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คำนำ 

 ตำราบริการสารสนเทศ (Information Services) เล่มนี้ ผู้เรียบเรียงได้ศึกษา ค้นคว้า  
จากหนังสือ เอกสาร และตำราต่าง ๆ มากมาย รวมทั้งได้ศึกษาหาข้อมูลจากห้องสมุดและสถาบัน
บริการสารสนเทศต่าง ๆ มารวมไว้ในตำราเล่มนี้  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของ
โปรแกรมวิชาสารสนเทศศาสตร์ และโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สาระสำคัญของตำราเล่มนี้มุ่ง
เน้นให้ผู้อ่านมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฏี และภาคการปฏิบัติได้ 
พร้อมกันนี้ผู้เรียบเรียงได้ยกตัวอย่างกรณีศึกษาบางกรณีให้เกิดความเข้าใจยิ่งขึ้น เพื่อผู้อ่านจะได้
สามารถดำเนินงานบริการสารสนทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ตำรารายวิชาบริการสารสนเทศ ใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาบริการสารสนเทศ  
โดยมีเนื้อหา 8 บท ประกอบด้วย หลักการและแนวคิดของการบริการสารสนเทศ ผู้ให้บริการ
สารสนเทศ การศึกษาผู้ใช้บริการสารสนเทศ การตลาดบริการสารสนเทศ ประเภทบริการสารสนเทศ 
การบริหารงานสถาบันบริการสารสนเทศ เทคโนโลยีการให้บริการสารสนเทศและแนวโน้มของการ
บริการสารสนเทศในอนาคต  
 ท้ายนี้ ผู้เรียบเรียงขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ครู อาจารย์ นักวิชาการทุกท่านที่ได้บันทึก
ความรู้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ทำให้ผู้เรียบเรียงได้ศึกษาค้นคว้า และเรียบเรียงมาเป็นตำรา  ในครั้งนี้
ได้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าตำราเล่มนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษา ครู อาจารย์ และผู้สนใจทั่วไป 
หากท่านผู้อ่านมีข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นประการใด ผู้เรียบเรียงยินดีน้อมรับด้วยความยินดียิ่ง   
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บทที่ 1 
หลักการและแนวคิดของการบริการสารสนเทศ 

 งานบริการนับว่าเป็นหัวใจสำคัญของสถาบันบริการสารสนเทศ เพราะถึงแม้ว่าสถาบันบริการ
สารสนเทศจะมีการบริหารงานที่ด ีมีการดำเนินงานเทคนิคอย่างเป็นระบบ แต่ถ้าไม่สามารถจัดบริการ
ที่ดีได้ ก็ย่อมเกิดการสูญเปล่าอย่างมาก เกิดการใช้วัสดุอย่างไม่คุ้มค่า งานบริการเป็นงานส่วนที่ต้อง
พบปะ ติดต่อกับผู้ใช้บริการโดยตรง การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้นั้นมีขอบเขตกว้างขวาง  โดย
ทั่วไปงานบริการจะใช้พื้นที่ของสถาบันบริการสารสนเทศมากกว่างานอื่น และต้องจัดเตรียมวัสดุไว้ให้
พร้อมเพื่อผู้ใช้จะได้ใช้ค้นคว้าได้สะดวก ต้องจัดบุคลากรที่เหมาะสมกับงาน ต้องการการวางระเบียบ  
กฎเกณฑ์ นอกจากนี้ยังต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อให้ผู้ใช้เกิดความพึงพอใจอันเนื่องมาจากการ
ได้รับความสะดวกสบาย เช่น บริการน้ำดื่ม ห้องน้ำสะอาด บริการถ่ายเอกสาร เป็นต้น 

ความหมายของการบริการสารสนเทศ 
 การบริการ (Services) เป็นกระบวนการในการส่งมอบบริการจากผู้ให้บริการไปยังผู้รับ
บริการ ดังนั้น การบริการจึงเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินงานของสถาบันบริการสารสนเทศ  
และมีผู้ให้ความหมายของการบริการ และบริการสารสนเทศไว้ ดังนี ้
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546, หน้า 607) ให้
ความหมายของคำว่า บริการ หมายถึง การปฏิบัติรับใช้ การให้ความสะดวกต่างๆ ส่วนความหมาย
โดยทั่วไป คือ การกระทำที่เป็นไปด้วยความช่วยเหลือหรือดำเนินการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น 
 สมิต สัชฌุกร (2548, หน้า 14) ให้ความหมาย บริการ หมายถึง เป็นการปฏิบัติงาน 
ที่กระทำหรือติดต่อและเกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการ การให้บุคคลต่างๆ ได้ใช้ประโยชน์ในทางใดทางหนึ่ง  
ทั้งด้วยความพยายามใดๆ ก็ตาม ด้วยวิธีการหลากหลายในการทำให้คนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้รับ 
ความช่วยเหลือ จัดได้ว่าเป็นการให้บริการทั้งสิ้น 
 อารีย์  รังสิโยภาส (2542, หน้า 9) ได้ให้ความหมายของการบริการสารสนเทศ 
(Information Services) หมายถึง การจัดการให้ผู้ที่ต้องการใช้สารสนเทศ ได้รับสารสนเทศที่ถูกต้อง
ครบถ้วนสมบูรณ์ ทันเวลา น่าเชื่อถือ มีความต่อเนื่อง และตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด        
การบริการสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพนั้น จะต้องมีการดำเนินงานที่เป็นระบบ โดยมีองค์ประกอบ 
ที่ครบถ้วน ทั้งด้านประเภทของสารสนเทศ สถาบันบริการสารสนเทศ ผู้ใช้ ผู้ให้บริการสารสนเทศ 
และเครื่องมือในการให้บริการ 
 สุทธิลักษณ์  อำพันวงศ์ (2521, หน้า 56-57) ให้ความหมาย บริการ คือ งานที่ห้องสมุดจะ
อำนวยความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้ เริ่มตั้งแต่การสร้างบรรยากาศเชิญชวนให้เข้าใช้ห้องสมุด 
ด้วยการจัดสถานที่ภายในสถาบันบริการสารสนเทศให้ดูสวยงาม มีระเบียบ และสะอาดตา ทาสี
ภายในห้องสมุดให้เป็นสีอ่อนๆ เพื่อให้แลดูเย็นตา พื้นห้องควรขัดให้เรียบ เด็กสามารถนั่งอ่านหนังสือ
ได้ ตกแต่งผนังสถาบันบริการสารสนเทศด้วยรูปภาพที่เหมาะสม จัดแจกันดอกไม้สดไว้ภายในห้อง  
มีผ้าม่านหน้าต่างที่สดใส  จัดชั้นหนังสือเป็นระเบียบสะอาด หนังสืออยู่ในสภาพไม่ฉีกขาด มีที่กั้น
หนังสือไม่ให้ล้ม มีบริเวณที่ว่างพอสมควร นอกจากนี้สถาบันบริการสารสนเทศมีบริการจ่ายรับ  
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บริการหนังสือจอง บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า บริการแนะแนวการอ่าน บริการปฐมนิเทศ
การใช้ห้องสมุด ทำคู่มือการใช้ห้องสมุดและบริการจัดทำรายชื่อหนังสือประกอบวิชาต่างๆ เป็นต้น 
 น้ำทิพย์  วิภาวิน (2548, หน้า 71) ให้ความหมายของบริการสารสนเทศว่า ไม่ได้จำกัดเพียง
การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เท่านั้น แต่เน้นที่การบริการและการค้นหาสารสนเทศ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ สารสนเทศมีส่วนช่วยพัฒนาสังคม ถ้ามีการนำมาใช้ให้ถูกทาง ผู้ให้
บริการสารสนเทศมีส่วนช่วยพัฒนาสังคม ถ้ารู้จักชี้แนะแหล่งข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสม คุณค่าของ
สารสนเทศอยู่ที่การนำมาใช้ให้เกิดประโยชน ์
 คาสเซล และฮิเรแมธ (Cassel & Hiremath, 2009, p. 4) อธิบายว่า บริการสารสนเทศ คือ 
กระบวนการที่ช่วยให้ผู้ใช้ห้องสมุดเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่มีจะเป็นคำตอบให้กับความต้องการ
สารสนเทศด้านต่างๆ ของผู้ใช้ เช่น คำถามเฉพาะเรื่อง ความสนใจส่วนตัว การศึกษาวิจัย หรือการแก้
ปัญหาเรื่องอื่นๆ เป็นต้น 
 มาลี  กาบมาลา (2553) อธิบายว่า บริการสารสนเทศ หมายถึง งานบริการที่ให้ข้อมูลอย่าง
ละเอียดลึกซึ้ง ช่วยค้นหาข้อมูลหรือเรื่องราวในสาขาวิชาต่างๆ ให้บริการหลายประการ เช่น บริการ
จัดทำดรรชนีและสาระสังเขป บริการเลือกสรรสารสนเทศเฉพาะบุคคล บริการข่าวสารทันสมัย 
เป็นต้น และยังต้องติดต่อกับศูนย์เอกสารและศูนย์สารสนเทศต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลตามความต้องการ
ของผู้ใช้ ในการค้นหาข้อมูลโดยใช้ Information Sources นอกจากจะเป็นเอกสารสิ่งพิมพ์แล้ว 
Information Sources ยังรวมถึงสารสนเทศที่อยู่ในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีเนื้อหาแบบ
บรรณานุกรม (Bibliographic) และเนื้อหาฉบับเต็ม (Full Text) 
 ชัชวาลย์  วงษ์ประเสริฐ (2548, หน้า 126) ได้กล่าวถึงการบริการสารสนเทศ หมายถึง     
การจัดบริการและหาวิธีการต่างๆ ที่จะอำนวยความสะดวกและชักจูงให้บุคคลมาใช้บริการเพื่อศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้ ความเพลิดเพลินจากหนังสือ สิ่งพิมพ์ และโสตทัศนูปกรณ์ที่มีอยู่ในสถาบันบริการ
สารสนเทศ 
 ฐิติยา  เนตรวงษ์ (2553, หน้า 2) กล่าวว่า บริการสารสนเทศ หมายถึง งานบริการที่ตอบ
สนองความต้องการของผู้ใช้สารสนเทศ โดยมุ่งเน้นให้ผู้ใช้ได้รับความสะดวกและจูงใจให้มาใช้บริการ
ค้นคว้าหาความรู้ความเพลิดเพลิน และได้รับสารสนเทศตามที่ต้องการอย่างสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง 
และตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด  
 จากความหมายดังกล่าวข้างต้น  จึงสรุปได้ว่า การบริการสารสนเทศ (Information 
Services) หมายถึง กระบวนการดำเนินงาน และกิจกรรมต่างๆ ที่สถาบันบริการสารสนเทศจัดเตรียม
สารสนเทศที่มีคุณค่าให้กับผู้ใช้ เพื่อให้เกิดความสะดวกสบาย ในการเข้าถึงสารสนเทศตามที่ผู้ใช้
ต้องการ รวมทั้งผู้รับบริการได้รับสารสนเทศที่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ทันเวลา น่าเชื่อถือ มีความต่อ
เนื่อง และตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด 

ความจำเป็นของการบริการสารสนเทศ 
 สังคมส่วนใหญ่เกือบทุกสังคมในโลก ไม่ว่าจะมีเชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรม และนับถือศาสนา
ใด ไม่ว่าจะยังด้อยพัฒนาทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมหรือพัฒนาแล้วก็ตาม ต่างมีความต้องการใน
การรับทราบข่าวสาร และต่างต้องพึ่งพาอาศัยข้อมูลสารสนเทศในการดำรงชีวิตประจำวันมากขึ้นๆ 
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ทุกวัน สังคมไทยก็ไม่ยกเว้นเช่นกัน ยิ่งกว่านั้นสังคมไทยยังเป็นสังคม “เปิด” ที่ประชาชนมีความสนใจ
และมีการบริโภคข่าวสารในอัตราสูง และในปัจจุบันสื่อสารมวลชนก็ยังมีเสรีภาพที่ค่อนข้างจะเต็ม
เปี่ยม เมื่อเทียบกับอีกหลายๆ ประเทศในภูมิภาคใกล้เคียงกับไทย ที่จัดว่าเป็นประเทศประชาธิปไตย 
แต่สังคมเปิดของไทยจะยังสมบูรณ์เต็มที่ไม่ได้ หากกลไกของรัฐ ยังไม่สามารถจะขจัดอุปสรรคที่ยังมี
เหลืออยู่ให้หมดสิ้นไป เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลทั่วไปของราชการแก่สาธารณชนได้อย่างเปิดเผยและ
เสรีเต็มที่กว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี ้
 ความต้องการในข่าวสารข้อมูล หรือสารสนเทศของสังคมไทย มีรากเหง้ามาเป็นเวลา 
ช้านาน แต่กระแสความตื่นตัวดูเหมือนจะมีความเด่นชัดและรุนแรงที่สุดในช่วงพฤษภาทมิฬ ทั้งนี้เบื้อง
หลังความตื่นตัวในความต้องการ และความสำเร็จของการตอบสนองที่นำไปสู่การรับและแพร่กระจาย
ของข่าวสารข้อมูลอย่างฉับพลันและกว้างไกล ไม่ว่าจะเป็นในรูปของเสียง รูป ข้อความ และภาพ
เคลื่อนที่ (สุเมธ วงศ์พานิชเลิศ และนิตย์ จันทรมังคละศรี, 2555) 
 จากข้อความดังกล่าว ย่อมทำให้ประชาชนต้องการข้อมูลข่าวสาร การชี้แนะที่ถูกต้องเชื่อถือ
ได้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ ซึ่งจะช่วยลด ป้องกัน แก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ ดังนั้น 
จึงเป็นภารกิจของสถาบันบริการสารสนเทศ จำเป็นต้องจัดบริการสนเทศให้ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อ
ช่วยเหลือผู้ใช้บริการ ให้มีความรู้  ได้รับสารสนเทศที่จะช่วยปรับตัวให้อยู่ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปได้
อย่างเหมาะสม และมีชีวิตอย่างสุขสบาย 
 สมิต  สัชฌุกร (2545, หน้า 14-16) กล่าวถึงความจำเป็นของการบริการสารสนเทศ ไว้ว่า 
การบริการเป็นสิ่งจำเป็นยิ่งในงานด้านต่างๆ เพราะบริการคือการให้ความช่วยเหลือหรือการดำเนิน
การที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นไม่มีการดำเนินงานใดๆ ที่ปราศจากบริการทั้งในภาคราชการและภาค
ธุรกิจเอกชน การขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ก็ต้องมีการบริการรวมอยู่ด้วยเสมอ  ธุรกิจบริการตัว
บริการนั่นเองคือ สินค้า การขายจะประสบความสำเร็จได้ต้องมีบริการที่ดี ธุรกิจการค้าจะอยู่ได้ต้อง
ทำให้เกิดการ “ขายซ้ำ” คือ ต้องรักษาลูกค้าเดิม และเพิ่มลูกค้าใหม่ การบริการที่ดีจะช่วยรักษาลูกค้า
เดิมไว้ได้ ทำให้เกิดการขายซ้ำแล้วซ้ำอีก และชักนำให้ลูกค้าใหม่ๆ ตามมา เป็นความจริงว่า “เรา
สามารถพัฒนาคุณภาพสินค้าทีละตัวได้ แต่การพัฒนาคุณภาพบริการต้องทำพร้อมกันทั้งองค์กร”  
การพัฒนาคุณภาพของการบริการเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนในองค์กรจะต้องถือเป็นความรับผิด
ชอบร่วมกัน มิฉะนั้นจะเสียโอกาสแก่คู่แข่งขัน หรือสูญเสียลูกค้าไป 
 ในการพิจารณาความจำเป็นในการให้บริการ อาจพิจารณาได้ใน 2 ด้าน ได้แก่  
 1.  ถ้ามีบริการที่ดีจะเกิดผลอย่างไร 
 2.  ถ้าบริการไม่ดีจะเสียผลอย่างไร 
 บริการที่ดี จะส่งผลให้ผู้รับบริการมีทัศนคติ อันได้แก่ ความคิดและความรู้สึกทั้งต่อตัว 
ผู้ให้บริการและหน่วยงานที่ให้บริการเป็นไปในทางบวก คือ ความชอบ ความพึงพอใจ ดังนี ้
 1.  มีความชื่นชมในตัวผู้ให้บริการ 
 2.  มีความนิยมในหน่วยงานที่ให้บริการ 
 3.  มีความระลึกถึงและยินดีมาขอรับบริการอีก 
 4.  มีความประทับใจที่ดีไปอีกนานแสนนาน 
 5.  มีการบอกกล่าวไปยังผู้อื่นแนะนำให้มาใช้บริการเพิ่มขึ้น 
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 6.  มีความภักดีต่อหน่วยงานที่ให้บริการ 
 7.  มีการพูดถึงผู้ให้บริการที่ให้บริการ 
 บริการที่ไม่ดี จะส่งผลให้ผู้รับบริการมีทัศนคติทั้งต่อตัวผู้ให้บริการและหน่วยงานที่ให้บริการ
เป็นไปในทางลบ มีความไม่ชอบและความไม่พึงพอใจ ดังนี้ 
 1.  มีความรังเกียจตัวผู้บริการ 
 2.  มีความเสื่อมศรัทธาในหน่วยงานที่ให้บริการ 
 3.  มีความผิดหวัง และไม่ยินดีมาใช้บริการอีก 
 4.  มีความประทับใจที่ไม่ดีไปอีกนานแสนนาน 
 5.  มีการบอกกล่าวไปยังผู้อื่นไม่แนะนำให้มาใช้บริการอีก 
 6.  มีการพูดถึงผู้ให้บริการและหน่วยงานในทางที่ไม่ดี 
 ที่กล่าวถึงข้างต้นจะเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นถึงความเจริญและความเสื่อมอันเป็นผลจากการให้
บริการที่ดีและไม่ดี ซึ่งเป็นความสำคัญอย่างมากของการบริการ 
 สรุปได้ว่าในสังคมโลกยุคปัจจุบันประชาชนมีความจำเป็นต้องได้รับข้อมูลข่าวสาร และการ
ชี้แนะที่ถูกต้องเชื่อถือได้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ ซึ่งจะช่วยลด และป้องกัน แก้ไข
ปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดจากการเข้าใจที่คลาดเคลื่อนได้  ดังนั้นจึงเป็นภารกิจของสถาบันบริการ
สารสนเทศ จำเป็นต้องจัดบริการสนเทศให้ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้บริการ ให้มีความรู้  
ได้รับสารสนเทศที่จะช่วยให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและสามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมที่เปลี่ยนแปลง
ได้อย่างมีความสุข 

