีรายละเอียด
มากน้อยเพียงใดจึงจะเหมาะสมและรูป แบบนั้นๆ ควรมีอ งค์ป ระกอบอะไรบ้าง ไม่ได้มีข้อกำหนด
ตายตัว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ปรากฏการณ์ แต่ล ะอย่างและวัตถุป ระสงค์ของผู้ส ร้างรูป แบบที่ต้องการจะ
อธิบายปรากฏการณ์นั้น ๆ อย่างไร (Bardo and Hardman, 1982, p. 70)
รูปแบบ หมายถึง การจำลองความจริงของปรากฏการณ์เพื่อทำให้เข้าใจความสัมพันธ์ที่
สลับซับซ้อนของปรากฏการณ์นั้นๆ ได้ง่ายขึ้น (Stoner and Wankel, 1986, p.12)
รูปแบบเป็นการสร้ างความคิ ดรวบยอดของชุดปรากฏการณ์ ด้วยวิธีการของเหตุผลที่มี
จุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความกระจ่างชัดในนิยามความสัมพันธ์และข้อเสนอของระบบรูปนัยที่เกี่ยวข้อง
(Willer, 1986, p.15)
รูปแบบ หมายถึง การแสดงโครงสร้างเพื่อใช้ศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปร (Keeves,
1988, p. 559)
นอกจากนี้ ราจ (Raj, 1996, p. 241) ยังได้ให้ความหมายของรูปแบบ (Model) ไว้ ดังนี้
1. รูปแบบ คือ รูปย่อของความจริงของปรากฏการณ์ ซึ่งแสดงด้วยข้อความจำนวน หรือ
ภาพ โดยการลดทอนเวลา ความพอเหมาะและกาลเทศะ ทำให้เข้าใจความจริงของปรากฏการณ์ได้ดี
ยิ่งขึ้น
2. รูปแบบ คือ ตัวแทนของการใช้แนวความคิดของโปรแกรมที่กำหนดเฉพาะ
จากความหมายดั งกล่าวสรุปได้ว่า รูป แบบ หมายถึง แผนผัง หรือโครงสร้างที่ใช้ในการ
อธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปรหรือองค์ประกอบของแนวคิดที่ต้องการศึกษาเพื่ออธิบายปรากฏการณ์
ที่เกิดขึ้น รวมถึงการอธิบายกระบวนการ หรือขั้นตอนที่เกิดขึ้นจากปรากฏการณ์นั้น
2. ประเภทของรูปแบบ
สมิท และคนอื่น ๆ แบ่งรูปแบบออกเป็น 2 ประเภท (Smith and Other, 1980, p. 461)
1. รู ป แบบเชิ ง กายภาพ จำแนกเป็ น รู ป แบบรู ป ปั้ น ที่ มี ลั ก ษณะคล้ ายของจริ ง เช่ น
เครื่องบินจำลอง และรูปแบบเชิงอุปมาที่มีลักษณะคล้ายปรากฏการณ์จริง เช่น การทดลองทางเคมี
ในห้องปฏิบัติการก่อนทำการทดลองจริง
2. รูปแบบเชิงสัญลักษณ์ จำแนกเป็นรูปแบบข้อความ ซึ่งเป็นการใช้ข้อความในการอธิบาย
ย่อ เช่น คำพรรณนาลักษณะงาน เป็นต้น และรูปแบบทางคณิตศาสตร์
บาร์โต้ และฮาร์ทแมน กล่าวว่า รูปแบบทางสังคมศาสตร์ เป็นชุดของข้อความเชิงนามธรรม
เกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เราสนใจเพื่อใช้ในการนิยามคุณลักษณะ หรือบรรยายคุณสมบัตินั้นๆ ส่วนการ
ที่ ร ะบุ ว่ า รู ป แบบใดแบบหนึ่ ง จะต้ อ งประกอบด้ วยรายละเอี ย ดมากน้ อ ยเพี ย งใดจะเหมาะสม
เพราะขึ้นอยู่กับ สถานการณ์ และรูป แบบที่ดีจะมีการจัดทำผังกำหนดประกอบด้วยหลัก สำคัญ 4
ประการ คือ (Bardo & Hartman, 1982, pp.71-72)
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1. รู ป แบ บ จะมี ความ สั มพั น ธ์ เ ชิ ง โครงส ร้ า ง (Structural Relationship) ม ากก ว่ า
ความสัมพันธ์แบบรวม (Associative Relationship)
2. รูป แบบควรใช้ เป็ น แนวทางในการพยากรณ์ ผ ลที่ จ ะเกิ ดขึ้ น ซึ่ งสามารถตรวจสอบได้
จากการสังเกตที่เป็นไปได้ หรือการทดสอบรูปแบบบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์
3. รูปแบบควรชี้ให้เป็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเรื่องที่ศึกษา คือใช้อธิบายปรากฏการณ์
4. รูป แบบควรเป็นเครื่อ งมือ ในการสร้างมโนทัศน์ใหม่และสร้างความสัม พันธ์ของตัวแปร
ลักษณะใหม่
สำหรับรูปแบบตามความคิดของสไตเนอร์ (Steiner, 1990, p.108) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
คือ
1. รูปแบบเชิงปฏิบัติ (Ethical Model or Model of) เป็นการประเมินสภาวะชุมชนแบบมี
ส่วนร่วม รูป แบบประเภทนี้เป็นแบบจำลองทางกายภาพ เช่ น แบบจำลองรถยนต์ เครื่อ งบินภาพ
จำลอง เป็นต้น
2. รูปแบบเชิงทฤษฎี (Theoretical Model or Model for) เป็นแบบจำลองที่สร้างขึ้นจาก
กรอบความคิดที่มีทฤษฎีเป็นพื้นฐาน ตัวทฤษฎี เองไม่ ใช่รูป แบบหรือ แบบจำลองเป็นตัวช่วยให้เกิ ด
รูปแบบที่มีโครงสร้างต่างๆ ที่สัมพันธ์กัน
ส่วนรูปแบบตามแนวคิดของคีฟ แบ่งเป็น 5 ประเภท ดังนี้ (Keeves, 1988, p. 47)
1) รูป แบบคล้ าย (Analogue Models) คื อ รูป แบบที่มีความสัม พั นธ์กับ ระบบจำลอง
มัก เป็ น รูป แบบที่ ใช้ในวิ ท ยาศาสตร์ก ายภาพ เป็ น รูป แบบที่ น ำไปใช้ อุป มากั บ สิ่ ง อื่ น ได้ เช่น รู ป
แบบจำลองระบบสุ ริยะกับ ระบบสุริยะที่ เกิดขึ้นจริง ธนาคารจำลองกับ ระบบธนาคารที่ เป็น จริง
แบบจำลองการผลิตกับการผลิตจริง เป็นต้น
2) รูปแบบที่อธิบายความหมายหรือให้ความหมาย (Semantic Models) คือ รูปแบบที่ใช้
ภาษาในการบรรยายลักษณะของรูปแบบ รูปแบบชนิดนี้จะช่วยใช้วิธีการอุปมาในการพิจารณาด้วย
ภาษามากกว่าที่จะใช้วิธีอุปมาในการพิจารณาด้วยโครงสร้างกายภาพ
3) รูปแบบที่มีลักษณะเป็นแผนภูมิ แบบแผน หรือโครงการ (Schematic Models)
4) รูปแบบเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical Models) คือ รูปแบบที่กำหนดความสัมพันธ์
ขององค์ประกอบในรูปสมการหรือฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์
5) รูปแบบเชิงเหตุผล (Causal Models) คือ รูปแบบที่มีโครงสร้างเป็นสมการเชิงเส้นที่
ประกอบด้วยตัวแปรสัมพันธ์กันเป็นเหตุและผล มีการทดสอบสมมติฐานผลของรูปแบบ
3. หลักการสร้างรูปแบบ
คีฟ ได้สรุปหลักการในการสร้างรูปแบบ ไว้ดังนี้ Keeves (1988, p. 560)
1. รูป แบบควรประกอบขึ้ น ด้ว ยความสั ม พั น ธ์อ ย่ างมี โ ครงสร้ างของตัว แปรมากกว่ า
ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงแบบธรรมดา อย่างไรก็ตามความเชื่อมโยงแบบเส้นตรงแบบธรรมดาทั่วไปนั้น
ก็มีประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการศึกษาวิจัยในช่วยต้นของการพัฒนารูปแบบ
2. รูปแบบควรใช้เป็นแนวทางในการพยากรณ์ผลที่จะเกิดขึ้นจากการใช้รูปแบบให้สามารถ
ตรวจสอบได้โดยการสังเกต และหาข้อสนับสนุนด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ได้
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3. รู ป แบบควรจะต้ อ งระบุ ห รื อ ชี้ ให้ เ ห็ น ถึ ง กลไกเชิ ง เหตุ ผ ลของเรื่ อ งที่ ศึ ก ษา ดั ง นั้ น
นอกจากรูปแบบจะเป็นเครื่องมือในการพยากรณ์ได้ ควรใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ได้ด้วย
4. นอกจากคุณสมบัติต่างๆ ที่กล่าวมาแล้ว รูปแบบควรเป็นเครื่องมือในการสร้างมโนทัศน์
ใหม่และการสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรในลักษณะใหม่ ซึ่งเป็นการขยายองค์ความรู้ในเรื่องที่เรา
กำลังศึกษาด้วย
ทั้งนี้ การสร้างรูปแบบเป็นการกำหนดมโนทัศน์ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบเพื่อ
ชี้ให้เห็นว่า รูปแบบเสนออะไร เสนออย่างไร เพื่อให้ได้อะไร และสิ่งที่ได้นั้นอธิบายปรากฏการณ์อะไร
และนำไปสู่ข้อค้นพบอะไรใหม่ ๆ ขั้นตอนการสร้างรูปแบบเขียนเป็นแผนภูมิ ดังนี้

ที่มา: Steiner, 1990: 108 ; Keeve, 1988: 49, อ้างถึงใน ฉลาด จันทรสมบัติ, 2550, หน้า 99)
4. วิธีการวิจัยโดยใช้รปู แบบ
สำหรับการวิจัยโดยใช้รูปแบบสามารถจำแนกออกได้เป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรกเป็น
การสร้างหรือพัฒนารูปแบบ และขั้นที่สองเป็นการทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) ของรูปแบบโดยมี
รายละเอียด ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2549, หน้า 2-7)
1) การสร้างหรือพัฒนารูปแบบผู้วิจัยจะสร้างหรือพัฒนารูปแบบขึ้นมาก่อน เป็นรูปแบบ
ตามสมมติฐาน โดยการศึกษาค้นคว้าทฤษฎี แนวความคิด รูปแบบ (ที่มีผู้พัฒนาไว้แล้วในเรื่องเดียวกัน
หรือเรื่อ งอื่น ๆ) และผลการศึกษาหรือ วิจัยที่เกี่ยวข้อ ง ซึ่ง จะช่วยให้สามารถกำหนดองค์ป ระกอบ
หรือตัวแปรต่าง ๆ ภายในรูปแบบ รวมทั้งลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ หรือ ตัวแปร
เหล่านั้น หรือลำดับก่อนหลังของแต่ละองค์ประกอบในรูปแบบในการพัฒนารูปแบบนั้นจะต้องใช้หลัก
ของเหตุผ ลเป็ นรากฐานสำคั ญ และการศึ ก ษาค้นคว้ ามากจะเป็นประโยชน์ต่อ การพัฒ นารู ป แบบ
อย่างยิ่งผู้วิจัยอาจคิดโครงสร้างของรูปแบบขึ้นมาก่อนแล้วปรับปรุงโดยอาศัยข้อสนเทศจากการศึกษา
ค้นคว้าทฤษฎีแนวความคิดรูปแบบหรือผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง หรือทำการศึกษาองค์ประกอบย่อยหรือ