สภาพแวดล้อมของบริการสารสนเทศ 
 สถาบันบริการสารสนเทศ ซึ่งเกิดจากองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและให้บริการ
สารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้สารสนเทศได้รับสารสนเทศและสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่
ต้องการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว สถาบันบริการสารสนเทศจำเป็นต้องจัดสภาพแวดล้อมของบริการ
สารสนเทศให้สนองตอบต่อการบริการสารสนเทศ ซึ่งสภาพแวดล้อมสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท 
คือ (ศิริพร สุวรรณะ, 2532, หน้า 33-34) 
 1.  สภาพแวดล้อมภายใน ได้แก่ ปัจจัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในองค์กรโดยปัจจัยเหล่านั้นจะส่ง
ผลกระทบโดยตรงต่องานบริการสารสนเทศ ซึ่งได้แก่ นโยบายขององค์กร การจัดองค์กร  
งบประมาณ บุคลากร สถานที่ และความต้องการสารสนเทศ เป็นต้น 
 2.  สภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ ปัจจัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายนอกองค์กรโดยสถาบัน 
บริการสารสนเทศไม่ได้มีบทบาทโดยตรง ในการกำหนดหรือสร้างสภาพแวดล้อมนั้น  
แต่สภาพแวดล้อมภายนอกนี้จะมีผลกระทบไม่ทางตรงก็ทางอ้อมต่อการปฏิบัติงานให้บริการ 
สารสนเทศ สภาพแวดล้อมภายนอกเหล่านั้น ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจและสังคม กฎหมาย มาตรฐาน 
ชุมชน เทคโนโลยี เป็นต้น 
 การจัดสภาพแวดล้อมของบริการสารสนเทศให้สนองตอบต่อการบริการสารสนเทศ 
นั้นแบ่งเป็นสภาพแวดล้อมภายในองค์กรและสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร ซึ่งสภาพแวดล้อมทั้ง 2 
ประเภทดังกล่าว มีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อประสิทธิภาพของการบริการสารสนเทศ 
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วัตถุประสงค์ของการบริการสารสนเทศ  
 สถาบันบริการสารสนเทศจะต้องตอบสนองวัตถุประสงค์ในด้านการบริการสารสนเทศได ้2 
ประการ (สุวรรณ อภัยวงศ,์ 2543, หน้า 14) 
 1.  การจัดบริการสารสนเทศ เพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้ กล่าวคือ ต้องมุ่งเน้นให้ผู้ใช้เข้า
ถึงสารสนเทศและบริการได้ด้วยความสะดวกรวดเร็ว และได้สารสนเทศที่สมบูรณ์ ทันสมัย ตรงกับ
ความต้องการ ทั้งที่มารับบริการที่สถาบันบริการสารสนเทศและแบบที่ไม่ต้องเข้ามาใช้ที่สถาบันบริการ
สารสนเทศ เช่น การสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
 2.  พัฒนาบริการสารสนเทศ เพื่อสนองตอบความต้องการขององค์กรในอนาคต ได้แก ่ 
การสร้างฐานข้อมูลบรรณานุกรม บริการดรรชนีและสาระสังเขป การแปลงข้อมูล (Repackage)  
บริการสืบค้นสารสนเทศเต็มรูป (Full Text) ถ่ายเก็บเอกสารหนังสือสำคัญๆ ไว้ในฐานข้อมูล  
ทำโฮมเพจ (Home Page) เผยแพร่ออกไปทั่วประเทศและทั่วโลก 
  
หลักการบริการสารสนเทศ 
 งานบริการจะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยด ีเป็นที่ประทับใจแก่ผู้ใช้สถาบันบริการสารสนเทศ 
ได้นั้น ขึ้นอยู่กับวิธีดำเนินการของผู้ให้บริการ เทคนิคที่จะช่วยให้ผู้ให้บริการสามารถจัดบริการ
สารสนเทศได้อย่างน่าประทับใจ คือ  
 1.  การจัดสถาบันบริการสารสนเทศให้สวยงาม มีระเบียบ มีบรรยากาศเชิญชวน 
ให้น่าเข้าใช้ และให้มีบรรยากาศทางวิชาการ มีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน เช่น ติดตั้งเครื่อง
ปรับอากาศ  มีบริการน้ำดื่มบริเวณหน้าสถาบันบริการสารสนเทศ จัดเตรียมกระดาษร่าง (Slip) 
สำหรับผู้ค้นข้อมูลจดเลขเรียกหนังสือ มีเก้าอี้ โต๊ะสำหรับนั่งอ่านหนังสืออย่างเพียงพอ เป็นต้น  
สิ่งเหล่านี้มีส่วนที่ทำให้ผู้ใช้อยากเข้ามาใช้สถาบันบริการสารสนเทศยิ่งขึ้น 
 2.  จัดหาวัสดุที่มีคุณค่าตรงตามความต้องการของผู้ใช้ จัดเตรียมไว้ให้บริการในส่วนนี้  
ผู้ให้บริการควรให้ผู้ใช้เสนอรายชื่อวัสดุที่ต้องการ หรือหากผู้ใช้ต้องการข้อมูลเรื่องใดแล้วหาไม่พบใน
สถาบันบริการสารสนเทศก็ควรจะพิจารณาจัดหาเพิ่มเติม แต่ในสภาพการณ์ปัจจุบันวัสดุมีจำนวนมาก
ขึ้นไม่มีสถาบันบริการสารสนเทศใดสามารถจัดหาวัสดุทุกอย่าง ทุกชิ้น เข้ามาไว้บริการได้ทั้งหมด  
ผู้ให้บริการจึงควรทราบว่าแหล่งสารสนเทศใดมีข้อมูลด้านใดบ้าง เพื่อที่จะได้สามารถแนะนำแก่ผู้ใช ้
ได้ อย่างไรก็ตามวัสดุที่มีคุณค่าและมีผู้ใช้ต้องการใช้มากพอสมควรนั้น สถาบันบริการสารสนเทศ
จำเป็นจะต้องจัดหาเข้ามาไว้บริการ 
 นอกจากนี้การจัดเตรียมวัสดุไว้บริการ ต้องผ่านขั้นตอนงานเทคนิค ตามระบบการจัดหมวด
หมู่ที่เป็นสากล จัดทำเครื่องมือช่วยค้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดหนังสือขึ้นชั้นอย่างเป็นระบบ     
ไม่สับสน ไม่วางหนังสือผิดที่ก็จะช่วยให้สถาบันบริการสารสนเทศแห่งนั้นๆ มีความพร้อมที่จะบริการ
ให้ผู้ใช้เกิดความประทับใจ 
 3.  มีกฎระเบียบที่เหมาะสมกับสถาบันบริการสารสนเทศแต่ละแห่ง สภาพแวดล้อม 
ในสังคมของบริเวณที่สถาบันบริการสารสนเทศแต่ละแห่งตั้งอยู่นั้นมีความแตกต่างกัน ดังนั้น  
การวางกฏระเบียบจึงอาจแตกต่างกันได้ เช่น การกำหนดอัตราค่าปรับ สถาบันบริการสารสนเทศ
โรงเรียนที่มีนักเรียนส่วนใหญ่ยากจนอาจกำหนดให้ราคาถูกกว่าโรงเรียนทั่วไป กฎระเบียบมีไว้ 
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เพื่อประโยชน์แก่ผู้ใช้โดยส่วนรวม แต่ในการกำหนดกฎระเบียบต่างๆ ไม่ควรกำหนดกฎให้เคร่งครัด 
หรือหยุบหยิมกับผู้ใช้จนเกินไป อาจทำให้เขาเกิดความรำคาญและไม่อยากเข้าใช้สถาบันบริการ
สารสนเทศได้ ในทางตรงกันข้ามกัน  ถ้ากฎระเบียบหย่อนเกินไปก็จะเกิดช่องทางให้ผู้ใช้บางคนหา
ลู่ทางที่จะแสวงหาประโยชน์จากสถาบันบริการสารสนเทศ จนผู้ใช้ที่ปฏิบัติตามกฎกลายเป็นผู้ที่เสีย
เปรียบได้ ดังนั้น สถาบันบริการสารสนเทศจึงควรวางกฎระเบียบที่ไม่เคร่งครัดหรือหย่อนเกินไป 
 4.  การจัดบริการพิเศษต่างๆ สถาบันบริการสารสนเทศใดสามารถจัดบริการพิเศษได้ก็จะ
เป็นการดีต่อผู้ใช้สถาบันบริการสารสนเทศนั้น เพราะผู้ใช้จะได้รับความสะดวกในการเข้าถึงวัสดุมาก
ยิ่งขึ้น ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีการบริการยืมระหว่างสถาบันบริการสารสนเทศ ทำให้
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยสามารถใช้วัสดุจากมหาวิทยาลัยอื่นได้ แต่เนื่องจาก 
การจัดบริการพิเศษนั้น สถาบันบริการสารสนเทศจะต้องมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร งบประมาณ  
และอื่นๆ ทำให้แต่ละแห่งมีความสามารถในการที่จะจัดบริการพิเศษต่างๆ ได้ไม่เท่าเทียมกัน 
 5.  มีการประชาสัมพันธ์ที่ดี การประชาสัมพันธ์เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องทำควบคู่ไปกับ 
การบริการ เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้หรือผู้ที่ไม่เคยใช้สถาบันบริการสารสนเทศได้ทราบว่า สถาบันบริการ
สารสนเทศ มีการจัดบริการอะไรบ้าง การประชาสัมพันธ์มีส่วนทำให้มีผู้เข้ามาใช้สถาบันบริการ
สารสนเทศเพิ่มขึ้น และสถาบันบริการสารสนเทศบริการดีหรือไม่ดีก็จะส่งผลต่อการประชาสัมพันธ์
ด้วย สถาบันบริการสารสนเทศสามารถทำการประชาสัมพันธ์ได้หลายวิธี เช่น ติดประกาศ จัดแสดง
หนังสือใหม ่จัดทำสิ่งพิมพ์ ออกเผยแพร่ เป็นต้น 
 6.  บุคลิกภาพของผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการที่ให้บริการควรมีลักษณะที่ดีหลายประการ    
สิ่งที่สำคัญคือ มีมนุษยสัมพันธ์ด ีพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการและเจ้าหน้าที่สถาบัน
บริการสารสนเทศควรยิ้มแย้มแจ่มใส เอื้อเฟื้อ พูดจาไพเราะ แต่ยังต้องรักษากฎระเบียบ เป็นตัวอย่าง
ที่ดีแก่ผู้ใช้ บุคลิกลักษณะของผู้ให้บริการส่งผลต่อการเข้าใช้บริการของสถาบันบริการสารสนเทศด้วย
เช่น บางครั้งผู้ใช้เข้าใช้สถาบันบริการสารสนเทศบางแห่งและพบว่าบุคลากรของสถาบันบริการ
สารสนเทศหน้าตาบูดบึ้ง พูดจาไม่สุภาพ ท่าทีไม่เป็นมิตร ผู้ใช้ก็จะไม่อยากเข้าใช้บริการ แต่ถ้าผู้ให้
บริการ เจ้าหน้าที่สถาบันบริการสารสนเทศ มีคุณลักษณะที่ดีก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้มีผู้ใช้ 
เข้าใช้บริการเพิ่มขึ้น 
 สมิต สัชฌุกร (2550, หน้า 173–174) ได้ให้ความคิดเห็นถึงแนวคิดเกี่ยวกับการบริการและ
หลักการให้บริการว่า การบริการเป็นการให้ความช่วยเหลือหรือการดำเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น
จะต้องมีหลักยึดถือปฏิบัติ มิใช่ว่าการให้การช่วยเหลือ การทำประโยชน์ต่อผู้อื่นจะเป็นไปตามใจของ
เรา ผู้ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโดยทั่วไป หลักการให้บริการมีข้อควรคำนึง ดังนี้ 

 1.  สอดคล้องตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ 
 การให้บริการต้องคำนึงถึงผู้รับบริการเป็นหลักจะต้องนำความต้องการของผู้รับบริการมาเป็น
ข้อกำหนดในการให้บริการ แม้ว่าจะเป็นการให้ความช่วยเหลือที่เราเห็นว่าดี และเหมาะสมแก่ผู้รับ
บริการเพียงใด แต่ถ้าผู้รับบริการไม่สนใจไม่ให้ความสำคัญ การบริการนั้นก็อาจจะไร้ค่า 
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 2.  ทำให้ผู้รับบริการเกิดความพอใจ 
     คุณภาพ คือ ความพอใจของลูกค้าเป็นหลักเบื้องต้น เพราะฉะนั้นการบริการจะต้องมุ่งให้
ผู้รับบริการเกิดความพอใจ และถือเป็นหลักสำคัญในการประเมินผลการให้บริการ ไม่ว่าเราจะตั้งใจให ้
บริการมากมายเพียงใด แต่ก็เป็นเพียงด้านปริมาณ แต่คุณค่าของบริการวัดได้ด้วยความพอใจของ
ลูกค้า 
 3.  ปฏิบัติโดยถูกต้องสมบูรณ์ ครบถ้วน 
      การให้บริการซึ่งจะสนองตอบความต้องการ และความพอใจของผู้รับบริการที่เห็น 
ได้ชัด คือการปฏิบัติที่ต้องมีการตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์ครบถ้วน เพราะถ้าหากมีข้อ
ผิดพลาดขาดตกบกพร่องแล้วก็ยากที่จะทำให้ลูกค้าพอใจ แม้จะมีคำขอโทษขออภัยก็ได้รับเพียงความ
เมตตา 
 4.  เหมาะสมแก่สถานการณ์ 
      การให้บริการที่รวดเร็ว ส่งสินค้า หรือให้บริการตรงตามกำหนดเวลาเป็นสิ่งสำคัญความ
ล่าช้าไม่ทันกำหนด  ทำให้เป็นการบริการที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ นอกจากการส่งสินค้าทัน
กำหนดแล้ว ยังจะต้องพิจารณาถึงความเร่งรีบของลูกค้า และสนองตอบให้รวดเร็วก่อนกำหนดด้วย 
 ชัชวาลย์ วงษ์ประเสริฐ (2548) กล่าวว่าในการดำเนินงานสารสนเทศมีพันธกิจที่สำคัญ
ประการหนึ่งก็คือ การจัดบริการสารสนเทศ ซึ่งการจัดบริการสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ จะต้องมี
หลักการของบริการสารสนเทศ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้  
 1.  การกำหนดความหมายของบริการและผลิตภัณฑ์ทางสารสนเทศ ให้ชัดเจนว่าสถาบัน
บริการสารสนเทศและศูนย์สารสนเทศจะมีบริการหรือกิจกรรมหลายๆ อย่างที่สถาบันบริการ
สารสนเทศและศูนย์สารสนเทศคิดว่าควรจะมีให้แก่ผู้ใช้สารสนเทศเพื่อให้ผู้ใช้ทราบ ดังนั้นสถาบัน
บริการสารสนเทศและศูนย์สารสนเทศจำเป็นต้องกำหนดว่าบริการและผลิตภัณฑ์สารสนเทศนั้นควรมี
อะไรบ้าง  
 2.  การตรวจสอบความคิดเห็นของลูกค้า การสำรวจความคิดเห็นมีส่วนสำคัญต่อ 
การปรับปรุงกิจกรรมการบริการสารสนเทศให้เกิดประสิทธิภาพ เช่น การพัฒนาบริการสารสนเทศ
หรือทรัพยากรสารสนเทศที่มีความสำคัญกับผู้ใช้บริการสารสนเทศ โดยพิจารณาว่าผู้ใช้ต้องการบริการ
อะไรบ้างที่ทางสถาบันบริการสารสนเทศและศูนย์สารสนเทศยังไม่ได้จัดบริการให้กับผู้ใช้ หรือยังให้ 
ไม่เพียงพอ เช่น ความสะดวกในการใช้บริการ ประเภทของบริการสารสนเทศที่จัดให ้การแนะนำ
ทรัพยากรสารสนเทศใหม่หรือการประเมินบริการของคู่แข่ง สารสนเทศที่ได้จากการพิจารณา 
การบริการของคู่แข่ง จะช่วยให้สถาบันบริการสารสนเทศและศูนย์สารสนเทศสามารถกำหนดได้ว่า
บริการขั้นต่ำที่สถาบันบริการสารสนเทศและศูนย์สารสนเทศควรจะดำเนินการมีอะไรบ้าง และผู้ใช ้
มีโอกาสใช้ประโยชน์จากการบริการสารสนเทศที่ควรจัดให้ได้อย่างไร  
 3.  การกำหนดระดับบริการที่ดึงดูดลูกค้าก็เช่นเดียวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ คือ 
สารสนเทศและบริการสารสนเทศ โดยสำรวจความต้องการของผู้ใช้บริการ พิจารณาว่าคู่แข่งให้บริการ
อะไรบ้างที่ทำให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจ การกำหนดระดับบริการที่ควรพิจารณามีดังนี้ 
  3.1  ระดับบริการขั้นต่ำ  
  3.2  เพิ่มบริการที่สามารถสร้างความต้องการให้แก่ผู้ใช้ (Create Demand) เช่น  
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ถ้าเป็นสินค้าก็อาจจะออกแบบหีบห่อให้สวยงามดึงดูดความสนใจของลูกค้า แต่ถ้าเป็นบริการต้อง
พิจารณาบริการที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้ หรือบริการเพิ่มเติมโดยผู้ใช้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น  
  3.3  พิจารณาทางเลือกที่เหมาะสมกับองค์กร เช่น มีปัญหาด้านการจัดชั้นหนังสือ 
ก็อาจจะยืดเวลาการยืมให้นานขึ้น ซึ่งจะลดจำนวนการนำหนังสือขึ้นชั้น  
 4.  การสร้างโปรแกรมบริการ ที่ต้องเสียค่าใช้จ่าย โดยกำหนดว่าโปรแกรมการนำเสนอ 
บริการมีอะไรบ้าง ใช้วิธีการนำเสนออย่างไร ซึ่งจะมีผลต่อการดำเนินงานในการจัดบริการว่าเป็นที่
ยอมรับของผู้ใช้หรือไม ่ 
 5.  การทดสอบตลาด เนื่องจากการกำหนดระดับการบริการนั้นมีค่าใช้จ่ายสูง จำเป็นต้อง
พิจารณาถึงบริการที่มีผู้ใช้เพิ่มขึ้น การทดสอบตลาดของการบริการจึงมีความจำเป็น เพื่อพิจารณา
ว่าการบริการนั้นๆ สามารถดึงดูดความต้องการหรือไม่ ผู้ใช้มีปฏิกิริยาอย่างไรต่อการบริการที่สถาบัน
บริการสารสนเทศและศูนย์สารสนเทศจัดให้ ทั้งนี้จะช่วยให้องค์กรเกิดความมั่นใจมากขึ้น 
ในการจัดบริการให้กับผู้ใช้  
 6.  การควบคุมการปฏิบัติงาน การดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายต้องมีการควบคุม 
การดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร การควบคุมผลิตภัณฑ์ทางสารสนเทศและบริการ
สารสนเทศมีขั้นตอนดังนี้  
  6.1  กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับการบริการแต่ละประเภท  
  6.2  ดำเนินการวัดผลการปฏิบัติงานในกิจกรรมและบริการแต่ละประเภทที่เกิดขึ้น  
  6.3  ตรวจสอบผลการดำเนินงานโดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้  
  6.4  ดำเนินการปรับปรุงผลงานที่เกิดขึ้นและแตกต่างจากมาตรฐานที่กำหนดไว ้
 สรุปได้ว่าการบริการสารสนเทศนั้นมีหลักการให้บริการที่สำคัญเพื่อให้ประสบผลสำเร็จใน 
การให้บริการหลายด้านประกอบด้วย ด้านบุคลากรซึ่งต้องมีความรู้ความสามารถรอบด้านมีจิตสำนึก
ในการให้บริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจบริการ ด้านอาคารสถานที่และบรรยากาศที่เอื้อต่อการให้
บริการ สะอาด สะดวกและปลอดภัย  ด้านวัสดุ/อุปกรณ์และสื่อต่างๆ ในการให้บริการสารสนเทศ
ต้องมีครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ ตรงความต้องการของผู้ใช้  ด้าน 
กฎระเบียบในการให้บริการต้องมีความชัดเจน เอื้อต่อผู้ใช้บริการ กฎระเบียบควรมีไว้เพื่อประโยชน์แก่
ผู้ใช้โดยส่วนรวมไม่ก่อให้เกิดความรำคาญและความเดือดร้อนแก่ผู้ใช้บริการ 

องค์ประกอบสำคัญของการจัดบริการสารสนเทศ 
 การจัดบริการสารสนเทศจะประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพมากหรือน้อยย่อมขึ้นอยู่
กับองค์ประกอบสำคัญหลายประการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2550, ไม่ปรากฏเลขหน้า) ได้
กล่าวว่า การจัดบริการสารสนเทศ ให้มีคุณภาพจำเป็นต้องคำนึงถึงองค์ประกอบสำคัญ 7 ประการ 
ดังนี้ 
 1.  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (Satisfaction) การให้บริการที่ดีต้องมีเป้าหมายอยู่ที่ผู้รับ
บริการหรือลูกค้าเป็นหลักสำคัญโดยผู้ให้บริการจะต้องถือเป็นหน้าที่โดยตรงที่จะต้องพยายามกระทำ
อย่างใดอย่างหนึ่งให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพราะผู้ใช้บริการจะต้อง
มีจุดมุ่งหมายของการมารับบริการและความคาดหวังให้มีการตอบสนองความต้องการนั้นหากผู้ให้
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บริการ (ผู้บริหารการบริการและผู้ที่ปฏิบัติงานบริการ) สามารถรู้เท่าทันหรือรับรู้ความต้องการของ
ผู้รับบริการ และสามารถแสดงพฤติกรรมที่สนองการบริการได้ตรงกันพอดี ผู้รับบริการย่อมเกิดความ
พึงพอใจและมีความรู้สึกที่ดีต่อการบริการดังกล่าว 
 ดังนั้น คุณภาพของการบริหารการบริการและการให้บริการของพนักงานบริการนับเป็น
ปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จของการบริการ ซึ่งขึ้นอยู่กับการวางแผนการบริการที่ต้องสอดคล้อง
กับความคาดหวังของผู้รับบริการ และการพัฒนาคุณลักษณะของพนักงานบริการที่ดี ได้แก่ การเป็น 
ผู้มีจิตสำนึกของการให้บริการ รวมทั้งการมีความรู้ ความสามารถ เจตคติ ตลอดจนบุคลิกภาพที่เหมาะ
สมกับงานบริการ นอกจากนี้สภาพแวดล้อมและบรรยากาศของการบริการที่ดีก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มิ
ควรละเลย การจัดสภาพแวดล้อมของสถานที่ให้บริการ ให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวกสบาย 
สวยงาม และมีอุปกรณ์เครื่องใช้ที่ทันสมัยสำหรับให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการ รวมทั้งบุคลากรผู้ปฏิบัติ
งานบริการ จะช่วยเสริมสร้างบรรยากาศของการบริการที่สร้างความรู้สึกที่ดี และความพึงพอใจของ
การบริการทุกระดับ 
 2.  ความคาดหวังของผู้รับบริการ (Expectation) เมื่อผู้รับบริการมาติดต่อกับองค์กร 
หรือธุรกิจบริการใดๆ ก็มักจะคาดหวังที่จะได้รับการบริการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งผู้ให้บริการจำเป็น 
ที่จะต้องรับรู้และเรียนรู้เกี่ยวกับความคาดหวังพื้นฐาน และรู้จักสำรวจความคาดหวังเฉพาะของผู้รับ
บริการ เพื่อเสนอบริการที่ตรงกับความคาดหวัง ซึ่งจะทำให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจหรือ 
อาจเกิดความประทับใจขึ้นได้ หากการบริการนั้นเกินความคาดหวังที่มีอยู่ เป็นที่ยอมรับว่าผู้รับบริการ
มักจะคาดหวังการบริการที่รวดเร็วทันใจ มีประสิทธิภาพ และแสดงออกด้วยอัธยาศัยไมตรีที่ดีงาม 
ทั้งนี้สิ่งที่ลูกค้าคาดหวังไว้นั้นจะแตกต่างผันแปรไปตามลักษณะของงานบริการ เช่น ความคาดหวัง 
ของคนไข้ที่รอให้แพทย์มาตรวจเช็คอาการป่วยย่อมแตกต่างจากการคาดหวังของวัยรุ่นที่ยืนรอเข้าแถว
เพื่อขึ้นเรือเหาะในสวนสนุก เพราะคนไข้รู้สึกไม่สบายก็จะคาดหวังให้ได้รับบริการที่รวดเร็วและเอาใจ
ใส่อย่างดีเป็นพิเศษ  ผู้ให้บริการควรมีการวิจัยตลาดเกี่ยวกับความต้องการ การรับรู้ การจูงใจ  
และเจตคติ รวมทั้งพฤติกรรมของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริการจะช่วยค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้รับ
บริการคาดหวังจากงานบริการหรือความต้องการการบริการใหม่ๆ ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของ
การบริการให้สามารถดำเนินไปอย่างราบรื่น 
 3.  ความพร้อมในการบริการ (Readiness) ประสิทธิภาพของการบริการย่อมขึ้นอยู่กับความ
พร้อมที่จะให้บริการในสิ่งที่ผู้รับบริการต้องการ ภายในเวลาและด้วยรูปแบบที่เป็นที่ต้องการความ
ต้องการของบุคคลเป็นเรื่องที่ซับซ้อน และไม่อาจกำหนดตายตัวได้ เพราะความต้องการของ 
แต่ละบุคคลจะแตกต่างกันตามธรรมชาติ ทั้งยังแปรเปลี่ยนไปได้ทุกขณะตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 
หน่วยบริการหรือธุรกิจบริการจำเป็นต้องตรวจสอบดูแลให้บุคลากรรวมทั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ  
ให้มีความพร้อมอยู่ตลอดเวลาในอันที่จะสนองบริการได้อย่างฉับพลันและทันใจก็จะทำให้ผู้รับบริการ
ชอบใจและรู้สึกประทับใจ เช่น เมื่อลูกค้าเข้าไปร้านเสริมสวย เพื่อทำผมหากเจ้าของร้านปล่อยให้
ลูกค้าต้องรออยู่เป็นเวลานานเกินกว่าเหตุ เพราะมีช่างและอุปกรณ์น้อยต้องทำผมให้ทีละคนจนเสร็จ 
จึงจะลงมือทำให้คนต่อไปได้ ย่อมทำให้ลูกค้าเบื่อและไม่อยากมารับบริการอีกต่อไป ผู้ให้บริการจึง
จำเป็นต้องมั่นใจว่าได้เตรียมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการบริการไว้พร้อมสรรพที่จะให้บริการได้ทันท ี
เมื่อมีผู้มารับบริการ 
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 4.  ความมีคุณค่าของการบริการ (Value) คุณภาพของการให้บริการที่ตรงไปตรงมา 
ไม่เอาเปรียบลูกค้าด้วยความพยายามที่จะทำให้ลูกค้าชอบ และถูกใจกับบริการที่ได้รับย่อมแสดงถึง
คุณค่าของการบริการที่คุ้มค่าสำหรับผู้รับบริการ อาชีพบริการมีลักษณะต่างๆ กัน และมีวิธีการ 
ที่ไม่เหมือนกัน คุณค่าของการบริการขึ้นอยู่กับสิ่งที่ผู้รับบริการได้รับและเกิดความรู้สึกประทับใจ เช่น 
ลูกค้าเข้าไปในภัตตาคารแห่งหนึ่ง พนักงานเสิร์ฟให้การต้อนรับด้วยความสุภาพ รับคำสั่งและนำ
อาหารมาเสิร์ฟถูกต้อง ไม่ต้องรอนาน อาหารมีรสชาติดี โต๊ะอาหารถูกจัดไว้อย่างสวยงามด้วยอุปกรณ์
เข้าชุดกัน มีเสียงดนตรีเบาๆ ภายในภัตตาคารตกแต่งอย่างทันสมัย ไม่แออัดและสะอาดเรียบร้อย  
หลักจากจ่ายเงินค่าบริการ ลูกค้าไม่มีความรู้สึกเสียดายเงินที่จ่ายไป และตั้งใจว่าจะกลับมาภัตตาคาร
นี้อีก เพราะอาหารอร่อยและบริการดีเยี่ยมเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าลูกค้าได้รับคุณค่าจากการบริการ
อย่างเต็มเปี่ยม 
 5.  ความสนใจต่อการบริการ (Interest) การให้ความสนใจอย่างจริงใจต่อลูกค้าทุกระดับ 
และทุกคนอย่างยุติธรรมหรือการให้บริการเท่าเทียมกันนับเป็นหลักการของการให้บริการที่สำคัญที่สุด 
ไม่ว่าลูกค้าจะเป็นใครก็ตามเขาก็ต้องการได้รับบริการที่ดีด้วยกันทั้งสิ้น ผู้ให้บริการจึงจำเป็นต้องให้
ความสนใจต่อลูกค้าหรือผู้รับบริการที่เข้ามาติดต่อโดยเสมอภาคกัน การเอาอกเอาใจเฉพาะลูกค้าที่ซื้อ
สินค้าครั้งละมากๆ หรือลูกค้าที่มีฐานะดีแต่งตัวดีโดยไม่เอาใจใส่ต่อลูกค้าอื่น ย่อมทำให้ลูกค้านั้นรับรู้
ถึงการปฏิบัติที่แตกต่างกันนี ้และอาจไม่พอใจที่จะมาเป็นลูกค้าอีกต่อไปได้ ดังนั้นการปฏิบัติต่อลูกค้า
จะต้องสุภาพอ่อนโยนและให้เกียรติลูกค้าตลอดเวลาในกรณีที่ลูกค้ามาขอรับบริการพร้อมกันหลายคน 
ควรให้การบริการตามลำดับก่อนหลังในลักษณะที่ใครมาก่อนจะได้รับการบริการก่อน โดยไม่ด่วน
ตัดสินลูกค้าจากเพียงรูปโฉมเหลือกำลังซื้อเท่านั้นผู้ให้บริการจะต้องทราบเทคนิคการให้บริการ 
ที่เหมาะสมและเรียนรู้ พฤติกรรมของลูกค้าในการให้ความสนใจได้อย่างเหมาะสมด้วย 
 6.  ความมีไมตรีจิตในการบริการ (Courtesy) การต้อนรับลูกค้าด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส 
และท่าทีที่สุภาพอ่อนโยนของผู้ให้บริการ แสดงถึงอัธยาศัยของความเป็นมิตรและบรรยากาศของการ
บริการที่อบอุ่นและเป็นกันเอง จะส่งผลให้ผู้รับบริการเกิดความรู้สึกที่ดีและประทับใจต่อบริการที่ได้
รับ คุณสมบัติของผู้ให้บริการและพฤติกรรมการบริการที่ดีจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการให้บริการด้วย
ไมตรีจิตแก่ลูกค้า ทั้งนี้ผู้ให้บริการจะต้องมีบุคลิกสง่างาม มีชีวิตชีวา ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาสุภาพอ่อน
โยน รู้จักค้นหาความต้องการของผู้รับบริการมีทักษะ และจิตสำนึกของการให้บริการ 
 นอกจากนี้การพิถีพิถันจัดการสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ให้กับผู้รับบริการ เช่น การช่วยหิ้วกระเป๋า 
หรือถือสิ่งของที่ลูกค้าหอบพะรุงพะรัง การเรียกชื่อแขกที่มาพักในโรงแรมได้ถูกต้องการจัดวางดอกไม้
หรือการ์ดอวยพรเล็กๆ เขียนคำขวัญวางไว้บนหมอน การยื่นของให้แขกด้วยกิริยานอบน้อมสุภาพ 
และการเสิร์ฟน้ำเย็นๆ หรือบริการผ้าเย็นสำหรับต้อนรับแขกที่เข้ามารับบริการ เป็นต้น  สิ่งเหล่านี ้
แสดงถึงความเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิด และด้วยน้ำใจของการบริการ 
 7.  ความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานบริการ (Efficiency) ความสำเร็จของ 
การบริการขึ้นอยู่กับบริการอย่างมีระบบที่มีขั้นตอนที่ชัดเจน เนื่องจากการบริการเป็นงานที่เกี่ยวข้อง
ระหว่างคนกับคน การกำหนด “ปรัชญาการบริการ” (Service theme) หรือแผนในการให้บริการ
และการพัฒนากลยุทธ์การบริการเพื่อให้การบริการที่มีคุณภาพสม่ำเสมอย่อมแสดงให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพของการบริการ ซึ่งเริ่มต้นจากการวิเคราะห์วิจัยความต้องการปฏิกิริยาตอบสนอง 
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และความประทับใจของผู้รับบริการ นำมากำหนดเป้าหมายของการบริการรวมทั้งรูปแบบ และปัจจัย
พื้นฐานของการบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการโดยให้ความสำคัญกับบุคลากรที่
ปฏิบัติงานบริการทุกฝ่าย ซึ่งบทบาทรับผิดชอบงานบริการที่ตนเองถนัดและมีอำนาจ 
ในการตัดสินใจขณะปฏิบัติงาน การตรวจสอบ และการปรับปรุง การดำเนินงานบริการอย่าง
สม่ำเสมอให้เป็นไปตามเกณฑ์ และความคาดหวังของผู้รับบริการตลอดจนการฝึกอบรมบุคลากรผู้
ปฏิบัติงานบริการให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้มาตรฐานคุณภาพของงานบริการอย่างสม่ำเสมอ 
 สรุปได้ว่าองค์ประกอบสำคัญของการจัดบริการสารสนเทศ มีหลายประการด้วยกัน ได้แก ่ 
มีการวางแผนการให้บริการอย่างมีระบบ มีขั้นตอนที่ชัดเจน การให้บริการของพนักงานบริการเพื่อให้
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจให้มากที่สุด การพัฒนาคุณลักษณะของพนักงานบริการที่ดี      
มีความพร้อมที่จะให้บริการ การเป็นผู้มีจิตสำนึก การมีความรู้ ความสามารถ เจตคติ ตลอดจน
บุคลิกภาพที่เหมาะสมกับงานบริการ  การให้บริการที่ตรงไปตรงมา ไม่เอาเปรียบลูกค้า การให้บริการ
อย่างยุติธรรมและเท่าเทียมกันกับคนทุกระดับ ตลอดจนอัธยาศัยของความเป็นมิตรและบรรยากาศ
ของการบริการที่อบอุ่น ล้วนเป็นองค์ประกอบสำคัญของการจัดบริการสารสนเทศให้ประสบความ
สำเร็จและมีคุณภาพยิ่งขึ้น 