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ตัวแปรแต่ละตัวแล้วคัดเลือกองค์ประกอบย่อยหรือตัวแปรที่สำคัญประกอบกันขึ้นเป็นโครงสร้างของ
รูปแบบก็ได้
2) การทดสอบความเที่ยงตรงของรูป แบบ หลัง จากที่ได้พัฒ นารูป แบบในขั้นแรกแล้ว
จำเป็นที่จะต้องทดสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบ ดังกล่าว เพราะรูปแบบที่พัฒนาขึ้นนั้นถึงแม้ว่าจะ
พัฒนาโดยมีรากฐานจากทฤษฎีแนวความคิดรูปแบบของคนอื่น และผลการวิจัยที่ผ่านมาก แต่ก็เป็น
เพียงรูปแบบตามสมมติฐาน ซึ่งจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลในสถานการณ์จริงหรือทำการทดลอง
นำไปใช้ในสถานการณ์จริงเพื่อทดสอบดูว่ามีความเหมาะสมหรือไม่เป็นรูปแบบที่มีประสิทธิภาพตามที่
มุ่งหวังหรือไม่ (ในขั้นนี้บางครั้งจึงใช้คำว่าการทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบ) ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลในสถานการณ์จริง หรือทดลองใช้รูปแบบที่พัฒนาในสถานการณ์จริงจะช่วยให้ทราบอิทธิพลหรือ
ความสำคัญขององค์ประกอบย่อยหรือตัวแปรต่าง ๆ ในรูปแบบและอิทธิพลหรือความสำคัญของกลุ่ม
องค์ประกอบหรือกลุม่ ตัวแปรในรูปแบบ ผู้วิจัยอาจปรับปรุงแบบใหม่โดยตัดองค์ประกอบหรือตัวแปรที่
พบว่ามีอิทธิพลหรือมีความสำคัญน้อยออกจากรูปแบบของตน ซึ่งจะทำให้ได้รูปแบบที่เหมาะสมยิ่งขึ้น
5. การประเมินรูปแบบ
การประเมินรูปแบบมีความสำคัญยิ่งต่อการที่จะให้ได้มาซึ่งรูปแบบในการศึกษาวิจัยที่มี
คุณ ภาพ ประสิท ธิภาพ ประสิท ธิผ ล เที่ยงตรง เชื่อ ถือ ได้ การประเมินรูป แบบอาจจะทำได้ห ลาย
ลั ก ษณะ โดยคณะกรรมการร่ ว มมาตรฐานการประเมิ น ผลการศึ ก ษา (Joint Committee on
Standards for Educational Evaluation) ได้เสนอหลักการประเมินเพื่อเป็นบรรทัดฐานของการ
ตรวจสอบรูปแบบ ไว้ดังนี้ (Maduas, Scriven and Stufflebeam, 1983, pp. 399-402)
1) การประเมินความเป็นไปได้โดยการนำไปปฏิบัติจริง
2) การประเมินการสนองตอบต่อความต้องการของผู้ใช้รูปแบบ
3) การประเมินความเหมาะสมทั้งในการด้านกฎหมายและศีลธรรมจรรยา
4) การประเมินความน่าเชื่อถือ และได้สาระครอบคลุมครบถ้วนตามความต้องการอย่าง
แท้จริง
ส่ วน ไอส์เนอร์ ได้เ สนอแนวคิดการประเมินรูป แบบโดยผู้ท รงคุณ วุฒิ ซึ่ง ต่างจากการ
ดำเนินการทางวิทยาศาสตร์หรือเชิงปริมาณ โดยเฉพาะในบางเรื่องต้องการความละเอียดอ่อนมากกว่า
ตัวเลขที่นำมาพิจารณา ดังนี้ (Eisner, 1976, p.192-193)
1. การประเมินโดยแนวทางนี้จะเน้นการวิเคราะห์วิจารณ์อย่างลึกซึ้ง โดยเฉพาะในประเด็น
ที่ถูกนำมาพิจารณา ซึ่งไม่จำเป็นต้องเกี่ยวโยงกับวัตถุประสงค์หรือผู้ทมี่ ีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ
เสมอไป แต่อาจจะผสมผสานปัจจัยต่างๆ ในการพิจารณาเข้าด้วยกันตามวิจารณญาณของผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเหมาะสมของสิ่งที่จะทำการประเมิน
2. รูปแบบการประเมินทีเ่ ป็นแบบเฉพาะทาง (Specialization) ในเรื่องที่จะประเมินโดยที่
พัฒนามาจากแบบการวิจารณ์งานศิลปะ (Art Criticism) ที่มีความละเอียดอ่อนลึกซึ้งและต้องอาศัย
ผู้ทรงคุณวุฒิระดับสูงมาวินิจฉัย แนวคิดนี้ได้นำมาประยุกต์ในวงการอุดมศึกษา ซึ่งนิยมนำรูปแบบนี้มา
ใช้ในเรื่องที่ต้องการความลึกซึ้งและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางสูง
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3. รูปแบบที่ใช้ตัวบุคคล คือ ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นเครื่องมือในการประเมิน โดยให้ความเชื่อถือ
ว่าผู้ท รงคุณวุฒินั้นเที่ยงธรรมและมีดุลยพินิจ ที่ดี มาตรฐานและเกณฑ์ม ากจากประสบการณ์ของ
ผู้ทรงคุณวุฒินั้นๆ
4. รูปแบบที่ยอมให้มีความยืดหยุ่นในกระบวนการทำงานของผู้ทรงคุณวุฒิ ตามอัธยาศัย
และความถนัดของแต่ละคน
นอกจากนี้ คีฟยังได้กล่าวว่า การประเมินรูปแบบมีจุดมุ่งหมายที่สำคัญ เพื่อตรวจสอบความ
เหมาะสม และความเป็นได้ของการนำรูปแบบไปปฏิบัติจริง รูปแบบทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
จะทำการทดสอบโดยการพิ สู จ น์ ตามสู ตรหรื อ สมการ หรือ ตรวจสอบข้อ มูล เชิง ประจัก ษ์ โดยการ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ของรูปแบบ สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติก รรมศาสตร์มักจะ
ดำเนินการทดสอบรูปแบบด้วยวิธีการทางสถิติ ผลของการทดสอบจะนำไปสู่การยอมรับหรือปฏิเสธ
รูปแบบนั้น และนำไปสู่การสร้างทฤษฎีใหม่ต่อ ไป แต่ก ารทดสอบรูปแบบบางเรื่องนั้น ไม่สามารถ
กระทำด้วยวิธีการดังกล่าวได้เนื่องจากมีข้อจำกัดหลายประการ (Keeves, 1988, pp. 559-560)
มิยากาวะ (1986, หน้า 15) ได้สรุปคุณลักษณะที่ดีของรูปแบบมีลักษณะมีดังนี้
1. รู ป แบบควรประกอบด้ วยความสั ม พั น ธ์ เชิ ง โครงสร้ างระหว่ า งตั ว แปร มากกว่า เน้ น
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแบบรวมๆ
2. รูป แบบควรนำไปสู่ ก ารพยากรณ์ ผ ลที่ ตามมา ซึ่ง สามารถตรวจสอบได้ ด้วยข้ อ มู ล เชิ ง
ประจักษ์ โดยเมื่อถ้าทดสอบรูปแบบแล้วถ้าปรากฏว่าไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์รูปแบบนั้น
ต้องถูกยกเลิกไป
3. รูปแบบควรอธิบายโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงเหตุเชิงผลของเรื่องที่ศึกษาได้อย่างชัดเจน
4. รูปแบบควรนำไปสู่การสร้างแนวคิดหรือความสัมพันธ์ของเรื่องที่ศึกษาได้
5. รูปแบบในเรื่องใดจะเป็นเช่นไร ขึ้นอยู่กับกรอบทฤษฎีในเรื่องนั้นๆ ในการสร้างหรือพัฒนา
รูปแบบที่ใช้ในการศึกษาหรือวิจัย
นอกจากนี้ สทั ฟ ฟั ล บี ม (Stufflebeam, 1981 อ้ า งถึ ง ใน ประภาพรรณ อุ่ น อบ, 2550,
หน้า 8-10) ได้ดำเนินการจัดทำมาตรฐานสำหรับการตัดสินคุณภาพของการประเมินทางการศึกษา
(The Joint Committee on Standards for Educational Evaluation, 1981) ป ระ กอ บ ด้ วย
มาตรฐานต่างๆ ดังนี้
1. มาตรฐานการใช้ป ระโยชน์ (Utility Standards) หรือ ความเป็นประโยชน์ของผลการ
ประเมิน
1.1 การระบุผู้ที่เกี่ยวข้องที่ต้องการใช้สารสนเทศ
1.2 ความเป็นที่น่าเชื่อถือของผู้ประเมิน
1.3 การรวบรวมข้อ มูล ครอบคลุม และตอบสนองความต้อ งการใช้ส ารสนเทศของผู้ที่
เกี่ยวข้อง
1.4 การแปลความหมายและการตัดสินคุณค่ามีความชัดเจน
1.5 รายงานการประเมินมีความชัดเจนทุกขั้นตอน
1.6 การเผยแพร่ผลการประเมินไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง
1.7 รายงานการประเมินเสร็จทันเวลาสำหรับนำไปใช้ประโยชน์
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1.8 การประเมิ นส่ ง ผลกระทบในการกระตุ้น ให้ มี ก ารดำเนิ น การประเมิน ต่อ ไปอย่ าง
ต่อเนื่อง
2. มาตรฐานความเป็นไปได้ (Feasibility Standards) หมายถึง ความสอดคล้องกับสภาพ
ความเป็นจริง เหมาะสมกับสถานการณ์ปฏิบัติได้ ยอมรับได้ ประหยัดและคุ้มค่า
2.1 วิธีการประเมินสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
2.2 การเป็นที่ยอมรับได้ทางการเมือง
2.3 ผลที่ได้มีความคุ้มค่า
3. มาตรฐานความเหมาะสม (Propriety Standards) ประเมิ น ได้ อ ย่ า งเหมาะสมตาม
กฎระเบียบ จรรยาบรรณ
3.1 การกำหนดข้อตกลงของการประเมินอย่างเป็นทางการ
3.2 การแก้ปัญหาของความขัดแย้งในการประเมินด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส
3.3 รายงานผลการประเมิ นอย่ างตรงไปตรงมา เปิดเผยและคำนึงถึง ข้อ จำกัดของการ
ประเมิน
3.4 การให้ความสำคัญต่อสิทธิในการรับรู้ข่าวสารของสาธารณะ
3.5 การคำนึงถึงสิทธิส่วนตัวของกลุ่มตัวอย่าง
3.6 การเคารพสิทธิในการมีปฏิสัมพันธ์ของผู้ที่เกี่ยวข้อง
3.7 รายงานผลการประเมินที่สมบูรณ์ ยุติธรรม และเสนอทั้งจุดเด่น และจุดด้อยของสิ่งที่
ประเมิน
3.8 ผู้ประเมินทำการประเมินด้วยความรับผิดชอบและมีจรรยาบรรณ
4. มาตรฐานความถูกต้อง (Accuracy Standards) มีการใช้เทคนิคที่เหมาะสม
4.1 การระบุวัตถุประสงค์ของการประเมินอย่างชัดเจน
4.2 การวิเคราะห์บริบทของการประเมินอย่างพอเพียง
4.3 การบรรยายจุดประสงค์และกระบวนการประเมินอย่างชัดเจน
4.4 การบรรยายแหล่งข้อมูลและการได้มาอย่างชัดเจน
4.5 การพัฒนาเครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีความตรง
4.6 การพัฒนาเครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีความเชื่อมั่นได้
4.7 การจัดระบบควบคุมสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และรายงาน
4.8 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
4.9 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
4.10 การลงข้อสรุปที่มเี หตุผลสนับสนุน
4.11 การเขียนรายงานมีความเป็นปรนัย
ต่ อ มา คณะกรรมการจั ดทำมาตรฐานการประเมินทางการศึก ษา ซึ่ง มาจากสมาคมวิจั ย
ทางการศึก ษาของสหรัฐอเมริก า (the American Educational Research Association) สมาคม
จิตวิทยาของสหรัฐอเมริกา (the American Psychological Association) และสภาระดับชาติว่าด้วย
การวัดทางการศึกษา (the National Council on Measurement in Education) โดยมีแซลเดอร์ส
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(Sanders, J.R., 1994) เป็นประธานคณะกรรมการ ได้ปรับปรุงมาตรฐานการประเมินทางการศึกษา
ประกอบด้วย มาตรฐาน 4 ด้าน และ 30 เกณฑ์ ดังนี้ (สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, 2551, หน้า 87-91)
1. มาตรฐานด้านอรรถประโยชน์ ซึ่งมุ่งให้งานประเมินเป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดสารสนเทศ
ที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ผลประเมิน มี 7 เกณฑ์ คือ
U1 – การระบุผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องที่ต้องการใช้สารสนเทศจากการประเมิน
U2 – ความเป็นที่เชื่อถือของผู้ประเมิน
U3 – การรวบรวมข้อมูลที่ครอบคลุมและตอบสนองความต้องการใช้ผลประเมินของผู้มี
ส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้อง
U4 – การแปลความหมายและการตัดสินคุณค่า มีความกระจ่างชัดเจน
U5 – รายงานการประเมินมีความกระจ่างทุกขั้นตอน
U6 – มีการเผยแพร่ผลประเมินไปยังผู้มสี ่วนได้เสียและผูเ้ กีย่ วข้องอย่างทั่วถึงภายในเวลาที่
กำหนด
U7 – ผลกระทบของงานประเมิน การประเมิน ควรวางแผนดำเนิ นการและรายงานให้
ผู้เกี่ยวข้องและผู้ใช้ได้ติดตามได้โดยตลอด อันจะทำให้มีการใช้ประโยชน์จากงานประเมินเพิ่มขึ้น
2. มาตรฐานด้านความเป็นไปได้ โดยเน้นความเป็นจริงของการประเมิน มี 3 เกณฑ์ คือ
F1 – วิธีและกระบวนการปฏิบัติได้จริง
F2 – การเป็นที่ยอมรับได้ทางการเมืองจากผู้สนใจกลุ่มต่าง ๆ
F3 – ความคุ้มค่าของงานประเมิน
3. มาตรฐานด้านความเหมาะสม ซึ่ง เป็นไปตามกฎระเบียบ จรรยาบรรณและจริ ยธรรม
มี 8 เกณฑ์ คือ
P1 – การบริการที่ทั่วถึงและเป็นธรรม
P2 – การมีข้อสัญญาการประเมินอย่างเป็นทางการ
P3 – การปกป้องและเคารพสิทธิของผู้ถูกประเมิน
P4 – การเคารพสิทธิในการมีปฏิสัมพันธ์ของผู้เกี่ยวข้อง
P5 – รายงานผลการประเมินที่สมบูรณ์ ยุติธรรม โดยเสนอทั้งจุดเด่นและจุดด้อยของสิ่งที่
ประเมิน
P6 – รายงานผลประเมิ นอย่ างตรงไปตรงมา เปิดเผยผลประเมินและข้อจำกัดของการ
ประเมิน
P7 – การแก้ปัญหาความขัดแย้งในการประเมินด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส
P8 – ผู้ประเมินทำการประเมินด้วยความรับผิดชอบ มีการใช้ทรัพยากรเพื่อการประเมิน
อย่างเหมาะสม และประเมินตามกรอบแห่งจรรยาบรรณของนักประเมิน
4. มาตรฐานด้านความถูกต้อง โดยมุ่งให้การประเมินดำเนินการตามหลักวิชาการมีสารสนเทศ
อย่างเพียงพอในการตัดสินคุณค่าของโปรแกรมที่มุ่งประเมิน มี 12 เกณฑ์ คือ
A1 – การระบุและอธิบายโปรแกรมอย่างชัดเจน
A2 - การวิเคราะห์บริบทของโปรแกรมอย่างเพียงพอ
A3 – การระบุวัตถุประสงค์ของการประเมินอย่างชัดแจ้ง
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A4 – การบรรยายและการให้เหตุผลของแหล่งข้อมูลอย่างชัดแจ้ง
A5 – การได้มาซึ่งสารสนเทศที่มีความถูกต้องแม่นยำ
A6 – การได้มาซึ่งสารสนเทศที่มีความเที่ยง
A7 – ความเป็นระบบของสารสนเทศทั้งการรวบรวม การวิเคราะห์ และการรายงาน
A8 - การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
A9 - การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ
A10 - การลงข้อสรุปผลการประเมินอย่างสมเหตุสมผล
A11 - การรายงานผลประเมินอย่างเป็นปรนัย
A12 – การประเมินอภิมาน การประเมินงานประเมินทั้งในเชิงความก้าวหน้าและเชิงรวม
สรุป เพื่อนำผลประเมินมาปรับปรุงการดำเนินการประเมิน และผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในการประเมินได้มีโอกาสทราบจุดแข็งและจุดอ่อนของงานประเมิน เพื่อตัดสินใจใน
การใช้ผลประเมินได้อย่างเหมาะสม
พอร์ทเตอร์ (Porter อ้างถึงใน ยุทธวิธีการแข่งขัน, ม.ป.ป.) เสนอหลักการประเมินกลยุทธ์ที่
พัฒนาขึ้นที่มีความเหมาะสมต่อองค์กร โดยเป็นหลักเกณฑ์กว้างๆ 10 ประการ ดังนี้
1. ความเป็นไปได้ในการบรรลุเป้าหมายที่ตั้ง
2. แผนปฏิบัติการครอบคลุม สอดคล้องกับเป้าหมายที่ตั้งและสนับสนุนซึ่งกันและกัน
3. กลยุทธ์เหมาะสมกับโอกาส (Opportunity) ที่มี
4. กลยุทธ์เหมาะสมกับความเสี่ยง (Threat) ที่มีหรือคุ้มกับโอกาสการทำกำไร
5. เป้าหมายและแผนปฏิบัติงานเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในขณะนั้น
6. เป้าหมายและแผนปฏิบัติงานเหมาะสมกับกำลังและความสามารถ
7. เป้าหมายและแผนปฏิบัติงานสอดคล้องกับจุดเด่นขององค์กร
8. เป้าหมายและแผนปฏิบัติงานสอดคล้องกับทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อของผู้นำองค์กร
9. ผู้นำกลยุทธ์นำไปปฏิบัติมีความเข้าใจเป้าหมายและแผนปฏิบัติงานอย่างถ่องแท้
10. ความสามารถขององค์กรในการบริหารจัดการที่จะนำกลยุทธ์ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยในประเทศ
อั จ ฉรา วิ มุ ก ตะกุ ล (2543) ได้ ศึก ษาเรื่อ งการใช้ห ลัก การบริห ารคุณ ภาพโดยรวมในการ
บริหารงานห้องสมุดสถาบันการเงิน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการใช้หลักการบริหารคุณภาพโดยรวม
ในการบริ ห ารงานห้ อ งสมุ ด สถาบั น การเงิน 7 หลั ก การ คื อ การมุ่ ง เน้ น ความสำคั ญ ของลู ก ค้ า
(ผู้ใช้บริการ) การปรับ ปรุงงานอย่างต่อเนื่อง การบริห ารงานอย่างเป็นระบบ การค้นหาสาเหตุของ
ปัญ หา การเก็บ ข้อ มูล และใช้วิธีก ารทางวิท ยาศาสตร์เพื่อ วิเคราะห์ ปัญ หา การให้ ความสำคัญ กั บ
ทรัพยากรบุคคล และการทำงานเป็นทีม รวมทั้งศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการใช้หลักการบริหาร
คุณภาพโดยรวม ตลอดจนเปรียบเทียบการใช้ห ลัก การ บริห ารคุณภาพโดยรวมในการบริห ารงาน
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ห้องสมุดสถาบันการเงิน ตามประเภทห้องสมุดและประสบการณ์ทำงานของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
ห้องสมุดสถาบันการเงิน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า คือ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
สถาบันการเงิน 15 แห่ง จำนวน 31 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามการ
ใช้หลักการบริหารคุณภาพโดยรวมในการบริหารงานห้องสมุดสถาบันการเงิน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า f-test ผลการวิจัยพบว่า 1) มีการใช้หลักการ
บริหารคุณภาพโดยรวมในการบริหารห้องสมุดสถาบันการเงิน ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า มีการบริหารงานอย่างเป็นระบบ การมุ่งเน้นความสำคัญของลูกค้า(ผู้ใช้บริการ) การปรับปรุง
งานอย่างต่อเนื่อง การเก็บข้อมูล และใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ปัญหา การทำงานเป็น
ทีมและการให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคลในระดับมาก และในระดับปานกลาง ได้แก่ การค้นหา
สาเหตุของปัญหา 2) ผลการเปรียบเทียบการใช้หลักการบริหารคุณภาพโดยรวมในห้องสมุดสถาบัน
การเงิน จำแนกตามประเภทห้องสมุด พบว่ามีการใช้หลักการบริหารคุณภาพโดยรวม แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสำคัญ ทางสถิติ ที่ระดับ .05 3) ผลการเปรียบเทียบตามประสบการณ์ทำงานของผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดสถาบันการเงิน พบว่ามีการใช้หลักการบริหารคุณภาพโดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัย สำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 4) มีปัญหาและอุปสรรคในการใช้หลักการบริหารคุณภาพโดยรวมใน
การบริหารงานห้องสมุดสถาบันการเงินในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ระดับมาก
คือ ภาระงานในห้องสมุดมีมาก ระดับปานกลางคือ ไม่ให้ความสำคัญกับการบริหารคุณภาพโดยรวมใน
การบริหารงานห้องสมุด ระบบงานภายในไม่เอื้ออำนวยต่อการใช้ห ลักการบริห ารคุณภาพโดยรวม
และขาดความรู้ค วามเข้าใจในหลัก การบริห ารคุณ ภาพโดยรวม และในระดั บ น้ อ ย คื อ ขาดการ
สนับ สนุน จากผู้บัง คับ บัญ ชาเพื่ อ นำหลัก การบริห ารคุณ ภาพโดยรวมมาใช้ป รับ ปรุงงาน ไม่ได้ รับ
การศึกษา/การฝึกอบรม/หรือประสบการณ์ เกีย่ วกับการบริหารคุณภาพโดยรวม และจำนวนบุคลากร
ไม่เพียงพอต่อการปรับปรุงงาน
นันทา วิทวุฒิศักดิ์ (2545) ได้ศึกษาเรื่องการวางแผนกลยุทธ์สำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏ
ในทศวรรษหน้า (2544-2553) มีวัตถุป ระสงค์เพื่อ (1) ศึก ษาสภาพปั จ จุ บั นของสำนั ก วิท ยบริ ก าร
สถาบันราชภัฏและสถาบันอุดมศึกษา (2) ศึกษาเปรียบเทียบสภาพปัจจุบันกับภาพที่พึงประสงค์ของ
สำนัก วิท ยบริก าร สถาบั นราชภัฏ และสถาบัน อุดมศึ ก ษา ในทศวรรษหน้ า (2544-2553) และ(3)
พัฒ นาและตรวจสอบแผนกลยุทธ์ สำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏในทศวรรษหน้า (2544-2553)
ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพปัจจุบันของสำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏและสถาบันอุดมศึกษา 3 ใน
4 ด้าน มีการดำเนินการปรากฏอยู่ในระดับปานกลาง คือ (1) ด้านเอกลักษณ์ของสำนักวิทยบริการ (2)
ด้านมาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2544 (3) ด้านห้องสมุดสมัยใหม่ ยกเว้นด้านทฤษฎีและ
บริบทการบริการสารสนเทศและระบบการจัดการห้องสมุดในหลักการอุดมศึกษา มีการดำเนินการ
ปรากฏอยู่ อ ย่ างมากในระดั บ สูง สุ ด 2. ผลการเปรีย บเที ยบสภาพปั จ จุบั น กั บ ภาพที่ พึ ง ประสงค์
แล้วกำหนดเป็นช่องว่างอันเป็นความจำเป็นในการวางแผนกลยุทธ์ ช่องว่างที่มีค่าความแตกต่างสูงสุด
ตามลำดับ คือ (1) ด้านมาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 (2) ด้านเอกลักษณ์ของสำนัก
วิทยบริการ ด้านการมีส่วนร่วมกับท้องถิ่นในการรวบรวมสื่อปฏิสัมพันธ์วัฒนธรรมของชาติฯ และการ
สร้างความเข้ม แข็งของท้องถิ่น และ (3) ด้ านห้ อ งสมุ ดสมั ยใหม่ คื อ การนำผลการวิจัย ICTs เพื่อ
การศึกษามาใช้ การผลิตสื่อ อิเล็ ก ทรอสิ ก ส์ และการมีส่วนร่วมพัฒ นาศูนย์ก ารเรียนรู้ส ำหรับ การ
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อุดมศึก ษา ส่วนทฤษฎี และบริบทการบริการสารสนเทศและระบบการจั ดการห้อ งสมุดในหลักการ
อุดมศึก ษาที่ค วรสร้างให้ เกิดเป็นลำดั บ แรกนั้ นมีช่ อ งว่างในระดับ ต่ำสุ ด 3. แผนกลยุ ท ธ์ (1) ด้ าน
มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา คือ (1.1) จัดทำแผนงบประมาณการลงทุน/การดำเนินงานอย่าง
มุ่งผลงาน เพื่อขยายมูลค่าสินทรัพย์และการบริการสู่ผู้พิการและมวลชน (1.2) ฝึกทักษะวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง (1.3) พัฒนาโครงสร้างและการบริหารงานสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2542
(2) ด้ านเอกลั กษณ์ คื อ จัดสรรงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดสำหรับ พัฒ นากระบวนการผลิตและ
บริการสารสนเทศท้องถิ่น เชื่อมโยงสากลเพื่อเป็นกลไกในการพัฒนาท้องถิ่น (3) ด้านห้องสมุดสมัยใหม่
คือ (3.1) จัดบริก ารอย่ างหลากหลายและมี คุณภาพครบวงจร (3.2) พัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานตาม
แผนพัฒนา IT ภาคการศึกษาและใช้เต็มศักยภาพ
สุจีรา การเจริญดี (2546) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารงานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในฐานะ
มหาวิ ท ยาลั ย ในกำกั บ ของรั ฐ : ทรรศนะของผู้ บ ริห ารห้ อ งสมุ ด เป็ น การศึ ก ษาเชิ ง สำรวจโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทรรศนะของผูบ้ ริหารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาที่มีต่อการบริหารงานห้องสมุด
เมื่อเข้าสู่สถานะมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ด้านการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ ความ
ร่วมมือระหว่างห้องสมุด และการหารายได้ให้แก่หน่วยงาน และเพือ่ เปรียบเทียบทรรศนะของผู้บริหาร
ห้อ งสมุดสถาบั นอุดมศึกษาของรัฐและผู้บ ริห ารห้องสมุดมหาวิท ยาลัยในกำกับ ของรัฐ ที่มีต่อการ
บริหารงานห้องสมุดในสถานะมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ด้ านการบริห ารงานบุคคล การบริห าร
งบประมาณ ความร่วมมือ ระหว่างห้อ งสมุด และการหารายได้ ให้ แก่ห น่ วยงาน ประชากรที่ใช้ใน
การศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและผู้บริหารห้อ งสมุดมหาวิท ยาลัยใน
กำกับของรัฐ จำนวน 219 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ (Rating
Scale) และข้อคำถามปลายเปิด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยค่า
ความเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และทดสอบค่ าที (t-test) ผลการวิ จั ย พบว่ า 1. ผู้ บ ริ ห ารห้ อ งสมุ ด
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและผู้บริหารห้องสมุดมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐมีทรรศนะเห็นด้วยต่อข้อ
คำถามในการบริหารงานห้องสมุดในสถานะมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ด้านการบริหารงานบุคคล
ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านความร่วมมือระหว่างห้องสมุด และด้านการหารายได้ให้แก่หน่วยงาน
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2. ด้านการบริหารงานบุคคล ผู้บริหารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
มีทรรศนะแตกต่างจากผู้บริหารห้องสมุดมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในราย
ข้อความต้องการบุคลากรในระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาบรรณารัก ษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์เ พิ่ม ขึ้น และบุค ลากรอาจได้ รับ สวัส ดิก ารลดลง
3. ด้ านการบริหารงบประมาณ ผู้บริห ารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐมีทรรศนะแตกต่างจาก
ผู้บริหารห้องสมุดมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในรายข้อเน้นการประเมินผล
การใช้งบประมาณอย่ างชัดเจน และห้ อ งสมุ ดต้ อ งเน้นให้บ ริก ารสารสนเทศ เชิง พาณิ ชย์ม ากขึ้ น
4. ด้านความร่วมมือระหว่างห้องสมุด ผู้บริหารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและผู้บริหารห้องสมุด
มหาวิ ท ยาลั ย ในกำกั บ ของรั ฐมี ท รรศนะแตกต่ างกั น อย่ า งไม่ มี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ ในทุ ก รายข้ อ
5. ด้ านการหารายได้ ผู้บ ริห ารห้อ งสมุดสถาบันอุดมศึก ษาของรัฐมีท รรศนะแตกต่างจากผู้บ ริห าร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ในรายข้อ การเก็บค่าเข้าใช้บริการจาก
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บุคคลภายนอก การให้เช่าสถานที่เพื่อจัดกิจกรรม การจัดบริการเข้าปกเย็บเล่ม ด้านการจัดบริการขาย
สินค้า และการจัดบริการถ่ายเอกสาร
นฤมล พฤกษ์ ศิ ล ป์ (2546, หน้ า 112-135) ศึ ก ษาการประเมิ น คุ ณ ภาพห้ อ งสมุ ด ใน
สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศ มหาวิท ยาลัยรัง สิต ผลการวิจัยพบว่าความคาดหวังในคุณภาพ
บริการทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก คือ ด้านผู้ให้บริการ มีระดับความคาดหวัง คือ ผู้ให้บริการพูดคุยกับ
ผู้ใช้ด้วยวาจาสุภาพและให้เกียรติทุกครั้งที่ม าติดต่อ ด้านความน่าเชื่อถือของบริการ มีระดับ ความ
คาดหวัง คือ ได้รับใบเสร็จรับเงินทุกครัง้ ที่เสียค่าปรับเกินกำหนดส่ง ด้านลักษณะทางกายภาพ มีระดับ
ความคาดหวัง คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บ ริการสืบ ค้นอินเทอร์เน็ตตั้งอยู่ในจุดที่มองเห็นได้อย่าง
ชัดเจน ด้านการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ มีระดับความคาดหวัง คือ หนังสือบนชั้นมีการเรียงตาม
หมวดหมู่อ ย่างถูก ต้อ ง และด้านสถานที่และสิ่ง แวดล้อ ม มีระดับ ความคาดหวัง คือ บรรยากาศใน
ห้องสมุดมีความเงียบสงบเหมาะแก่การค้นคว้า