ปัจจัยสำคัญในการให้บริการสารสนเทศ 
 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการให้บริการสารสนเทศที่ทำให้สถาบันบริการสารสนเทศ
ประสบความสำเร็จหรือไม่ ประกอบด้วย (จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์, 2540, หน้า 45-46) 
 1.  ความพร้อมของสถาบันบริการสารสนเทศ รวมถึงความพร้อมของผู้ใช้บริการด้วย 
 2.  บริการสารสนเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เข้าใจผู้ใช้บริการอย่างถูก
ต้อง มีการประเมินผู้ใช้ ความต้องการผู้ใช้ หรือความต้องการของตลาดและความต้องการ 
ที่แปรเปลี่ยน ความสามารถที่จะสนองความต้องการและปรับให้เข้ากับความต้องการที่แปรเปลี่ยน 
 3.  เอกลักษณ์ของสารสนเทศและบริการที่จัด ลักษณะของสารสนเทศ ความเชื่อมั่น      
การเข้าถึง ค่าใช้จ่าย แรงงานที่ต้องใช้และความเหมาะสม 
 4.  ความเหนือกว่าของสารสนเทศในด้านความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ครบถ้วน  
ความทันสมัยและรูปแบบที่บรรจุสารสนเทศ 
 5.  บทบาทและหน้าที่ของผู้ใช้บริการ  
 6.  ประสิทธิภาพของผู้ให้บริการ โดยเฉพาะในการบริการทางตรง เช่น การสอน วิธีการ 
ตอบคำถามและช่วยค้นคว้า ซึ่งต้องใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมในการค้นหาสารสนเทศ และเฉพาะบุคคล
ด้วย 
 นอกเหนือจากปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการให้บริการแล้วนั้น การจัดบริการ 
สารสนเทศระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานสถาบันบริการสารสนเทศ 
ได้หลายประการเช่นเดียวกัน ดังนี้  
 1.  สถาบันบริการสารสนเทศต้องเตรียมการด้านงบประมาณที่เป็นค่าใช้จ่ายใน 
การดำเนินการเพิ่มขึ้น 
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 2.  สถาบันบริการสารสนเทศต้องมีภาระในการเตรียมการด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม และ
ระบบเครือข่าย 
 3.  สถาบันบริการสารสนเทศต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการในการสอนให้ผู้ใช้เข้าถึงรายการ
สารสนเทศที่จัดเก็บในฐานข้อมูลของสถาบันบริการสารสนเทศและฐานข้อมูลบนระบบเครือข่าย 
 4.  สถาบันบริการสารสนเทศต้องเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในการจัดบริการสารสนเทศ 
รวมทั้งบริเวณสถานที่ที่ผู้ให้บริการ เพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ  
 5.  ผู้ให้บริการต้องปรับบทบาทของตนเอง และต้องทำหน้าที่ในการสอนให้ผู้ใช้บริการเข้าถึง
แหล่งสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่างๆ ได้ 
  
เทคนิคการให้บริการสารสนเทศ 
  นิภา  แก้วศรีงาม (2527, หน้า 2-4) กล่าวถึง เทคนิคการให้บริการสารสนเทศว่าควร
ประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้ 
 1.  คุณสมบัติของพนักงานต้อนรับและผู้ให้บริการที่ดี 
  1.1  เป็นผู้ชอบทำงานกับคน ชอบพบปะผู้คน ชอบรู้จักคนใหม่ๆ  
  1.2  เป็นผู้มีบุคลิกที่ผู้อื่นอยากพูดอยากคุยด้วย 
  1.3  เป็นคนมีชีวิตชีวา ทำให้ผู้อยู่ใกล้สบายใจ ไม่อึดอัด 
  1.4  เอาใจเขามาใส่ใจเรา 
  1.5  มีความรู้รอบตัวดี พอที่จะสนทนาในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือบริการได้ 
  1.6  แสดงให้เห็นว่าเราสนใจในตัวลูกค้า (Showing and Interest in Theme)  
เช่น พยายามเรียกชื่อลูกค้าให้ถูกต้อง 
  1.7  ยิ้มได้จากใจที่หวังดี 
  1.8  มองหาสิ่งที่ดีในลูกค้าและพูดชมในสิ่งนั้น 
  1.9  พูดในสิ่งที่ลูกค้าต้องการฟัง 
  1.10  ถ้าไม่จำเป็นอย่างเสนอข้อคิดเห็นส่วนตัว (นอกเหนือจากบริการ) เพราะ 
อาจนำไปสู่ความขัดแย้งกันได้ 
  1.11  เห็นอกเห็นใจ และคำนึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น 
  1.12  เป็นคนรักการอ่าน และมีความจำดี 
  1.13  เป็นผู้ฟังที่ดี  
  1.14  มีมารยาทและสุภาพ 
  1.15  มีน้ำใจ 
  1.16  มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ 
  1.17  มีความละเอียดถี่ถ้วน 
  1.18  มีความอดทน 
 พนักงานผู้ให้บริการต้องสามารถสร้างมนุษยสัมพันธ์อันดีกับผู้ขอใช้บริการและกับเพื่อนร่วม
งาน นอกจากนี้ยังต้องเป็นบุคคลที่มีความรอบรู้ มีไหวพริบและเข้าใจในทุกด้าน (Well Rounded 
Personality) และมีลักษณะนิสัยตรงไปตรงมา 



Z13

 2.  ขั้นตอนของการให้บริการ การให้บริการเป็นการให้ในสิ่งที่จับต้องไม่ได้และนับจำนวนไม่
ได้ จึงมีลักษณะที่แตกต่างไปจากการขายสินค้าอื่นๆ แต่การที่ลูกค้าได้รับบริการที่ดีจะนำมาซึ่งผลกำไร
อย่างมหาศาล พนักงานต้อนรับ เป็นด่านแรกของการให้บริการ โดยบริการในสิ่งที่ลูกค้าต้องการอย่าง
กระตือรือร้น รวดเร็ว และถูกต้อง ด้วยความจริงใจ และอัธยาศัยไมตรีที่ด ีการให้บริการมีขั้นตอน คือ 
  2.1  การให้การต้อนรับ ผู้ให้บริการควรมีเทคนิคในการต้อนรับผู้ใช้บริการ ดังนี ้
   2.1.1  ให้ความสนใจลูกค้าทุกรายอย่างเสมอภาค 
   2.1.2  ทักทาย โดยให้เกียรติ และให้การยอมรับลูกค้า 
   2.1.3   มีท่าทางกระตือรือร้นที่จะให้บริการ และแสดงความเอื้อเฟื้อ  
ความเต็มใจในการช่วยเหลือ 
   2.1.4  ไม่ทำตนตีสนิทเกินไป หรือห่างเหินเกินไป 
   2.1.5  ยกย่องและให้เกียรติแก่ผู้มาติดต่อเสมอ 
   2.1.6  หากไม่สามารถอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ควรกล่าวคำขอโทษ หรือ 
ขออภัยในความไม่สะดวกทุกครั้ง 
  2.2  การให้บริการ เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ซึ่งทำหน้าที่ให้บริการต้องมีดังต่อไปนี้ 
   2.2.1  ให้บริการในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ 
   2.2.2  หลีกเลี่ยงการโต้แย้ง หรือแสดงความรำคาญเบื่อหน่ายลูกค้า 
   2.2.3  ไม่ตำหนิกิจการของคู่แข่ง หรือนินทาพนักงานอื่นให้ลูกค้าฟัง  
หรือวิจารณ์ลูกค้าคนอื่นๆ  
   2.2.4  ยอมรับความผิดพลาด และรับข้อตำหนิของลูกค้า 
   2.2.5  บริการทุกคน เสมือนลูกค้าเป็นบุคคลสำคัญ 
   2.2.6  ทำเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็ก และทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องเล็ก 
  2.3  การติดตามผลหลังบริการ สามารถติดตามผลได้หลายวิธี คือ 
   2.3.1  สอบถามผลการบริการ 
   2.3.2  รับข้อตำหนิ และข้อเสนอแนะลูกค้า 
   2.3.3  เอาใจใส่ลูกค้า แม้ว่าจะพ้นจากความรับผิดชอบในบริการของตน 
  2.4  การสร้างมนุษยสัมพันธ์ (เพื่อการบริการครั้งต่อไป) ด้วยวิธีต่างๆ เช่น   
   2.4.1  อำนวยความสะดวกในเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากหน้าที่ตน 
   2.4.2  กล่าวลาและชักชวนให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการอีก 
   2.4.3  พัฒนาบุคลิกภาพของตนเพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ 
 3.  อุปสรรคของการต้อนรับและให้บริการ ได้แก่ 
  3.1  อุปสรรคอันเนื่องมาจากระบบของหน่วยงาน เกิดขึ้นได้จากปัจจัยต่างๆ เช่น 
   3.1.1  สถานที่ บรรยากาศ 
   3.1.2  ลักษณะของสินค้าและสิ่งที่ให้บริการ 
   3.1.3  วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
   3.1.4  ลักษณะการทำงาน การบังคับบัญชา การแบ่งหน่วยงาน 
  3.2  อุปสรรคจากบุคคล คือ 
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   3.2.1  ผู้บริหาร 
   3.2.2  ผู้ใช้บริการ 
   3.2.3  ผู้ให้บริการ 
   3.2.4  พนักงานหน่วยอื่นๆ  
  3.3  อุปสรรคจากระบบและหน่วยงานอื่นๆ ได้แก ่
   3.3.1  คู่แข่งขัน 
   3.3.2  หน่วยงานบริการอื่นๆ  
 4.  บุคลิกภาพและอุปนิสัยที่ดีงามในการให้บริการ ผู้ให้บริการสารสนเทศ ควรมีบุคลิกภาพที่
เหมาะสม ดังนี้ 
  4.1  ความเป็นผู้มีสุขภาพดี แข็งแรง และอุปนิสัยที่ดีงาม  
  4.2  แต่งกายเรียบร้อยเหมาะสม และสวยงามตามสังคมนิยม หากต้องแต่งเครื่อง
แบบ ก็ควรจะแต่งให้ครบเครื่อง ถูกต้องตามระเบียบตามคำสั่ง 
  4.3  รักษาความสะอาดของร่างกาย และเครื่องแต่งกาย จะทำให้บรรยากาศของ 
การบริการดีขึ้น 
  4.4  การวางตน ต้องให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและผู้ที่มาติดต่อ รวมทั้ง 
การกราบหรือการไหว้ หรือการทำความเคารพในรูปแบบต่างๆ ด้วย 
  4.5  การพูดจาและน้ำเสียง ต้องให้เป็นที่น่าฟัง มีศิลปะการพูดที่ด ีคนพูดเก่ง คือ  
คนพูดให้ผู้อื่นเข้าใจความคิดของคนพูดถูกต้อง 
  4.6  ความซื่อสัตย์และความภักดี การคบกับผู้อื่น หรือการให้บริการผู้อื่นควรจะมี
ความซื่อสัตย์ต่อกัน 
  4.7  ความขยันหมั่นเพียรและความไว้วางใจ บุคลิกลักษณะข้อนี้ ต้องพยายามฝึกฝน
ตนเอง ให้เกิดความเพียร มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้อื่นและต่อสังคม 
  4.8  ความสุภาพอ่อนโยนและมีไหวพริบ 
  4.9  ความกระตือรือร้นและมุมานะในทางที่ดี 
  4.10  มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถคบค้าสมาคมกับบุคคลทุกประเภทได้  
โดยการปรับปรุงตนเองให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ 
  4.11  มีความเชื่อมั่นในตนเอง 
 5.  การพูดเพื่อการบริการ ได้แก่ 
  5.1  พยายามพูดให้ชัดเจน อย่าพูดค่อยหรือดังจนเกินไป พยายามพูดให้ถูกต้อง 
ตามอักขรวิธี 
  5.2  พูดด้วยความสุภาพ อ่อนน้อมไม่กระโชกโฮกฮาก 
  5.3  พยายามใช้คำพูดที่ฟังแล้วเข้าใจได้ง่าย 
  5.4  ควรใช้คำพูดในเชิงขอร้อง ให้หลีกเลี่ยงการพูดด้วยลักษณะที่เป็นคำสั่ง 
  5.5  พยายามสบตากับผู้ฟังในขณะที่พูด 
  5.6  ควรใช้ท่าทางประกอบคำพูด ตามความเหมาะสม 
  5.7  หลีกเลี่ยงการพูดสองแง่สองคมหรือการพูดหยาบคาย 
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  5.8  อย่าพูดถากถางหรือดูถูกผู้ใช้บริการเป็นอันขาด 
  5.9  อย่านินทา กล่าวหาเพื่อนร่วมงานให้ผู้ใช้บริการฟัง 
  5.10  พยายามสร้างบรรยากาศในการพูดคุยด้วยการแทรกอารมณ์ขันตามกาลเทศะ 
  5.11  นอกจากนี้การพูดคุยกับผู้ใช้บริการด้วยตัวเองแล้ว บางครั้งผู้ให้บริการยังต้อง
ใช้โทรศัพท์เป็นเครื่องมือสื่อสารในการให้บริการอีกด้วย การพูดหรือการรับโทรศัพท์ควรถือปฏิบัติ 
ดังนี้ 
  5.12  ให้รับโทรศัพท์ทันทีที่ได้ยินสัญญาณเรียก 
  5.13  ให้เริ่มพูดทักทายด้วยการกล่าว “สวัสดีครับ” หรือ “สวัสดีค่ะ” ไม่ใช่ “หวัดดี
ครับ” หรือ “หวัดดีคะ”  และไม่ควรใช้คำว่า “ฮัลโหล” นำหน้า 
  5.14  ให้บอกสถานที่ที่รับโทรศัพท ์
  5.15  บอกชื่อของผู้รับโทรศัพท์ หากบอกตำแหน่งหน้าที่ด้วยก็จะยิ่งเป็นการดีแล้ว
แต่ความเหมาะสม 
  5.16  อย่าพูดเสียงดังหรือค่อยจนเกินไป 
  5.17  อย่าปล่อยให้ผู้รอคอยปลายเสียงรู้สึกว่าถูกทอดทิ้ง หรือลืม ถ้าจำเป็นต้องให้
รอนาน จงกล่าว “ขอโทษครับ” หรือ “ขอโทษค่ะ” หรือ “กรุณารอสักครูค่ะ” 
  5.18  จงพูดให้ชัดเจนไม่ใช่ช้าหรือเร็วจนเกินไปและพูดให้นุ่มนวล 
  5.19  การพูดติดต่อทางโทรศัพท์ ต้องการฝากข่าวหรือข้อความไว้ จงใช้วิธีจดอย่าใช้    
วิธีจำ 
  5.20  หากจำเป็นต้องพูดกับผู้อื่นในระหว่างรับโทรศัพท์ต้องปิดปากกระบอก
โทรศัพท์ 
  5.21  หากมีการไอหรือจามก็ต้องปิดปากกระบอกโทรศัพท์ด้วย 
  5.22  เมื่อพูดจบ ในกรณีที่เราเป็นฝ่ายติดต่อไป ควรจบลงด้วยคำพูด ขอบคุณครับ 
“สวัสดีครับ” หรือ “ขอบคุณค่ะ”  
  5.23  ถ้าเราเป็นฝ่ายรับโทรศัพท์ควรจบลงด้วยคำพูดว่า “ขอบคุณที่กรุณาโทรมา
ครับ สวัสดีครับ” หรือ “ขอบคุณค่ะที่กรุณาโทรมาค่ะ สวัสดีค่ะ”  
  5.24  ไม่ควรจบอย่างห้วน ๆ หรือตัดบทอย่างฉับพลัน แต่ควรใช้ถ้อยคำทำนองว่า 
ขอโทษที่รบกวนเวลาของคุณ ขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ” หรือพูดขอโทษและแจ้งความจำเป็น 
ที่ต้องยุติการพูดเพราะมีงานอื่นที่ต้องรับจัดทำเป็นการเร่งด่วน 
  5.25  การวางหูโทรศัพท์อย่ากระแทกและอย่าวางก่อนที่ผู้ติดต่อปลายสายจะวาง
หรืออย่างน้อยต้องรอให้อีกฝ่ายหนึ่งพูดจบเสียก่อน 
  5.26  อย่าสร้างความไม่พอใจให้แก่ผู้ติดต่อมาทางโทรศัพท์ ด้วยวิธีโยนกลองให้
โทรศัพท์ไปหมายเลขอื่นหรือคนอื่น โดยขาดการชี้แจงเหตุผลอันสมควร 
 6.  การป้องกันหรือลดความขัดแย้งกับผู้ใช้บริการ ได้แก่ 
  6.1  พยายามฝึกหัดควบคุมอารมณ์ของเราเอง เช่น หัดนั่งสมาธิ มองโลกในแง่ด ีหัด
เล่นกีฬา เช่น วิ่งหรือว่ายน้ำ หรือนับเลขหรือสวนมนต์ (ไว้ในใจ) พักผ่อนให้เพียงพอ 
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  6.2  อย่าพยายามเข้าไปมีส่วนร่วมในระหว่างการถกเถียง พาตัวของท่านออกไปจาก
สถานการณ์และสิ่งแวดล้อมอันไม่พึงประสงค์ 
  6.3  หลีกเลี่ยงการตำหนิติเตียนผู้อื่นต่อหน้าผู้ใช้บริการ 
  6.4  หากผู้ใช้บริการตำหนิติเตียนเราบ้างก็รับฟังด้วยความเห็นอกเห็นใจ 
  6.5  หากสามารถทราบสิ่งที่ผู้ใช้บริการชอบหรือสนใจให้พยายามพูดคุยในสิ่งนั้น 
  6.6  ระมัดระวังกิริยามารยาทของเราไว้ให้ดี 
  6.7  พยายามเข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อื่น ไม่ตำหนิตัวเองและตำหนิผู้อื่น พยายาม
ทำความเข้าใจกับสถานการณ์นั้นๆ รวมทั้งเข้าใจผู้อื่นให้ดีที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้  
 การสร้างความประทับใจให้กับผู้รับบริการจำเป็นต้องอาศัยเทคนิคในการต้อนรับ                
การสร้างมนุษยสัมพันธ ์การขจัดอุปสรรคและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการบริการ การมีบุคลิกภาพ 
ที่เหมาะสม ตลอดจนการป้องกันหรือลดความขัดแย้งกับผู้ใช้บริการ ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้
บริการสารสนเทศประสบความสำเร็จ 

ประโยชน์ของบริการสารสนเทศ 
 ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการต่างตระหนักดีว่าบริการของสถาบันบริการสารสนเทศเป็นสิ่งที่มี
ประโยชน์อย่างยิ่ง ซึ่งอาจสรุปประโยชน์ของบริการสารสนเทศได้ดังนี้  (จินตนา เกษรบัวขาว, 2542, 
หน้า 2-4)   
 1.  ช่วยการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นสถาบันบริการสารสนเทศประเภทใด งานบริการของสถาบัน
บริการสารสนเทศล้วนแล้วแต่มุ่งให้การศึกษาทั้งสิ้น เช่น ห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดวิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัย จะเห็นได้ชัดเจนว่าช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้บทเรียนและเรื่องอื่นๆ ได้ดียิ่งขึ้นหรือห้องสมุด
ประชาชนก็ช่วยให้บุคคลทั่วไปมีโอกาสได้ใช้วัสดุ เพื่อการศึกษาตลอดชีวิต ดังนั้น ผู้ใช้บริการสถาบัน
บริการสารสนเทศทุกประเภทย่อมจะได้รับความรู้ด้านต่างๆ ตามความสนใจใคร่รู้ของแต่ละคน 
 2.  ช่วยเผยแพร่ข่าวสารข้อมูล ในสภาพสังคมปัจจุบันเป็นยุคของข้อมูลข่าวสารทุกคน 
จำเป็นต้องก้าวให้ทันโลกโดยเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ เพราะเป็นยุคที่แข่งขันกันในด้านข้อมูลข่าวสาร 
บุคคลใดมีข้อมูลก็ย่อมเป็นผู้ที่ได้เปรียบในสังคม บริการต่างๆ ของสถาบันบริการสารสนเทศสามารถ
ตอบสนองความต้องการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสาร และเมื่อคนมีการศึกษามากขึ้นก็จะได้นำไปใช้
พัฒนาคุณภาพชีวิตของตน ส่งผลให้ประเทศชาติ มีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ และประเทศก็จะ
เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น 
 3.  ช่วยการค้นคว้าวิจัย ในทุกสาขาอาชีพจำเป็นต้องทำการวิจัยเพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ๆ  
ซึ่งเป็นการพัฒนาวิชาการในสาขาอาชีพนั้น นักวิจัยต้องมีข้อมูลประกอบเป็นจำนวนมาก หากผู้วิจัย
ต้องซื้อหรือพยายามแสวงหาหนังสือหรือวัสดุประเภทอื่นด้วยตนเองทั้งหมดแล้ว ก็ย่อมเสียค่าใช้จ่าย
สูงมาก และจะได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ สถาบันบริการสารสนเทศจึงรวบรวมข้อมูลเอาไว้แล้วยัง
ให้บริการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือนักวิจัย เช่น บริการบรรณานุกรม  บริการเผยแพร่ข้อสนเทศตาม 
ความสนใจของผู้ใช้เป็นรายบุคคล เป็นต้น 
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 4.  ช่วยประหยัด ประหยัดในแง่ของผู้ใช้ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อซื้อหนังสือมาอ่านเอง  
ผู้ใช้สามารถใช้วัสดุเป็นจำนวนมากของสถาบันบริการสารสนเทศได้อย่างอิสระ เสรี นอกจากนี้บริการ
ของสถาบันบริการสารสนเทศยังช่วยประหยัดเวลาของผู้ใช้ ผู้ใช้อาจประสบปัญหาหาหนังสือไม่พบ  
ไม่ทราบวิธีการค้นคว้า ผู้ให้บริการจะเข้าไปช่วยเหลือ ทำให้หาวัสดุที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้ง 
ในบางแห่งที่จัดบริการยืมระหว่างสถาบันบริการสารสนเทศ ยังสามารถหาวัสดุจากสถาบันบริการ
สารสนเทศแห่งอื่นมาบริการได้อีกด้วย และในกรณีที่สถาบันบริการสารสนเทศอยู่ห่างไกลกันก็ยัง
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลถึงกัน โดยการสืบค้นข้อมูลทางไกลด้วยคอมพิวเตอร์ ฉะนั้น จึงประหยัด 
ทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายที่จะต้องเดินทางไปยังสถาบันบริการสารสนเทศที่อยู่ห่างไกลทั้งภายในประเทศ
และนอกประเทศ 
 5.  ช่วยให้ค้นคว้าได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ข้อมูลต่างๆ หากได้รับอย่างไม่ครบถ้วนอาจเป็น
ผลเสียต่อผู้ค้นคว้า เพราะสรุปความได้ไม่ครบถ้วนอาจเกิดความผิดพลาดในการนำข้อมูลไปใช้
ประกอบการตัดสินใจ ดังนั้น บริการของสถาบันบริการสารสนเทศช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้ ผู้ให้
บริการจะแนะนำวิธีการค้นคว้าหรือ อาจช่วยลงมือค้นหาคำตอบให้ เช่น ห้องสมุดรัฐสภา ซึ่งเป็นห้อง
สมุดเฉพาะผู้ใช้คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสมาชิก ผู้ใช้สถาบันบริการสารสนเทศเหล่านี้ต้องการ
ข้อมูล เพื่อใช้ประกอบการประชุมสภาซึ่งถ้าข้อมูลไม่ดี ก็อาจมีส่วนทำให้การตัดสินใจผิดพลาดได ้ผู้ให้
บริการต้องกระตือรือร้นจัดหาข้อมูลมาให้บริการอย่างสมบูรณ์ที่สุดในระยะเวลารวดเร็ว 
 6.  ช่วยให้ผู้ใช้ได้มีโอกาสค้นคว้าเพื่อพัฒนาตนเอง ใช้ประโยชน์จากข้อมูล ซึ่งได้จากวัสด ุ
สถาบันบริการสารสนเทศ สถาบันบริการสารสนเทศจำเป็นต้องจัดบริการต่างๆ ขึ้นเพื่ออำนวย
ประโยชน์ให้แก่ผู้ใช้ สำหรับสถาบันบริการสารสนเทศสมัยใหม่ ไม่เพียงแต่บริการผู้ที่เข้าใช้สถาบัน
บริการสารสนเทศเท่านั้น หากมีกำลังความสามารถที่จะปฏิบัติ สถาบันบริการสารสนเทศก็จะจัด
บริการให้แก่บุคคลที่ไม่ได้เข้าใช้แต่มีความต้องการข้อมูล ข่าวสาร และอาจรวมไปถึงผู้ด้อยโอกาสกลุ่ม
ต่าง ๆ ที่ไม่มีโอกาส ได้เข้าใช้สถาบันบริการสารสนเทศ 
 7.  ช่วยให้ผู้ใช้ผ่อนคลายความตึงเครียด ได้ความเพลิดเพลินจากการใช้วัสดุที่มุ่งให้ 
ความบันเทิง เช่น นวนิยาย เรื่องสั้น ฐานข้อมูลซีดี-รอม ซึ่งเป็นภาพยนตร์หรือเพลง นับได้ว่าเป็นวิธี
การส่งเสริมให้เกิดการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์วิธีการหนึ่งด้วย 
 8.  ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่สถาบันบริการสารสนเทศ บุคลากรงานบริการของสถาบัน
บริการสารสนเทศมุ่งช่วยเหลือผู้ใช้เป็นสำคัญ ก่อให้เกิดความรู้สึกเป็นมิตร เกิดความรู้สึกที่ดีต่อกัน 
อาทิเช่น เมื่อค้นหาสิ่งใด เรื่องใด ก็หาได้โดยเร็ว ผู้ใช้ย่อมเกิดความประทับใจและจะเป็น 
ด้านต่างๆ บุคคลเหล่านี้จะหันมาช่วยเหลือสนับสนุนกิจการของสถาบันบริการสารสนเทศ นับได้
ว่าการบริการที่ดีจะมีส่วนช่วยในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ 
 9.  บริการของสถาบันบริการสารสนเทศ หากผู้ให้บริการสามารถจัดบริการที่ดีได ้ย่อมส่งผล
ให้ผู้ใช้เกิดความพึงพอใจ และมีปริมาณผู้ใช้เพิ่มขึ้น เกิดการใช้วัสดุของสถาบันบริการสารสนเทศอย่าง
คุ้มค่าในทางตรงกันข้ามกันหากบริการได้ไม่ดี ก็ย่อมทำให้ปริมาณผู้ใช้น้อย ใช้วัสดุที่มีอยู่อย่างไม่คุ้มค่า 
ซึ่งนับเป็นความล้มเหลวอย่างมากเนื่องจากต้องสูญเสียงบประมาณ ในการจัดเตรียมวัสด ุบุคลากร  
ค่าก่อสร้างอาคาร และรายจ่ายอื่นๆ เป็นจำนวนมาก จัดว่าเป็นการลงทุนที่สูญเปล่า ดังนั้น ผู้ให้
บริการจึงจำเป็นต้องศึกษาเทคนิควิธีการดำเนินงานบริการเพื่อจะได้ทราบแนวทางการจัดบริการได้
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อย่างมีประสิทธิภาพ หรืออาจนำทฤษฏีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพของ
สถาบันบริการสารสนเทศแต่ละแห่ง 
 การบริการของสถาบันบริการสารสนเทศเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง ทั้งทางด้านการศึกษา
การค้นคว้าวิจัย ช่วยให้ผู้ใช้ได้มีโอกาสค้นคว้าเพื่อพัฒนาตนเอง สามารถค้นคว้าได้อย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ในที่แห่งเดียว เพราะจะมีสารสนเทศเตรียมไว้บริการมากมาย ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้บท
เรียนและเรื่องอื่นๆ ได้ดียิ่งขึ้น ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อหนังสือมาอ่านเอง  ช่วยผ่อนคลาย
ความตึงเครียด การเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลทำได้รวดเร็ว อีกทั้งยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการให้
บริการ  ทำให้เกิดการใช้วัสดุของสถาบันบริการสารสนเทศอย่างคุ้มค่า 