อุ ฬ าวิ น เฉยศิ ริ (2546) ได้ศึก ษาเรื่อ งการศึก ษาการพั ฒ นาห้ อ งสมุ ดดิจิทั ล ของห้ อ งสมุ ด
มหาวิทยาลัยในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษาการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลของ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตในด้านรูปแบบและเนื้อหา รวมทั้งศึกษาปัญหา
และอุป สรรคในการพั ฒ นาห้ อ งสมุ ดดิจิ ทั ล ของห้ องสมุ ดมหาวิ ท ยาลั ย ประชากรที่ใช้ในการศึก ษา
ได้แก่ หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลของ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน รวมถึงวิทยาเขต จำนวน 44 แห่ง ได้รับแบบสอบถามฉบับที่
สมบู ร ณ์ ก ลั บ คื นมา 38 ฉบั บ คิ ดเป็ น ร้ อ ยละ 86.36 เครื่อ งมื อ ที่ ใช้ในการเก็บ รวบรวมข้ อ มูล เป็ น
แบบสอบถามที่ สร้างขึ้นโดยกำหนดค่าน้ำหนัก หรือ คะแนนวัดทัศนคติแบบ ลิเคิ ท (Likert Scale)
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยมี
ดังนี้
1. สภาพโดยทั่ว ๆ ไปของการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล ส่วนใหญ่ฝ่ายที่รับผิดชอบในการพัฒนา
ห้องสมุดดิจิทัล คือ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและบุคลากรที่รับผิดชอบงานพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลส่วน
ใหญ่เป็นบุคลากรที่สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งแต่ละหน่วยงานมีบุคลากร จำนวน 1-3 คน
ส่วนตำแหน่งที่รับ ผิดชอบงานพัฒ นาห้อ งสมุดดิจิทัล คื อ บรรณารัก ษ์ และนัก คอมพิ วเตอร์ และ
งบประมาณที่ใช้พัฒนาห้องสมุดดิจิทัลเป็นงบประมาณที่รวมกับงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของหน่วยงาน
2. ผลการวิเคราะห์ข้อ มูลด้านรูป แบบ แบ่ง เป็น 3 ด้ าน คือ ด้านเทคโนโลยี การผลิ ต ด้าน
เทคโนโลยีการนำเสนอ และด้านเทคโนโลยีการสืบค้น ปัจจุบันใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ (พิมพ์ข้อมูล) และ
แนวโน้ม ในอนาคตใช้ส แกนเนอร์และเครื่อ งคอมพิ วเตอร์ (พิ ม พ์ ข้อ มู ล ) มากที่สุ ด และส่ วนใหญ่
ห้อ งสมุดจะใช้ซ อฟต์แวร์ที่พัฒ นาขึ้นเอง ส่ วนรู ป เบบในการจั ดเก็บ เอกสารนิ ยมจั ดเก็ บ ในรูป แบบ
Portable Document Format File (PDF File) ในด้านของเทคโนโลยีการนำเสนอใช้การสร้างเว็บ
เพจ และด้านของเทคโนโลยีการสืบค้นใช้การค้นที่ชื่อเรื่องมากที่สุด แต่แนวโน้มในอนาคตใช้ค้นจากคำ
สำคัญ เนื้อหาที่นำมาพัฒ นาส่วนใหญ่ คือ วิท ยานิพนธ์ และงานวิจัย และประเภทของสื่อที่จัดซื้อ /
จัดหา คือ ฐานข้อมูลออนไลน์
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3. ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล ปัญหาด้านบุคลากรโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เนื่องจากบุคลากรด้านเทคนิคไม่เพียงพอในการพัฒ นา บุคลากรขาดความชำนาญในการสร้าง
ข้อมูล และงบประมาณมีจำกัดและในขณะเดียวกันมีปัญหาในเรื่องการใช้เวลาในการพัฒ นา ปัญ หา
ด้านลิขสิทธิ์ของข้อมูล
อัจฉริยา คงสม (2547) ได้ศึกษาเรื่องทัศนะของผู้บริหารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐต่อ
โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนะของผู้บริหาร
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐต่อการจัดการโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี และกิจกรรมความ
ร่วมมือของโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย และแนวทางการจัดการโครงการ
พัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทยให้ประสบความสำเร็จ การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ
โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารห้องสมุด ซึ่งดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการ/หัวหน้าห้องสมุด หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่
เป็นสมาชิกของโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย รวมทั้งสิ้น 25 คน ผลการวิจัย
สรุปได้ว่าผู้บริหารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเห็นด้วยในระดับมากกับโครงสร้างเครือข่ายแบบ
รวมศูนย์ การบริหารโดยคณะกรรมการที่เป็นตัวแทนจากห้องสมุดที่เป็นสมาชิก และเห็นด้วยในระดับ
มากที่สุดกับกิจกรรมการบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการสร้างทรัพยากรร่วมกันและจัดส่ง
เอกสารระหว่างห้องสมุดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับแนวทางการจัดการโครงการพัฒนาเครือข่าย
ระบบห้องสมุดในประเทศไทยให้ประสบความสำเร็จ ผู้บริหารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเห็น
ด้วยในระดับมากว่าโครงการพัฒ นาเครือข่ายระบบห้ องสมุดในประเทศไทยควรเป็นโครงการอิส ระ
ภายใต้การกำกับดูแลของทบวงมหาวิทยาลัย (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
เกวลี จันทร์ต๊ะมา (2549, หน้า 95-98) ศึกษาการประเมินคุณภาพการบริการของห้องสมุด
โดยใช้ LIBQUAL5TM : กรณี ศึกษาหอสมุดกลาง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผ ลการวิจั ย
พบว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับบริการต่ำสุดที่ยอมรับได้ คือห้องสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศประเภท
สิ่งพิมพ์ที่ต้องการ ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับบริการที่ต้องการ คือห้องสมุดมีบริเวณที่เงียบสงบ
สำหรับการศึกษาค้นคว้าเฉพาะบุคคล ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับบริการที่ได้รับจริง คือ ที่ตั้งของ
ห้องสมุดไปมาสะดวกและเชิญชวนให้เข้าใช้บริการ
วราพรรณ์ ดอนหัวล่อ (2550, หน้า 38-41) ได้ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาปริญญาตรี
ต่อการให้บ ริการของสำนั กวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ผลการศึก ษาพบว่า นักศึกษาปริญ าตรีมีความพึงพอใจ ต่ อการให้บ ริการของสำนั กวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางโดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.35 เมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจในแต่ละด้านได้ดังนี้
1. ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก ผลการศึ กษาพบว่า นักศึกษามีความพึง
พอใจต่อการให้บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
ทั้งนี้เนื่องจากอาคารเป็นเอกเทศ ขนาด 8 ชั้น ทำให้สะดวกต่อการให้บริการ และสามารถรองรับการ
ใช้บริการได้อย่างกว้างขวาง
2. ด้านการให้บริการ ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการให้บริการโดยรวม
ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เนื่องจากทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการไม่ว่า VCD Internet การสืบค้ น
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OPAC (Online Public Catalog) บริ ก ารโสตทั ศ นู ป กรณ์ ยั ง คงไม่ เ พี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการ
การให้บริการยืม-คืน ยังไม่เหมาะสม นอกจากนี้ยังขาดการประชาสัมพันธ์การให้บริการที่ต่อเนื่อง
3. ด้านบุคลากร ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
เนื่องจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบุคลากรที่มีศักยภาพในการให้บริการ บุคลากร
แต่งกายสุภาพเหมาะสมกับการปฏิบัติงานและมีความเป็นมิตร ยิ้มแย้มแจ่มใส และมีอัธยาศัยไมตรีเป็น
กันเอง
จากผลการศึกษาสรุปได้ว่านักศึกษาปริญญาตรีมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านบุคลากร
ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 ในขณะที่มีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านสิง่ อำนวยความ
สะดวกและสถานที่ และด้านการให้บริการในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.31 และ 3.26
รัตนะ อินจ๋อย (2551, หน้า 175-201) ศึกษาการประเมินคุณภาพการบริการของสำนักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยใช้ LIBQUAL5TM ผลการวิจัย
พบว่าความคิดเห็นต่อบริการของห้องสมุดระดับบริการต่ำสุดที่ยอมรับได้ คือ บุคลากรให้ความเอาใจใส่