บทสรุป 
 การบริการสารสนเทศ (Information Services) เป็นการให้บริการเพื่อตอบสนอง 
ความต้องการของผู้ใช้สารสนเทศ โดยสถาบันบริการสารสนเทศทั้งภาครัฐหรือเอกชน ต้องดำเนินการ
จัดหา จัดเก็บ วิเคราะห์ สังเคราะห ์และเผยแพร่สารสนเทศตามความต้องการของผู้ใช้ ผู้ให้บริการ
สารสนเทศต้องจัดสถาบันบริการสารสนเทศให้สวยงาม  มีระเบียบ จัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่มี
คุณค่าตรงตามความต้องการของผู้ใช้ จัดทำกฎระเบียบที่เหมาะสมกับสถาบันบริการสารสนเทศ   
การจัดบริการสารสนเทศให้มีคุณภาพต้องคำนึงถึงองค์ประกอบสำคัญหลายประการ เช่น ความพึง
พอใจของผู้รับบริการ ความคาดหวังของผู้รับบริการ  ความพร้อมในการบริการ  ความมีคุณค่าของ
การบริการ เป้าหมายของการบริการสารสนเทศ คือ การจัดการให้ผู้ที่ต้องการใช้สารสนเทศ ได้รับ
สารสนเทศที่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ ์ทันเวลา น่าเชื่อถือ มีความต่อเนื่อง และตรงกับความต้องการ
ของผู้ใช้มากที่สุด การบริการสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพนั้น จะต้องมีการดำเนินงานที่เป็นระบบ 
โดยมีองค์ประกอบที่ครบถ้วน ทั้งด้านประเภทของสารสนเทศ สถาบันบริการสารสนเทศ ผู้ใช้  
ผู้ให้บริการสารสนเทศ และเครื่องมือในการให้บริการ



บทที่ 2 
ผู้ให้บริการสารสนเทศ 

 ผู้ให้บริการสารสนเทศเป็นผู้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินการของสถาบันบริการ

สารสนเทศ จะหยุดนิ่งอยู่กับที่ไม่ได ้ต้องไม่ยึดติดกับสิ่งเดิมที่ปฏิบัติจนเคยชิน และต้องมองโลกไกล 
ไปถึงสิ่งที่จะมาถึงในอนาคตข้างหน้าด้วย โดยเฉพาะการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในยุคสารสนเทศ 
ที่นับวันจะรุนแรงและท้าทายความสามารถเป็นอย่างยิ่ง จึงต้องเป็นผู้ที่เตรียมตัวให้พร้อมจะพัฒนา
ตนเองให้สามารถอยู่ในสภาวะดังกล่าวได้  ด้วยเหตุนี้จึงต้องเป็นผู้มีความเข้าใจ มีทัศนคติที่ดี 
ในการพัฒนาสถาบันบริการสารสนเทศให้เจริญรุดหน้าขึ้น สามารถแปรเจตนารมณ์ให้ออกมาตอบ
สนองข่าวสารข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อขยายโอกาสในการให้บริการผู้ใช้ภายใต้สิ่งริเริ่มใหม่ๆ อยู่เสมอ 
ต้องพัฒนาตนให้เป็นผู้ให้บริการที่มีแนวคิดใหม่ คือ ส่งเสริมให้สถาบันบริการสารสนเทศเป็นแหล่ง
ความรู้ (Knowledge Place) อย่างแท้จริงไม่ใช่เป็นเพียงแหล่งสารสนเทศ (Information Place) 
เท่านั้น ความสามารถที่กล่าวมาข้างต้นนี้ เป็นสิ่งที่ผู้ให้บริการต้องเรียนรู้และยึดเป็นหลักปฏิบัติ  
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ความหมายของผู้ให้บริการสารสนเทศ 
 สถาบันบริการสารสนเทศจะให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดหรือไม่ย่อมขึ้นอยู่กับ

ศักยภาพของผู้ให้บริการสารสนเทศ ดังนั้นเราจึงควรทำความเข้าใจถึงความหมายและบทบาทหน้าที่
ของผู้ให้บริการสารสนเทศอย่างถ่องแท้  โดยมีผู้ให้ความหมายของผู้ให้บริการสารสนเทศดังนี้ 
 พิมลพรรณ  เรพเพอร์ (2546, หน้า 72) กล่าวถึงผู้ให้บริการสารสนเทศว่า มีชื่อตรงกับภาษา
อังกฤษหลายคำ เช่น Documentalist (เป็นคำนิยมใช้ในแถบทวีปยุโรป) Information Specialist 
หรือ Information Officer และ Information Manager ซึ่งหมายถึง ผู้ที่มีหน้าที่ให้บริการ
สารสนเทศภายในห้องสมุด ศูนย์สารสนเทศ หรือสถาบันบริการสารสนเทศเป็นผู้ที่มีการคัดเลือก 
วิเคราะห์และประมวลผลสารสนเทศ เตรียมการค้นคืนและเผยแพร่สารสนเทศให้เหมาะสมกับความ
ต้องการของผู้ใช้ รวมถึงการแนะนำการใช้ทรัพยากรสารสนเทศให้ผู้ใช้ได้รับสารสนเทศที่ต้องการได้
อย่างสะดวกและเหมาะสม 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2546, หน้า 95 - 96) กล่าวว่า ผู้ให้บริการสารสนเทศอาจ
เรียกว่า นักวิชาชีพสารสนเทศ หรือนักบริการสารสนเทศ (Information Professional) หมายถึง ผู้
ทำหน้าที่จัดการกับสารสนเทศอย่างมีระบบและบริการค้นหาสารสนเทศให้กับผู้มาขอใช้ได้สะดวก

รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน ทันต่อความต้องการและเหตุการณ์ ผู้ให้บริการสารสนเทศมีบทบาทสำคัญ
ยิ่งในการจัดกิจกรรมและบริการส่งเสริมให้ผู้ใช้ได้รับบริการที่มีคุณภาพผู้ให้บริการสารสนเทศอาจเรียก

ชื่อ หรือตำแหน่งงานได้แตกต่างกันตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (ชุติมา  สัจจานันท,์ 2546) 
 1.  นักเอกสารสารสนเทศ หรือนักสารสนเทศ เป็นชื่อตำแหน่งที่นิยมใช้เรียกบุคลากร        
ผู้ให้บริการและเผยแพร่สารสนเทศในศูนย์สารสนเทศหรือห้องสมุดเฉพาะ มีลักษณะงานที่เกี่ยวกับ
การจัดการและคัดเลือกหนังสือ และเอกสารในสาขาวิชาเฉพาะ วิเคราะห์และจัดหมวดหมู่หนังสือ
เอกสาร ทำรายการบรรณานุกรม ดรรชนีและสาระสังเขปให้เป็นเครื่องมือช่วยการค้นคว้า จัดทำ
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เอกสารสำเร็จรูปเฉพาะเรื่อง จัดสร้างฐานข้อมูล  สร้างเว็บเพจ แนะนำแนวการอ่าน การใช้หนังสือ
หรือเอกสารเฉพาะวิชา และการให้บริการบนอินเทอร์เน็ต  
 2.  ผู้เชี่ยวชาญแนะแหล่งสารสนเทศ คือ ผู้ทำหน้าที่ในสถาบันบริการสารสนเทศ                
เป็นผู้ชี้แนะแหล่งสารสนเทศและสถาบันบริการสารสนเทศที่ผู้ใช้จะไปค้นคว้าหาคำตอบ 
 3.  ผู้ขายสารสนเทศหรือร้านค้า คือ ผู้ให้บริการสารสนเทศเชิงพาณิชย์หรือผู้ดำเนินธุรกิจ
สารสนเทศจะต้องมีการลงทุน เช่น ทุนจดทะเบียน ทุนก่อสร้างสำนักงาน ทุนสำรองการจัดซื้อ  และ
รวบรวมสารสนเทศ นอกจากนั้นมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าจ้าง ค่าบุคลากร ค่าดำเนินงาน ค่าวัสดุครุภัณฑ์  
ค่าเช่าและค่าเดินทาง เป็นต้น ส่วนรายได้จะได้จากค่าสมาชิก ค่าบริการเป็นครั้งคราว 
และส่วนแบ่งที่ได้จากการขายบริการแต่ละครั้ง เป็นต้น 
           สรุปได้ว่า ผู้ให้บริการสารสนเทศ หมายถึง บุคคลที่มีหน้าที่และปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
การคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ การจัดหมวดหมู่ รวมรวมจัดเก็บ ดูแลรักษา วิเคราะห์ สังเคราะห ์
และการให้บริการและเผยแพร่สารสนเทศเพื่อการใช้ประโยชน์ของบุคคลในสังคม 

ความสำคัญของผู้ให้บริการสารสนเทศ 
 การบริการมีคุณค่าเป็นพิเศษต่อผู้ให้บริการสารสนเทศ เพราะเป็นสิ่งที่จะกำหนดผล 
การแข่งขันในธุรกิจและการดำเนินงาน เมื่อมีการประเมินด้วยการเทียบเคียงกันในระหว่างธุรกิจ               
อุตสาหกรรมเดียวกันหรือแม้แต่ผลการดำเนินงานของภาครัฐ จนแทบจะกล่าวได้ว่าความสามารถ 
ในการแข่งขันต้องดูที่การบริการเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญ ยิ่งในธุรกิจจะแข่งขันโดยราคาการส่งเสริม 
การขายด้วยการลดแลกแจกแถม แต่ก็สามารถทำได้ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ เพราะเป็นการกระทำที่เข้า
เนื้อตนเอง สิ่งสำคัญของการให้บริการสารสนเทศ คือ 
 1.  การรักษาลูกค้าหรือผู้ใช้บริการเดิม การให้บริการเพื่อจะรักษาลูกค้าหรือผู้ใช้บริการเดิมไว้
ให้เป็นลูกค้าประจำหรือลูกค้าที่มีความจงรักภักดี ผู้ให้บริการต้องเป็นผู้กำหนดกลยุทธ์ให้เกิดแรงผลัก
ดันในการปรับปรุงคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่องด้วยการจัดวางระบบบริหารภายในให้สอดคล้อง

กับมีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเป็นการปรับปรุงการให้บริการ การสื่อสารกับลูกค้า การลดความ
ผิดพลาดของบุคคล มีการวัดคุณภาพบริการ ความถูกต้อง การใช้เวลา การตอบสนองความต้องการ 
และความคาดหวังของลูกค้า เพื่อจะรักษาลูกค้าเดิมไว้ให้ได้ 
 2.  การเพิ่มลูกค้าหรือผู้ใช้บริการใหม่ ผู้ให้บริการต้องพยายามกระทำทุกวิถีทางที่จะเพิ่ม 
ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการใหม ่เพราะเป็นการสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่หน่วยงานด้วย การมีจำนวน
ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้นเป็นตัวชี้วัดสำคัญอย่างหนึ่ง 
 การเพิ่มลูกค้าหรือผู้ใช้บริการใหม่จะต้องมีระบบและกลไกการรับการสื่อสารกลับจากลูกค้า

หรือผู้ใช้บริการ เพื่อให้รู้ว่าลูกค้าหรือผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจหรือไม่อย่างไร และสนองตอบความ
ต้องการของลูกค้า รวมทั้งให้บริการที่เหนือกว่าความคาดหวังของลูกค้า มีการจัดตั้งองค์กร 
เพื่อรักษาและพัฒนาคุณภาพของการบริการให้ยกระดับความมาตรฐานสูงขึ้น ทุกหน่วยงาน ทุกระดับ  
มีโปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อให้หน่วยงานมีแรงผลักดันไปสู่เป้าหมายที่กำหนด 
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 สมิต สัชฌุกร (2550, หน้า 61) ได้กล่าวถึงการปฏิบัติตนในการให้บริการไว้ดังนี้ 
 1.  ทางกาย ต้องดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงสดชื่น ด้วยอาการกระปรี้กระเปร่า  
ไม่ง่วงเหงา หาวนอน เซื่องซึม มีลักษณะทะมัดทะแมง กระฉับกระเฉง กระชุ่มกระชวย หน้าตาสดใส 
หวีผมเรียบร้อย ไม่ปล่อยผมรุงรัง หรือหัวยุ่งเป็นกระเซิง การแต่งกายเรียบร้อย ยิ้ม ไหว้ หรือทักทาย
เหมาะสม กิริยาสุภาพ เป็นคุณสมบัติขั้นพื้นฐาน นอกจากนั้นต้องวางตัวเป็นมิตร เปิดเผย จริงใจ 
สนองความต้องการของลูกค้าอย่างกระตือรือร้น แสดงความเต็มใจที่จะให้บริการ 
 2.  ทางวาจา ต้องใช้ถ้อยคำชวนฟัง น้ำเสียงไพเราะชัดเจน พูดมีหางเสียง มีคำขานรับ 
เหมาะสม กล่าวต้อนรับ และสอบถามว่าจะให้ช่วยบริการอย่างไร พูดแต่น้อยฟังให้มาก ไม่พูดแทรก        
ไม่กล่าวคำตำหนิ อาจพูดทวนย้ำสิ่งที่มีผู้มาติดต่อต้องการให้เขาฟังเพื่อความเข้าใจตรงกัน พูดให้เกิด
ประโยชน์ต่อลูกค้า ไม่พูดมากจนเกินจริง พูดเพื่อความสบายใจของลูกค้า และใช้ถ้อยคำเหมาะสม 
 3.  ทางใจ ต้องทำจิตใจให้เบิกบานแจ่มใส ยินดีที่จะต้อนรับ ไม่รู้สึกขุ่นเคืองที่จะต้องรับ 
หน้า หรือพบปะกับคนแปลกหน้าที่ไม่คุ้นเคยกันมาก่อน แต่มาเรียกร้องต้องการนั่น ต้องการนี่  
ไม่ปล่อยให้จิตใจหม่นหมอง ใจลอยขาดสมาธิในการทำงาน เศร้าซึม เบื่อหน่ายหรือเซ็ง 
 บุญสืบ แช่มช้อย (2550) กล่าวถึง หลักการพื้นฐานของผู้ให้บริการที่ดีมี ดังนี ้
 1.  ทำให้ผู้รับบริการพอใจในการมารับบริการ 
 2.  อย่าให้ผู้รับบริการอยู่ที่หน่วยบริการนานเกินไป 
 3.  อย่าผิดพลาดจนทำให้ผู้รับบริการเดือดร้อน 
 4.  สร้างบรรยากาศของหน่วยบริการให้รื่นรมย์ 
 5.  ทำให้ผู้รับบริการคุ้นเคยกับสถานที่ 
 6.  เตรียมความสะดวกให้พร้อม  
 สรุปผู้ให้บริการควรเตรียมร่างกายให้เข้มแข็ง ทะมัดทะแมง กระฉับกระเฉง แต่งกาย
เรียบร้อย กริยาสุภาพ วาจาไพเราะชัดเจน กระตือรือร้น สดชื่นแจ่มใส เต็มใจในการให้บริการ สร้าง
บรรยากาศของสถาบันบริการสารสนเทศให้รื่นรมย์ ไม่ทำให้ผู้ใช้บริการรอรับบริการนานเกินไป  
จะทำให้ผู้รับบริการมีความประทับใจในตัวผู้ให้บริการ และหน่วยงานของผู้ให้บริการด้วย ซึ่งจะส่งผล
ทำให้งานบริการสารสนเทศประสบความสำเร็จได้อย่างดียิ่ง 

คุณภาพของงานบริการสารสนเทศ 
 ผลสำเร็จของสถาบันบริการสารสนเทศอยู่ที่คุณภาพของการบริการสารสนเทศ คุณภาพของ
บริการอยู่ที่ผู้ให้บริการสารสนเทศ หรือระบบการบริการที่เน้นที่ผู้ให้ผู้บริการ (People-Focused 
Management) บุคคลที่เกี่ยวข้องภายในสถาบันบริการสารสนเทศและผู้ใช้บริการด้วย จากการศึกษา 
ถึงเหตุผลการจำแนกว่า บริการเป็นที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจ พบว่าเหตุผลส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของ 
บุคลิกภาพและการปะทะสังสรรค์ระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ แม้ว่าการวัดคุณภาพบริการ 
โดยวิธีนี้จะเป็นการวัดแบบอัตวิสัย ซึ่งมีความแตกต่างกันไปจากค่านิยม และความคาดหวังของแต่ละ
กลุ่ม บริการที่ดีหรือมีคุณภาพนั้น จะต้องไม่ทำให้ผู้ใช้บริการเสียเวลาในการรอคอยนาน ผู้ให้บริการ
ต้องมีมนุษยสัมพันธ์ดี มีการทักทายโอภาปราศรัยและเป็นกันเองกับผู้ใช้บริการ สามารถให้บริการที่
เป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ กล่าวคือต้องเข้าเกณฑ์ที่ว่า “หน้าไม่งอ รอไม่นาน วาจาไพเราะเสนาะ
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หู” นอกจากนั้นยังสามารถดูได้ว่าผู้ให้บริการสารสนเทศได้ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดหรือยัง ซึ่งจะดูได้จาก
การดำเนินการดังนี้ (น้ำทิพย์ วิภาวิน, 2548, หน้า 5) 
 1.  คุณภาพของการบริการสารสนเทศ 
 2.  การไหลเวียนของสารสนเทศ 
 3.  การประสานงาน (การสื่อสาร) ระหว่างบุคลากรในวิชาชีพเดียวกันและที่เกี่ยวข้อง 
 4.  ความรับผิดชอบต่อภาพพจน์และบทบาทของวิชาชีพ 
 5.  การใช้ความคิดแบบกลยุทธ์และการมองการณ์ไกล การวางแผนกลยุทธ์จึงมิใช ่
การเดาหรือคาดคะเน แต่เป็นการกำหนดแนวทางในอนาคตอย่างมีเป้าหมายบนพื้นฐานของ 
ความเป็นจริง 
 กลยุทธ์การวางแผนที่สำคัญคือ การแก้ปัญหาให้ตรงจุดและคำนึงถึงความสำคัญก่อนหลังใน
การแก้ไขปัญหา แผนกลยุทธ์จะช่วยให้สถาบันบริการสารสนเทศดำเนินงานอย่างมีเป้าหมาย 
และก้าวไปในทิศทางที่ถูกต้อง 
 ชัชวาลย์ วงษ์ประเสริฐ (2548) กล่าวว่า ความรู้เป็นสิ่งที่มีความซับซ้อนมากกว่าข้อมูลและ
สารสนเทศ ข้อมูลเป็นเพียงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากปรากฎการณ์ต่างๆ หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือมีผู้
บันทึกไว้ เป็นข้อความอธิบายโดยผูกไว้กับเงื่อนไขของเวลา ข้อมูลเหล่านี้มีเกิดขึ้นมากมายในแต่ละวัน 
นอกจากนี้การผลิตสารสนเทศในรูปอื่นๆ ไม่ว่าจะบันทึกไว้ในสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละวัน
มีจำนวนมากมายจนยากที่มนุษย์จะติดตามได้อย่างครบถ้วน ซึ่งถือได้ว่าเป็นปรากฎการณ์ของการ
ทะลักของสารสนเทศ (Information Explosion) จนไม่อาจทราบได้ว่าข้อมูลที่มีมากมายนั้นมีอะไร
บ้าง นักสารสนเทศจึงมีความสำคัญเพราะเป็นผู้นำข้อมูลอย่างมากมายนั้นมารวบรวม วิเคราะห์ สรุป 
กลั่นกรอง และประมวลผลให้เป็นสารสนเทศ (Information) ซึ่งเป็นการจัดการกับสารสนเทศ ทำให้
ผู้ใช้สารสนเทศเข้าใจภาพรวมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ดียิ่งขึ้น ระบบที่นำข้อมูลที่จัดเก็บไว้มา
ประมวลผลให้เป็นสารสนเทศได ้เรียกว่า ระบบสารสนเทศ สารสนเทศยังไม่ใช่เป้าหมายหลักของ
มนุษย์เพราะสารสนเทศเป็นเพียงภาพรวมของเหตุการณ์หนึ่งๆ ที่เกิดขึ้น ยังไม่ได้แสดงภาพรวมของ
ทุกเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ดังนั้น จึงต้องการให้มีการประมวลผลต่อไปอีกระดับหนึ่ง โดยการ
วิเคราะห์หรือสังเคราะห์ให้เกิดเป็นความรู้ที่สามารถช่วยในการตัดสินใจ ในขั้นตอนนี้เป็นการยากที่จะ
ใช้เทคโนโลยีในการดำเนินการถึงแม้จะมีความพยายามของนักเทคโนโลยีก็ตาม แต่อย่างไรก็ตาม  
การประมวลผลในขั้นนี้น่าจะเป็นการทำโดยนักสารสนเทศมากกว่า โดยประสิทธิภาพของเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ก็สามารถทำการจัดเรียง คำนวณ จัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ แต่คอมพิวเตอร์ไม่
สามารถสร้างความรู้ได้ นักสารสนเทศจึงเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการจัดเก็บความรู้เอาไว้ให้เป็น
หมวดหมู่ และจัดการวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อนำไปใช้งานได้ทันที นักสารสนเทศจะดำเนินการจัดหา
สารสนเทศทั้งในรูปตำราหรือบทความต่างๆ นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องจัดการกับความรู้ที่อยู่ในสมอง
ของมนุษย์และนำมาใช้ประโยชน์ ให้ได้ นักสารสนเทศต้องพิจารณาปัจจัยในการดำเนินงาน
สารสนเทศที่จะทำให้เกิดความสำเร็จดังนี้  
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 1.  แก่นของการเปลี่ยนแปลงก็คือ สำนึก และทัศนคติของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันบริการสาร
สนเทศนั้นๆ  
 2.  ทิศทางการให้บริการของสถาบันบริการสารสนเทศ ต้องสัมพันธ์กับการพัฒนาประเทศ 
เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ  
 3.  ใช้แนวคิดและกลยุทธ์การตลาดเป็นแนวทางการพัฒนาบริการเชิงรุก  
 4.  หัวใจของสถาบันบริการสารสนเทศก็คือ การเข้าถึงผู้ใช้บริการ (Approach the Users)  
 5.  ต้องรู้ถึงความจำเป็นและความต้องการและศักยภาพของผู้ใช้ (Need / Want / 
Potential of the Users) (ทำอย่างไร)  
 6.  ใช้วิธีการวิจัยตลาด (Marketing Research) (ใช้เครื่องมืออะไร)  
 7.  ผลิตสินค้าและบริการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ (รู้แล้วทำอย่างไร)  
 8.  ผลิตขึ้นมาแล้วต้องให้ผู้ใช้รู้และเข้ามาใช้บริการ โดยใช้ Market Mix  
 9.  สินค้าของสถาบันบริการสารสนเทศคืออะไร (การปรับแต่งสารสนเทศและบริการ
สารสนเทศ) 

บทบาทของผู้ให้บริการสารสนเทศ 
 ผู้ให้บริการสารสนเทศเป็นบุคคลที่ทำหน้าที่ส่งผ่านสารสนเทศให้กับผู้รับบริการ ดังนั้นผู้ให้
บริการ จำเป็นต้องศึกษาบทบาทของผู้ให้บริการสารสนเทศให้เข้าใจเพื่อนำไปสู่    การปฏิบัติที่ถูกต้อง 
 กุลธิดา  ท้วมสุข (2541, หน้า 74-75) กล่าวว่าได้จัดกลุ่มผู้ให้บริการสารสนเทศออกตาม
บทบาทหน้าที่เป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ 
 1.  กลุ่มผู้ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางและผู้กลั่นกรองข้อมูล ในยุคข้อมูลข่าวสารมีจำนวนมาก 
และสามารถสื่อสารกันได้หลายช่องทาง สิ่งที่จำเป็นมากที่สุดคือ กลไกในการกลั่นกรองข้อมูลเพื่อไม่
ให้ข้อมูลที่ไม่มีประโยชน์มีจำนวนมากเกินไป เพื่อให้ข้อมูลถูกใช้ประโยชน์โดยคนที่ต้องการใช้จริงๆ  
และเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องและไม่จำเป็นสำหรับเขา การจะทำให้กลไก 
การกลั่นกรองดังกล่าวประสบผลสำเร็จจำเป็นต้องอาศัยผู้ที่รู้แหล่งข้อมูล รู้วิธีจัดการข้อมูลและ 
ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการส่งผ่านข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม 
 2.  กลุ่มผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้จัดเก็บและรักษาวัฒนธรรม เนื่องจากวัฒนธรรมเป็นสมบัติ 
อันล้ำค่าควรแก่การเก็บและบำรุงรักษา 
 3.  กลุ่มผู้ทำหน้าที่ให้ข้อมูลและสื่อสารข้อมูล ผู้ให้บริการสารสนเทศนอกเหนือจากจะเป็นผู้รู้
แหล่งข้อมูลและจัดส่งข้อมูลแล้ว ควรทำหน้าที่เป็นผู้ให้ข้อมูลและสื่อสารข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสม 
ข้อมูลบางอย่างมีจำนวนมากเกินไปอาจต้องได้รับการเขียนขึ้นใหม่ ดังนั้นบางครั้งผู้ให้บริการอาจต้อง
ทำหน้าที่เป็นผู้เขียนสาระสังเขป (Abstractor) เป็นผู้วิจัย (Researcher) 
 4.  กลุ่มผู้ทำหน้าที่เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำ ผู้ให้บริการสารสนเทศ 
เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน คือ รู้ว่ามีข้อมูลอะไรอยู่ข้อมูลนั้นอยู่ที่ไหน หรืออยู่ที่ใครจะหามาได้
อย่างไร และเนื่องจากผู้ให้บริการสารสนเทศมักเกี่ยวข้องกับบุคคล และชุมชน การรู้จักนำความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านดังกล่าวมาสนับสนุนบทบาทหน้าที่ในการเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ และแนะนำ
บุคคลอื่น ให้สามารถนำเอาความรู้ที่มีอยู่ไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องเหมาะสม 
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 5.  กลุ่มผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้สอนและนักศึกษา บทบาทสำคัญที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ของผู้ให ้
บริการสารสนเทศ คือ การทำหน้าที่เป็นผู้สอนและให้การศึกษาแก่ผู้มาใช้บริการในยุคที่สื่อสารสนเทศ
มีหลายรูปแบบ การสืบค้นข้อมูลจากการสื่อสารสนเทศแต่ละรูปแบบมีความสลับซับซ้อน และอาจ
ต้องอาศัยความรู้และทักษะทางเทคโนโลยี เป็นหน้าที่ของผู้ให้บริการสารสนเทศที่ต้องสอนให้ผู้ใช้
สถาบันบริการสารสนเทศสามารถศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่มีอยู่ต่าง ๆ นี้ได ้
 สำหรับบทบาทของผู้ให้บริการสารสนเทศที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตนั้น นักวิชาการ
หลายคนได้ให้ความเห็นในการอภิปรายและการศึกษาแบบเดลฟาย (Delphi Study) สรุปได้ดังนี ้   
(กุลธิดา ท้วมสุข, 2541, หน้า 76)   
 1.  จะต้องทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับแหล่งข้อมูลภายนอกห้องสมุด มากกว่าข้อมูลภายใน 
ห้องสมุด 
 2.  จะมีบทบาทสำคัญเกี่ยวกับการเรียนรู้ทางไกล 
 3.  จะให้บริการแบบขึ้นอยู่กับผู้ใช้เฉพาะรายมากขึ้น 
 4.  จะทำหน้าที่เป็นผู้สอนทักษะเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในการเข้าถึงข้อมูล 
 5.  จะเป็นผู้ให้คำปรึกษาในด้านการออกแบบฐานข้อมูล 
 6.  จะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์  
 7.  จะเป็นผู้ควบคุม กลั่นกรอง และตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล 
 8.  จะเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และลิขสิทธิ์ในวรรณกรรม 
 9.  จะเป็นผู้มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการใช้อินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต 
 เนื่องจากผู้ให้บริการสารสนเทศจะต้องเป็นผู้มีหน้าที่ให้บริการสารสนเทศ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล โดยจะต้องมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเนื้อหา สามารถ        
คัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้อย่างรวดเร็ว และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ก็ทำให้บทบาทของผู้ให้บริการสารสนเทศเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสอดคล้องกับมาร์สเตอร์สัน 
(Marsterson, 1986, Unpaged, อ้างถึงใน กุลธิดา ท้วมสุข, 2541, หน้า 74) ได้รวบรวมคำและวลีที่
ใช้เรียกบรรณารักษ์ หรือใช้อธิบายบทบาทของบรรณารักษ์ในช่วงแรกๆ ของพัฒนาการทางเทคโนโลยี
สารสนเทศตามที่ปรากฏในวรรณกรรมต่างๆ ตัวอย่างเช่น ผู้ทำหน้าที่เป็นสื่อกลาง (Mediator ; 
Intermediary) ผู้อำนวยความสะดวกด้านสารสนเทศ (Information Facilitator) เจ้าหน้าที่เทคนิค 
(Technician) นักวิชาการ (Scholar) ผู้รักษาวัฒนธรรม (Curator of Culture) และผู้สอน 
(Teacher) เป็นต้น ซึ่งไม่ว่าจะเรียกบรรณารักษ์ว่าอย่างไร จะเห็นได้ว่าบรรณารักษ์เป็นวิชาชีพที่มี
บทบาทเกี่ยวข้องกับการศึกษา การให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่บุคคล ชุมชนและสถาบัน ต้องทำงาน
เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร และต้องทำงานในแหล่งที่มีข้อมูลความรู้ ดังนั้นผู้ให้บริการสารสนเทศจึงควร
มีบทบาทหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 1.  เป็นตัวแทนของสถาบันบริการสารสนเทศในการที่จะกระตุ้นส่งเสริมการบริการข้อมูล
ข่าวสาร ตลอดจนการให้และเผยแพร่บริการรวมไปถึงกิจกรรมของห้องสมุดด้วย 
 2.  เป็นสื่อกลางระหว่างผู้ใช้บริการกับคู่มือการค้นคว้าสิ่งพิมพ์ และแหล่งสารสนเทศต่างๆ  
 3.  เป็นตัวแทนของฝ่ายงานอื่นๆ ของห้องสมุดในการที่จะประสานความเข้าใจระหว่าง 
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ห้องสมุดกับผู้มาขอใช้บริการ คำนึงถึงจรรยาบรรณของผู้ให้บริการสารสนเทศโดยไม่ละเลยต่อหน้าที่ 
ตลอดจนสร้างภาพพจน์ที่ดีงามแก่ตัวเองและส่วนรวม 
 นอกจากนี้ยังต้องมีเทคนิคการให้บริการสารสนเทศคือ มีการวางแผนเตรียมการที่ด ี 
ต้องคำนึงถึงผู้ใช้บริการก่อนอื่นและจะต้องติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวต่างๆ อยู่เสมอ เพื่อที่จะ
ได้เสนอข่าวสารข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำและรวดเร็ว 
 ชัชวาลย์  วงษ์ประเสริฐ (2537, หน้า 15-20) กล่าวว่า บทบาทของผู้ให้บริการสารสนเทศ  
มีดังนี้ 
 1.  การรู้เท่าทันสารสนเทศ ต้องรู้ว่าสารสนเทศที่เผยแพร่ออกมาในโลกนี้มีค่านิยมและ 
ทัศนคติกำกับอยู่ทุกข้อเขียน ไม่มีสารสนเทศใดที่ปราศจากอคติ ดังนั้นการรู้เท่าทันสารสนเทศที่ได้รับ
นั้นเป็นจริง เป็นเท็จ บิดเบือน โน้มน้าวจิตใจ ให้เราคล้อยตามจึงเป็นเรื่องสำคัญเพราะสารสนเทศเพิ่ม
จำนวนมากขึ้นในแต่ละเรื่อง หรือถ้าเราเชื่อถือเฉพาะสารสนเทศชิ้นใดชิ้นหนึ่งที่มีอยู่ก็มีโอกาสตัดสินใจ
ผิดพลาดได้มาก ดังนั้น จำเป็นต้องแสวงหาสารสนเทศที่ทันสมัยจำนวนมากพอแล้ววิเคราะห์ 
สังเคราะห์ให้แน่ใจเสียก่อนจึงเป็นคุณลักษณะที่สำคัญของคนในยุคการสื่อสารไร้พรมแดน  
 2.  การรู้เท่าทันเทคโนโลยี พัฒนาการของเทคโนโลยีเป็นส่วนสำคัญมากในการที่จะก้าวมาสู่
ยุคโลกาภิวัตน์ต่อไปความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ก็จะคล้ายๆ กับการเปิดดูโทรทัศน์ จึงเป็น
เรื่องจำเป็นเพราะสารสนเทศในโลกอนาคตจะถูกจัดเก็บในรูปของดิจิตอล ซึ่งจำเป็นต้องใช้
คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการค้นคืนสารสนเทศ  
 3.  ความสามารถทางภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษที่เป็นภาษากลางในการสื่อสาร 
ของคนทั้งโลก เพื่อลดข้อจำกัดในการสื่อสารระหว่างกัน และสามารถเข้าถึงสารสนเทศได้ทั่วโลก  
การพัฒนาทักษะทางภาษาให้มีความสามารถในหลากหลายภาษา  นับเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับคนรุ่น
ใหม่เพื่อจะได้ไม่มีข้อจำกัดในการใช้สารสนเทศ  
 กล่าวโดยสรุปได้ว่า โลกในยุคปัจจุบันบทบาทของผู้ให้บริการสารสนเทศได้เปลี่ยนแปลงไป
มาก เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้มนุษย์มีการสื่อสารข้อมูลแบบไร้พรมแดนและ
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็วขึ้น ดังนั้นบทบาทและรูปแบบของผู้ให้บริการสารสนเทศก็จำ
ต้องปรับตามไปด้วย 