ผู้ใช้แต่ละคน ส่วนบริการของห้องสมุดที่ผู้ใช้บริการสามารถยอมรับได้สูงที่สุด คือ ห้องสมุดมีบริเวณที่
เงียบสงบสำหรับศึกษาค้นคว้าเฉพาะบุคคล ส่วนความคิดเห็นต่อบริการของห้องสมุดเกี่ยวกับระดับ
บริการที่พึงประสงค์ต่อบริการที่มีคุณภาพสูง คือ ห้องสมุดมีบริเวณที่เงียบสงบสำหรับศึกษาค้นคว้า
เฉพาะบุคคล ความพึงประสงค์ต่อคุณภาพบริการของห้องสมุดต่ำที่สุด คือ บุคลากรให้ความเอาใจใส่
แก่ผู้ใช้แต่ล ะคน ส่วนช่อ งว่างของบริก ารที่พ อเพียงของผู้บ ริก ารข้อ ที่ ก ว้างที่ สุดคือ บุคลากรของ
ห้องสมุดมีความเต็มใจจะช่วยเหลือผู้ใช้ ส่วนช่องว่างของบริการที่พอเพียงข้อที่แคบที่สุดคือ บุคลากรมี
ความรู้ในการตอบคำถามแก่ผู้ใช้
ศุมรรษตรา, แสนวา และคณะ. (2552, หน้า 311 -312). ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนา
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไปสู่องค์การคุณภาพ พบว่า การบริหารงานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ควรยึดหลักการจัดการเชิงกลยุท ธ์ (Strategic Management) ห้อ งสมุดควรมีการกำหนดวิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้าประสงค์ของการดำเนินงานอย่างชัดเจนมีแผนกลยุทธ์ที่เป็นกรอบทิศทางการบริหาร เพื่อ
ผลักดันองค์กรไปสู่ความสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ และแผนกลยุทธ์การบริหารห้องสมุด
ต้องสอดคล้อง สนับสนุนแผนยุทธศาสตร์การบริหารงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งแผนยุทธศาสตร์หรือแผน
ยุทธศาสตร์ห้องสมุดต้องครอบคลุมแผนงบประมาณ การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ การจัดเก็บและ
การบริหารสารสนเทศ แผนพัฒนาบุคลากร และแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น นอกจากนี้
ในการบริ ห ารงานห้ อ งสมุ ด ตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ต้ อ งเน้ น การบริ ห ารจั ด การโดยใช้ ข้ อ มู ล จริ ง
(Management by Facts) ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามสภาพความเป็นจริงหรือบริบท
ของห้องสมุดการวางแผนทุกอย่างต้องอิงข้อมูล ทั้งข้อมูลปัจจุบัน และข้อมูลย้อนหลัง
ศิวะนั นท์ ศิ วพิ ทั ก ษ์ (2552, หน้า 162) ที่กล่าวว่า ปัจ จัยสำคัญ ของการพัฒ นาองค์ก ารที่
ประสบความสำเร็จ จะต้องประกอบด้วยปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ 1 ความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง โดยให้
ความสำคัญกับความพร้อมของบุคลากรว่าพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ และความพยายามในการ
เปลี่ยนแปลงนั้นควรจะได้ผลในด้านบวก 2 การสนับสนุนของฝ่ายบริหาร ผู้บริหารระดับสูงสุดให้การ
สนับสนุนอย่างเต็มที่ในการพัฒนาองค์การ ทำให้พนักงานจะมีความพึงพอใจกับการเปลี่ยนแปลงเมื่อมี
ผู้บริหารระดับ สูงให้การสนับสนุน 3 ความคาดหวังและจิตสำนึกจากผู้บริหารระดับสูงจะทำให้การ
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เปลี่ยนแปลงเป็นจริงได้ 4 การมีส่วนร่วมและการช่วยเหลือกันจะทำให้องค์การมีความเจริญก้าวหน้า
และนำพาไปสู่ความสำเร็จ 5 การผสมผสานวิธีการที่หลากหลายในการทำงานกับความพอใจได้ผลกว่า
การใช้วิธีการเพียงอย่างเดียว ในการที่จะปรับปรุงทัศนคติของพนักงาน
สุกัญญา มกุฎอรฤดี (2553, หน้า 53-55) กล่าวถึงยุทธศาสตร์ที่สร้างสรรค์กับการพัฒนา
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย โดยกล่าวว่าการจัดรูปแบบห้องสมุดควรให้มลี ักษณะขั้นตอนของ
การบังคับบัญชาไม่ซับซ้อน โดยโครงสร้างขององค์กรมีความเหมาะสมกับยุคสมัย ควรมีความยืดหยุ่น
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างดี ควรให้ความสําคัญ กับหน่วยงานย่อ ย
อย่างเท่าเทียมกัน และกลุ่มคนที่อยู่ในแต่ละสายงานต่างมีความสําคัญเท่ากันหมด แต่ต้องสามารถ
บริการต่อกันได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และตรงความต้องการ เพราะทุกหน่วยงานต้องบริการต่อกัน
ทั้งสิ้ น การกระจายอํานาจจะสร้างความคล่อ งตัวและทํางานได้เร็วขึ้น และความคิดมุ ม มองจาก
หน่วยงานย่อยๆ สามารถดึงศักยภาพทางความคิดจากกลุ่มคนได้มากขึ้น และเกิดความหลากหลาย
ทางความคิดในการพัฒนาที่มีหลากหลายมุมมอง บนความเชื่อมั่นของคนในองค์กรทีร่ ่วมมือกันหาวิธี
และแนวคิดที่ดีในการพัฒนาองค์การ และผู้นําต้องแสดงออกถึงความใจกว้างที่จะรับฟังทุกความเห็น
ในทุกระดับชั้น และในที่สุดความร่วมมือของทุกฝ่ายจะเกิดขึ้นเพราะคนในองค์กรต่างรู้สึกว่าทุกคนทุก
ความคิด มีส่วนสร้างองค์กรขึ้นมาอย่างเข้มแข็ง
ปรีชา อาษาวัง (2554, หน้า 91-92) ได้ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ การให้บริก าร
ของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ผลการวิจัยพบว่าด้านทรัพยากรสารสนเทศ นักศึกษามี
ความพึงพอใจ คือ หนังสือ เอกสารตำราเรียน หนังสืออ้างอิงและงานวิจัย มีจำนวนเพียงพอต่อการ
ให้บริการ ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ นักศึกษามีความพึงพอใจ คือ ระยะเวลาในการยืมคื น หนั ง สื อ วารสาร มี ค วามเหมาะสม ด้านเจ้าหน้ าที่ ผู้ให้บ ริก าร นั ก ศึ ก ษามี ความพึ งพอใจ คื อ
เจ้าหน้าที่มีความเป็นมิตรและอัธยาศัยดี ด้านสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก นักศึกษามีความพึงพอใจ
คื อ สภาพแวดล้ อ มภายในห้ อ งสมุด มีบ รรยากาศที่เอื้อ ต่อ การใช้ บ ริก าร ด้ านการประชาสั ม พั น ธ์
นักศึกษามีความพึงพอใจ คือ ข้อมูลอยู่บนเว็บไซต์ชัดเจนและทันสมัย ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง คือ
ควรปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ของห้องสมุดให้ทันสมัยและมีเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้มาก
ขึ้น จากปัญหาที่เกิดขึ้นนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ชอบเข้าดูเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยหรือห้องสมุดเท่าที่ควร
ควรเพิ่ม ช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น แต่บางช่องทางนักศึก ษาอาจยังไม่รู้จักหรือ ให้ความ
สนใจเท่าที่ควร
กุลธิดา ท้วมสุข และคนอื่นๆ (2554, หน้า 175-176) ได้ศึกษารูปแบบการบริหารห้องสมุด
มหาวิท ยาลัยที่ส่งเสริม การเรียนรู้ของผู้เรียน พบว่า นโยบายและระบบการบริห ารห้อ งสมุดเป็ น
องค์ประกอบแรกของรูปแบบการบริหารห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน เพราะ
การดำเนินงานส่วนต่างๆ ของห้องสมุดจะดำเนินการภายใต้นโยบายของมหาวิทยาลัยและห้องสมุด
เป็นสำคัญ ห้องสมุดจำเป็นต้องปรับระบบการบริหารให้มีความรวดเร็วในการทำงาน ปรับลดขั้นตอนที่
ไม่จำเป็น เพื่อให้สามารถจัดบริการแก่ผู้ใช้ได้รวดเร็วที่สุด การบริหารห้องสมุดควรมีการบริหารองค์กร
แบบไม่ แ ยกส่ ว น ควรให้ แ ต่ ล ะส่ ว นมี ค วามเชื่ อ มโยงกั น และเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของกั น และกั น ได้
มหาวิทยาลัยต้องมีระบบและกลไกในการถ่ายทอดนโยบายให้ห้องสมุดแสดงบทบาทที่ชัดเจน มีการ
กำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม
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ยุวดี เพชระ และคนอื่นๆ (2555, หน้า 32-34) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้รับ บริการต่อ
ห้องสมุดมหาวิท ยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2554 ผลการวิ จัยพบว่า ด้านกระบวนการ/
ขั้นตอนการให้บริการ คือ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อความถูกต้องในการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่/
บุคลากร คือผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อ บุคลากรที่ให้บ ริการอย่างเสมอภาคภายใต้ระเบียบของ
ห้องสมุด ด้านสถานที่/สิ่งอำนวยความสะดวก คือ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อ ความสะอาดของ
ห้องสมุดโดยรวม ด้านทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด คือ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อทรัพยากร
สารสนเทศที่มีความทันสมัย ด้านบริการของสมุด คือ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการนำเทคโนโลยี
มาประยุกต์ใช้ในการให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว และด้านการประชาสัมพันธ์ คือ ผู้รับบริการมีความพึง
พอใจต่อช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย เช่นเว็บไซต์ อีเมล์ จดหมายข่าว Facebook และ
Twitter เป็นต้น
สุ ร ชั ย ศรีใส (2557) ได้ วิจั ยเรื่อ งการศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นาห้ อ งสมุ ด อิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(elibrary) ในมุ ม มองของผู้ บ ริ ห ารและบุ ค ลากรสำนั ก วิ ท ยบริ ก าร มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี
สรุปผลการวิจัย คือ ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความคิดเห็น
แนวทางการพัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ทั้ง 3 ด้าน มีค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.53 แปลผลระดับมากที่สุด
โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ตามแนวทางการพัฒนาเป็นรายด้าน ดังนี้
1. แนวทางการพัฒนาด้านนโยบายและงบประมาณ ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.78 แปลผลระดับมาก
ที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เห็นด้วยมากที่สุด ได้แก่ การพัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ต้อง
กำหนดเป็นนโยบายในแผนยุทธศาสตร์ของสำนักวิทยบริการ รองลงมา ผู้บริหารและบุคลากรทุกคน
ควรมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายเป็ นห้ อ งสมุดอิ เล็ก ทรอนิก ส์ และน้อ ยที่สุด มีก ารแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการเพื่อติดตามการพัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
2. แนวทางการพัฒ นาด้านอุ ป กรณ์ เทคโนโลยี และทรั พยากรสารสนเทศดิจิทัล ค่าเฉลี่ย
โดยรวม 4.44 แปลผลระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าเห็นด้วยมากที่สุด ได้แก่ มีแผนการ
จัดหาอุปกรณ์ ที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนตามตัวชี้วัดรองลงมา มีการเชื่อมโยงกับระบบเครือข่าย
อื่นๆ เพื่อ ความหลากหลายของทรัพ ยากรสารสนเทศดิจิทั ล และน้อ ยที่สุด มีก ารผลิต ทรัพ ยากร
สารสนเทศขึ้นใช้เอง เพื่อลดปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์
3. แนวทางการพัฒนาด้านบุคลากรและผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.35
แปลผลระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เห็นด้วยมากที่สุด ได้แก่ ผู้บริหารให้ความสำคัญกับ
การวางแผนพัฒ นาบุ คลากร เพื่อรองรับ การเป็นห้อ งสมุดอิเล็กทรอนิก ส์ รองลงมา มีแผนพัฒ นา
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒ นาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ และน้อ ยที่สุด มีการแต่งตั้งที่ป รึกษาที่มี
ความรู้ด้านห้อ งสมุดอิเล็ก ทรอนิกส์ ส่วนข้ อเสนอแนะเห็ นควรกำหนดเป็นนโยบายให้ ชัดเจน และ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอ รวมถึงแนวทางการพัฒนาด้านบุคลากรยังไม่ชัดเจน ที่สำคัญ
บุคลากรยังขาดความรู้ด้านเทคโนโลยี อีกทั้งระบบเครือข่ายและอุป กรณ์ยังไม่ส ามารถรองรับ การ
พั ฒ นาห้ อ งสมุ ด อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ และขาดการติ ด ตามประเมิ น ผลการทำงานของบุ ค ลากรและ
คณะทำงานอย่างเป็นรูปธรรม
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อมรรัตน นาคะโร และคนอื่นๆ (2557, หน้า 79-80) ได้ ศึก ษารู ป แบบการบริห ารจั ดการ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พบว่า 1. สภาพการเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏในปัจจุบัน เพราะว่า บุคลากรมีความกระตือรือร้นที่จะศึกษา
หาความรู้อยู่เสมอ ทำให้มีความรู้ความสามารถด้านทักษะวิชาชีพในระดับหนึ่ง ผู้บริหารมีนโยบายให้
บุคลากรพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาความสามารถตามสมรรถนะของตําแหน่ง ด้านรูปแบบ
ความคิด พบว่า บุคลากรมีรูปแบบการคิดตามกรอบวิชาชีพของตนเอง มีความพร้อมที่จะแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ กับ หน่วยงานอื่น ๆ และจะปรับ เปลี่ยนความคิด ทัศนคติ และความเชื่อ ด้วยข้อ มูล ใหม่ ๆ
โดยมุ่งเน้นกระบวนการตามวงจรคุณภาพ PDCA ด้านวิสัยทัศน์ร่วม พบว่า บุคลากรทุกฝ่ายกําหนด
วิสัยทัศน์ร่วมกัน และผู้บริหารห้องสมดุถ่ายทอดวิสัยทัศน์สู่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการ
จั ดทำแผนกลยุท ธ์ และแผนปฏิบั ติก ารของห้อ งสมุด ด้านการเรียนรู้เป็ นที ม พบว่า ห้อ งสมุ ดให้
ความสําคัญกับการเรียนรูเ้ ป็นทีม โดยมีลักษณะการเรียนรู้งานแบบข้ามสายงาน และเรียนรูก้ ารทำงาน
แบบโครงการ ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ พบว่าบุคลากรสามารถมองภาพรวมของการทำงานทั้งหมด
ได้อย่างเป็นระบบ และสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในสายงานต่างๆ ได้
รั ช นี ก รณ์ อิ น เล็ ก (2558) ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ งการพร้ อ มรั บ การเปลี่ ย นแปลงของห้ อ งสมุ ด
มหาวิทยาลัยไทย งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยจากเอกสาร เพื่อ ศึกษาประสิท ธิภาพในการพร้อ มรับ การ
เปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรของห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศไทยจาก
ดุษฎี นิพ นธ์ร ะดั บ ปรั ชญาดุ ษฎี บั ณฑิ ตสาขาวิชาสารสนเทศศึ ก ษา มหาวิท ยาลัยขอนแก่น ที่จัดทำ
ระหว่ า งปี พ .ศ. 2552 – 2555 จานวน 9 ฉบั บ การวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หาใช้ โ มเดลการวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้อมภายในองค์กรของ Bryson (1999) พบว่าห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศไทยมี
ประสิทธิภาพพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านเป้าหมายและคุณค่าขององค์กร และกระบวนการทำ
งานภายในห้ อ งสมุ ดที่ ป ระกอบด้ วยอุ ป กรณ์ วิ ธีก ารทำงาน และคน ในกระบวนการทำงานเพื่ อ
ขับ เคลื่อ นสารสนเทศให้บ รรลุผ ลตามเป้าหมาย แต่ต้อ งพัฒ นาทัก ษะการทำงานของบุ คลากรให้
สอดคล้องกับงานห้องสมุดที่ต้องเปลี่ยนแปลงไป และยังต้องพัฒนาองค์กรในด้านระบบการบริหาร
จัดการห้องสมุด ระบบโครงสร้างองค์กรห้องสมุด และกระบวนการทางสังคมจิตวิทยาในห้องสมุด
นิภาพร ก๋าคำ และกัลย์ธีรา ทาเขียว (2558, บทคัดย่อ) ได้ทำการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศของสำนัก หอสมุด มหาวิท ยาลัยแม่โจ้ พบว่า การกำหนดนโยบาย
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กำหนดตัวบ่งชี้คุณภาพมาตรฐานด้านภารกิจหลัก
ของหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน คือ ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ เพื่อ
เป็นแนวทางให้ผู้บริการและผู้ปฏิบัติงานของห้องสมุดได้ทราบถึงการบริการสารสนเทศ รวมถึงความ
พึงพอใจและข้อ เสนอแนะต่าง ๆ ของผู้ใช้บริการ ถือ เป็นปัจจัยสำคัญ ในการพิจ ารณาและกำหนด
แนวทางในการแก้ไขและปรับปรุงบริการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้ได้ดียิ่งขึ้น การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัย
แม่ โจ้ สามารถพั ฒ นาทรั พ ยากรสารสนเทศให้เ กิด ความสมบู ร ณ์ ทุ ก สาขาวิชา และมี ท รัพ ยากร
สารสนเทศที่ให้บริการในปริมาณที่เพียงพอ และเหมาะสมกับความกับความต้องการ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่จะนำพามหาวิทยาลัยสู่สากล มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ และการวิจัย
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ณัฏฐญา, เผือกผ่อง และคณะ (2559, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความต้องการและพฤติกรรมการใช้
บริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาของนักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พบว่า
นักศึกษาต่างชาติใช้บริการห้องสมุดเพื่อค้นคว้าอ่านหนังสือตำรา ความถี่ในการใช้บริการสัปดาห์ละ 23 ครั้ง (ร้อยละ 43.94) ช่วงเวลาของวันที่มาใช้บริการห้องสมุด ส่วนใหญ่มาใช้ช่วงเวลา 08.00-12.00
น. และ 12.01-16.00 น. (ร้อยละ 51.52) เฉลี่ยมากกว่า 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 40.91) โดยใช้
SUTCat เป็นวิธีการค้นหาทรัพยากรสารสนเทศ (ร้อยละ 62.12) บริการห้องสมุดที่เคยใช้ส่วนใหญ่ใช้
บริการยืม-คืนด้วยตนเอง (ร้อยละ 90.91) สำหรับความต้องการใช้บริการนักศึกษามีความต้องการใน
ด้านทรัพยากรสารสนเทศเพียงด้านเดียวที่มคี ะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านอื่นๆ ได้แก่
ด้ า นบริ ก ารห้ อ งสมุ ด ด้ า นเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ให้ บ ริ ก าร ด้ า นการจั ด กิ จ กรรมและนิ ท รรศการ ด้ า น
สภาพแวดล้อมและครุภัณฑ์ และด้านการประชาสัมพันธ์มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ส่วน
ปัญหาการใช้บริการส่วนใหญ่มีปัญหาในระดับปานกลาง โดยมีเพียงปัญหาสื่อประชาสัมพันธ์ของศูนย์
บรรณสารและสื่อการศึกษาไม่มีภาษาอังกฤษกำกับ และไม่รู้วิธีการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศจาก
ฐานข้อมูล
งานวิจัยต่างประเทศ
บันดี (Bundy, 1967, pp. 950-961) ทำการวิจัยเกี่ยวกับ Metropolitan Public Library
Use ในเมืองบัล ติมอร์ (Baltimore) และวอชิง ตัน ดี. ซี. (Washington D.C.) พบว่า ผู้ใช้ห้ องสมุด
ร้อยละ 47 พอใจมากที่สุด ร้อยละ 28.5 พอใจเป็นบางส่วน มีผู้ใช้เพียงร้อยละ 7 ไม่พอใจมาก สำหรับ
ผู้ใช้ที่ไม่พอใจการใช้ห้องสมุดให้เหตุผลดังนี้ ร้อยละ 47 ต้องการใช้หนังสือซึ่งห้องสมุดไม่ได้จัดบริการ
ร้อยละ 35.9 ต้องการใช้หนังสือซึ่งมีผู้อื่นยืมออกไป ร้อยละ 14.4 ไม่ทราบที่อยู่ของหนังสือที่ต้องการ
ร้อ ยละ 6.4 อ้ างว่ าหนั ง สื อ ล้ าสมั ย ร้ อ ยละ 12.9 เสนอเหตุผ ลอื่นๆ ที่ท ำให้ไม่พ อใจ เช่น เสียงดั ง
คนแน่น และเจ้าหน้าที่ไม่เป็นกันเอง เป็นต้น
เคอร์ น ากาน และคน อื่ น ๆ (Kernagan and others, 1979, pp. 214-225) ได้ ศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการให้บริการห้อ งสมุดกับ ความถี่ในการใช้ห้องสมุดของนักศึกษาแพทย์จาก
สถาบั นทางการแพทย์ 5 แห่ง ในภาคตะวันตกของสหรัฐอเมริก า พบว่า ความถี่ในการใช้บ ริก าร
ห้อ งสมุดจะเพิ่ม ขึ้น ตามปริม าณของหนั งสือ สิ่ง พิม พ์ ต่างๆ และโสตทั ศนวั ส ดุ ความทัน สมัยของ
ทรัพยากรห้องสมุด ความช่วยเหลือของบุคลากรห้องสมุด จำนวนที่นั่งอ่านหนังสือ และสิ่งอำนวยความ
สะดวกอื่นๆ ภายในห้องสมุด
พาร์ร็อตต์ (Parrott, 1982, pp. 2-32) ศึกษาการใช้บริการและการศึกษาความคิดเห็นของ
นัก เรียนในการใช้ห้องสมุดซีโอเอส เมืองวิสเซลเลีย รัฐ แคลิฟ อร์ เนียร์ เพื่อ ศึก ษาความคิดเห็นของ
นักเรียนที่ใช้และไม่ใช้ห้องสมุด จากการศึกษาพบว่านักเรียนเห็นความสำคัญของห้องสมุดว่ามีบทบาท
ในการเรียนการสอน และนักเรียนให้ความเห็นตรงกันว่าอาจารย์ให้ใช้ห้องสมุดเพื่อการสอนในระดับ
มาก
โฟวเลอร์ (Fowler, 1998, pp. 225-229) ศึกษาสำรวจห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่ปรับปรุงใหม่
ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และสำรวจโครงสร้างซึ่งเกิดจากการปรับปรุงนั้น โดยใช้วิธีวิจัยทั้งแบบ
ปริมาณและคุณภาพ ศึกษากิจกรรมของห้ องสมุด 3 ระดั บ คือ ระดับ บุคคล ระดับฝ่ าย และระดั บ
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องค์การ และพิจารณาองค์การแห่งการเรียนรู้ใน 3 ลักษณะ คือ การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องการเรียนรู้
เป็นทีม และการแบ่งปันทัศนะต่าง ๆ การใช้อินเทอร์เน็ตในฐานะผลลัทธ์ที่เป็นตัวแปร และตัวแทนของ
นวัตกรรม การวิเคราะห์เชิงคุณภาพถูกนำมาใช้เพื่อระบุชุดเครื่อ งมือในการถ่ายทอดความรู้สำหรับ
องค์การแห่งการเรียนรู้ และสนับสนุนรูปแบบโดยการวิเคราะห์เชิงปริมาณ และพบว่า องค์การแห่ง
การเรียนรู้เกิดขึ้นในห้องสมุดมีเครื่องมือในการถ่ายทอดความรู้สำหรับการเรียนรู้ในองค์กร 14 อย่าง
คื อ การอบรมอย่า งเป็ น ทางการ การอบรมอย่ างไม่ เ ป็ น ทางการ การสื่ อ สารอย่ างเป็ น ทางการ
การสื่อสารอย่างไม่เป็นทางการ การเปิดเผยหรือการเรียนรู้ของทีม โครงสร้างขององค์การ ระบบการ
บริหาร บุคลากร การวางแผน ความเกี่ยวข้องกับอาชีพ เทคโนโลยีใหม่ ๆ การอ่าน การเปิดมุมมอง
ใหม่ของตำแหน่ง ภาวะผู้นำและความคิดริเริ่ม และสิ่งเร้าจากภายในและภายนอก ทั้งนี้มีอุปสรรคและ
ปัญหา คือ เรื่องของตำแหน่งที่จะได้รับ ขาดเครื่องมือที่จะใช้ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และ
ความขัดแย้งในการแก้ปัญ หา ผู้วิจัยสรุป ว่า การเรียนรู้ในองค์การถูกขับเคลื่อนให้เปลี่ยนแปลงโดย
องค์กรต้องเปลี่ยนแปลง พัฒนาบุคลากร และร่วมกับผู้ขับเคลื่อนอื่น ๆ
เจ น ( Jain, 2007, pp. 377-390) ศึ ก ษ าเรื่ อ ง An empirical study of knowledge
management in academic libraries in East and Southern Africa เพื่ อหาความ แตกต่ า ง
ระหว่างการจัดการสารสนเทศและการจัดการความรู้ และเพื่อศึก ษาการจัดการความรู้ในห้องสมุด
ระดับมหาวิทยาลัยในอัฟริกาตะวันออกและอัฟริกาใต้ พร้อมทั้งอภิปรายถึงความสำคัญของการจัดการ
ความรู้และแนะนำวิธีการจัดการความรู้ งานวิจัยนี้ได้สำรวจห้อ งสมุดมหาวิทยาลัย 20 แห่ ง โดยใช้
แบบสอบถามในการสำรวจการทำงานของห้องสมุดมหาวิทยาลัยในอัฟริกาตะวันออกและอัฟริกาใต้
เพื่อดูว่าห้องสมุดเหล่านี้ ได้มีการนำการจัดการความรู้ไปใช้หรือไม่ ผลการวิจัยพบว่า ห้องสมุดส่วน
ใหญ่(ร้อ ยละ 65) พิจ ารณาว่ากำลังใช้ก ารจัดการสารสนเทศมากกว่าการจัดการความรู้ นักวิจัยได้
เสนอแนะว่า ห้องสมุดควรนำการจัดการความรู้มาใช้เพื่อประโยชน์ในการทำงาน
เซียวปิ ง เชง (Xiaoping Sheng, 2007, pp.40-50) ศึกษาเรื่อ ง Developing knowledge
innovation culture of libraries โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะหาคำจำกัดความ ความหมาย และบทบาท
ของวัฒ นธรรมสร้า งสรรค์ ค วามรู้ ของห้ อ งสมุ ด และปั จ จั ย ที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อ การพั ฒ นาวั ฒ นธรรม
และพบว่าวัฒนธรรมสร้างสรรค์ความรู้ของห้องสมุดเป็นวัฒนธรรมที่ทำให้ห้องสมุดมีความได้เปรียบใน
การแข่งขัน โดยผ่านการสร้างสรรค์ความรู้ วัฒนธรรมนี้ต่างจากวัฒนธรรมดั้งเดิมของห้องสมุด และมี
ปัจจัยหลายอย่าง ปัจจัยบางอย่าง เช่น สิ่งแวดล้อม ทรัพยากร และธุรกิจ อาจจะมีผลต่อการพัฒนา
วัฒนธรรมสร้างสรรค์ความรู้ของห้องสมุด ดังนั้น ห้องสมุดจึงจำเป็นต้องสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
สร้างสรรค์ความรู้ ส่งเสริมความเชื่อมั่นและความร่วมมือกันระหว่างเจ้าหน้าที่ สร้างวัฒนธรรมแห่งการ
เรียนรู้ ขยายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และฟูมฟักความสามารถในการสร้างสรรค์ความรู้เพื่อให้เกิด
วัฒนธรรมสร้างสรรค์ในห้องสมุด
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กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework)
1. แนวคิดและทฤษฎีทางการบริหาร
1.1 แนวคิดทฤษฎีระบบ
1.2 แนวคิดกระบวนการบริหาร
2. แนวคิดเกี่ยวกับห้องสมุด
2.1 แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
2.2 มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
2.3 การบริหารห้องสมุดสมัยใหม่
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับสำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
3. การบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
4. ความต้องการของอาจารย์และนักศึกษา
เกี่ยวกับการบริการสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
5. แนวปฏิบัติที่ดีของการบริหารสํานักหอสมุด
และศูนย์การเรียนรู้และหอสมุด
สถาบันอุดมศึกษา
1) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) มหาวิทยาลัยนเรศวร
3) มหาวิทยาลัยธรุกิจบัณฑิตย์
6. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ
6.1 ความหมายของรูปแบบ
6.2 ประเภทของรูปแบบ
6.3 หลักการสร้างรูปแบบ
6.4 วิธีการวิจัยโดยใช้รูปแบบ
6.5 การประเมินรูปแบบ
7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

รูปแบบการบริหารสำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยนำเข้า
องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการ
องค์ประกอบที่ 3 ผลผลิต
องค์ประกอบที่ 4 เงื่อนไขความสำเร็จ