คุณสมบัติผู้ให้บริการสารสนเทศ 
 งานบริการสารสนเทศเป็นงานบริการที่เกี่ยวข้องกับความรู้ ข่าวสาร คุณสมบัติ ผู้ให้บริการ 
เป็นสิ่งที่จะบ่งบอกได้ว่างานบริการสารสนเทศจะประสบความสำเร็จหรือไม่ นักวิชาการหลายท่านได้
กล่าวถึงคุณสมบัติผู้ให้บริการสารสนเทศไว้ดังนี้ 
 สมิต  สัชฌุกร (2548, หน้า 33-43) ได้กล่าวว่า คุณสมบัติผู้ให้บริการ อาจพิจารณาจากองค์
ประกอบสำคัญ 2 ประการ ได้แก่  
 1.  คุณลักษณะ (Trait) 
     คุณลักษณะ หมายถึง สิ่งที่ชี้ให้เห็นความดี อาจเป็นสิ่งซึ่งปรากฏให้เห็นจากภายนอก เช่น 
ร่างกาย รูปร่าง เป็นต้น หรืออาจเป็นสิ่งที่มีอยู่ภายใน เช่น จิตใจ อารมณ์ และความรู้สึกนึกคิด 



Z26

เป็นต้น คุณลักษณะที่ดีย่อมนำมาซึ่งผลดี จึงเป็นลักษณะประจำตัวที่ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ต้องมีเพื่อให้เกิด
คุณสมบัติครบถ้วน ผู้ที่จะทำงานบริการได้ดี ควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
  1.1  มีจิตใจรักงานบริการ 
        คนเราจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดด้วยความสมัครใจทุ่มเทแรงกายแรงใจให้แก่สิ่งนั้น 
ย่อมเกิดจากความมีใจรักเป็นทุนเดิม ดังจะเห็นได้จากการที่เราให้เวลา ให้ความเอาใจใส่สนใจกับงาน
อดิเรกไม่ว่าจะเป็นงานเขียนหนังสือ งานปลูกต้นไม้ หรืองานเก็บสะสมสิ่งของหายาก ซึ่งต้องใช้ความ
มุ่งมั่นมานะเพียรพยายามเป็นพิเศษมากกว่างานปกติในหน้าที่ประจำ ซึ่งเป็นงานที่ได้รับมอบหมายให้
ทำไม่ได้เกิดจากความสมัครใจ เว้นเสียแต่งานในหน้าที่ เป็นงานที่เรารัก เราชอบ เราถนัด เราก็จะเกิด
ความสมัครใจทำ ซึ่งจะเป็นผลให้เราเอาใจใส่ต่องานนั้น งานบริการก็เช่นกัน ผู้ซึ่งจะทำได้ดีก็จะต้องมี
ใจรักและชอบงานบริการ 
  1.2  มีความรู้ในงานที่จะบริการ 
        งานบริการต้องการความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์เป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นผู้ซึ่งจะ
ทำงานบริการในเรื่องใดจำเป็นจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในงานที่ตนจะต้องให้บริการอย่างถูกต้อง

แท้จริง มิฉะนั้นจะก่อให้เกิดความผิดพลาด ตกหล่น เสียหายแก่งานบริการนั้นๆ ได้ ผู้ที่จะทำงาน
บริการในแต่ละงาน จึงต้องขวนขวายหาความรู้ในงานเฉพาะนั้นให้รู้แจ้ง รู้จริงอย่างถ่องแท ้เพื่อให้มี
คุณลักษณะเพียงพอแก่การเป็นผู้ให้บริการในงานที่ตนรับผิดชอบ 
  1.3  มีความรู้ในตัวสินค้าหรือบริการ 
        เหตุผลที่ว่าผู้ทำงานบริการจำเป็นต้องมีความรู้ในตัวสินค้าหรือบริการที่ตนจะ
เป็นผู้ให้บริการ เพราะการให้ความรู้และสารสนเทศ (Information) เกี่ยวกับตัวสินค้าหรือบริการ 
เป็นส่วนสำคัญของงานบริการและเป็นงานบริการขั้นพื้นฐานที่ทุกคนจะต้องทำในแต่ละหน้าที ่ 
หากผู้ทำงานบริการไม่มีความรู้ในตัวสินค้าและบริการแล้ว ก็ไม่สามารถจะอธิบายหรือให้คำชี้แจง 
เป็นการช่วยเหลือแก่ผู้รับบริการได้ 
  1.4  มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตน 
         ผู้ทำงานบริการจะต้องติดต่อสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับคนต่างๆ มากหน้าหลายตา  
การวางตนจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะเป็นพันธะผูกพันต่อผลที่ได้กระทำลงไป หากการปฏิบัติตนเป็นผล
ให้ผู้รับบริการพึงพอใจก็ดีไป แต่ในทางตรงกันข้ามการปฏิบัติตนเป็นผลให้ผู้รับบริการเกิดความไม่
พอใจก็ย่อมจะส่งผลเสียต่องานบริการได้ การปฏิบัติตนเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังทั้งด้านกายและวาจา     
เนื่องจากเป็นสิ่งปรากฏให้เห็นได้ง่าย ทั้งจากการแต่งกาย การแสดงกิริยามารยาท การพูด การสื่อสาร    
ทั้งที่ใช้ถ้อยคำและไม่ใช้ถ้อยคำ แต่เป็นภาษาที่ทำให้เกิดความเข้าใจได้ต่างๆ กัน 
  1.5  มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ 
        ผู้ใดที่ขาดความรับผิดชอบ ย่อมไม่อาจทำงานใดให้สำเร็จได ้เพราะความรับผิด
ชอบเป็นเงื่อนไขสำคัญที่จะทำให้งานบรรลุผล ผู้ซึ่งไม่มีความรับผิดชอบ ย่อมจะไม่ผูกพันตน 
ต่อผลของการกระทำ อาจเพิกเฉยละเลยต่อสิ่งที่ควรทำเพื่อให้เกิดผลดีต่องานบริการ ไม่เอาใจใส่ 
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ หรือทำหน้าที่ในการให้บริการอย่างเสียไม่ได้ ความรับผิดชอบ 
ต่องานในหน้าที่จึงเป็นคุณลักษณะที่สำคัญมากในการทำงานบริการ 
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  1.6  มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ 
        ในด้านการตลาด การขาย และงานบริการ เราปลูกฝังทัศนคติให้เห็นความ
สำคัญของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการด้วยการยกย่องว่า “ลูกค้าคือพระราชา” เท่านั้นยังไม่พอ ยังมี 
ผู้ยกย่องว่า “ลูกค้าคือพระเจ้า” และไม่ว่าลูกค้าจะเป็นอย่างไร เรายังต้องยอมตั้งสมมติฐานว่า  
“ลูกค้าเป็นฝ่ายถูกเสมอ” ทั้งนี้ก็เพื่อให้มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าหรือผู้ใช้บริการอย่างดีที่สุด  
เมื่อใดก็ตามที่ผู้ให้บริการมีการผูกพันตนต่อผลของการกระทำหรือพันธกิจที่ดีต่อลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ

ย่อมเป็นหลักประกันได้ว่า จะมีการให้บริการอย่างมีคุณภาพ เพราะจะระมัดระวังที่จะสร้าง 
ความพอใจ และสนองตอบความต้องการของลูกค้าอย่างสอดคล้องถูกต้องและครบถ้วน 
  1.7  มีทัศนคติต่องานบริการดี 
        การบริการในความหมายก็บ่งบอกแล้วว่าเป็นการให้ความช่วยเหลือ ผู้ทำงาน
บริการเป็นผู้ให้จึงต้องมีความคิดความรู้สึกต่องานบริการในทางที่ชอบ และเต็มใจที่จะให้บริการ  
ถ้าผู้ใดมีความคิดความรู้สึกไม่ชอบงานบริการ แม้จะพอใจในการรับบริการจากผู้อื่น ก็ไม่อาจจะทำงาน
บริการให้เป็นผลดีได้ ทัศนคติมีอิทธิพลต่อกระบวนการคิดของผู้ทำงานบริการเป็นอันมาก ถ้าบุคคลใด
มีทัศนคติต่องานบริการดี ก็จะให้ความสำคัญต่องานบริการ และปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ เป็นผลให้งาน
บริการมีคุณค่าและนำไปสู่ความเป็นเลิศ 
  1.8  มีจิตใจมั่นคงไม่โลเล 
         ผู้ทำงานบริการจะต้องมีความมั่นคงในจิตใจ ไม่ว่าจะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมากระทบ 
ก็ต้องตั้งสติ และระลึกถึงงานบริการเป็นสำคัญ หากมีอารมณ์อ่อนไหวเกิดเหตุการณ์ใดมากระทบจิตใจ
ทำให้เกิดปฏิกิริยาในทางร้ายอย่างรุนแรง ย่อมจะทำให้การบริการมีผลเสียไปได้ ในการบริหารงาน
บริการจะมีนโยบายควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามแผนการให้บริการ ผู้ทำงานบริการจะต้องปฏิบัติ
ตามนโยบายอย่างเคร่งครัด แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยน
ไป ผู้ทำงานบริการก็จะต้องปรับวิธีการให้บริการโดยไม่โลเลยึดถืออยู่ในนโยบายเดิม 
  1.9  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
         ผู้ทำงานบริการ เป็นผู้ที่อยู่กับหน้างานได้พบเห็นเหตุการณ์ต่างๆ  
เป็นประสบการณ์ตรง จึงควรมีความคิดใหม่ๆ ในการปฏิรูปงานบริการได้ดี ไม่ควรติดยึดอยู่กับ 
การให้บริการที่เคยทำมาอย่างไรก็ทำไปอย่างนั้น เป็นการสานต่องานที่ไม่ดี ไม่เกิดการพัฒนา ควรที่
จะเป็นผู้มีลักษณะเฉพาะในการคิดเปลี่ยนแปลงใหม่ได้ดีกว่าเดิม มีการคิดดัดแปลงให้บริการให้เหนือ
กว่าเดิม ทั้งนี้ผู้มีความคิดสร้างสรรค์จะมีการรับรู้ และสร้างจินตนาการจากประสบการณ์นำมาใช้ใน 
การสร้างสรรค์งานบริการให้ดีขึ้น 
  1.10  มีความช่างสังเกต 
          ผู้ทำงานบริการจะต้องมีลักษณะเฉพาะตัวเป็นคนมีความช่างสังเกต เพราะ
หากมีการรับรู้ว่าบริการอย่างไรเป็นที่พอใจของผู้รับบริการ ก็จะพยายามนำมาคิดสร้างสรรค์ให้เกิด
บริการที่ดียิ่งขึ้น  เกิดความพอใจและตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการได้มากยิ่งขึ้น 
การรับรู้ที่ได้มาจากการสังเกตติดอยู่ในความทรงจำ สามารถนำมาก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในงาน
บริการได้  ผู้ทำงานบริการที่ไม่มีความช่างสังเกตจะคิดไม่ออกและแยกไม่ได้ว่าบริการที่ดีกับบริการ 
ที่ไม่ดีมีจุดแตกต่างกันอย่างไร 
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  1.11  มีวิจารณญาณไตร่ตรองรอบคอบ 
          ในการบริการอาจมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า ซึ่งผู้ทำงานบริการจะต้อง
พิจารณาคิดทบทวนตริตรองใคร่ครวญอย่างรอบคอบว่าจะทำประการใด เช่น ในกรณีขอบริการที่เกิน
กว่าจะปฏิบัติได้  หรือการเรียกร้องให้บริการในกรณีที่ขัดต่อนโยบายของหน่วยงาน เช่น การขอสิทธิ
พิเศษ การแลกเปลี่ยนหรือการขอคืนสินค้าซึ่งมีนโยบายขายขาดไม่รับคืน เป็นต้น ผู้ทำงานบริการ 
จึงต้องใช้วิจารณญาณไตร่ตรองว่าควรจะทำประการใด มิใช่นำเรื่องที่เป็นปัญหามาให้ผู้บังคับบัญชา 
ต้องพิจารณาวินิจฉัยสั่งการในทุกเรื่อง 
  1.12  มีความสามารถวิเคราะห์ปัญหา 
          ผู้ทำงานบริการจะต้องมีสัมพันธ์ทั้งโดยตรงและโดยทางอ้อมกับบุคคลต่างๆ 
ซึ่งมีภูมิหลังที่หลากหลายต่างกัน ผู้รับบริการส่วนใหญ่ก็มีการติดต่อสัมพันธ์ด้วยตามปกติ แต่บางคน
อาจนำปัญหามาให้ผู้ทำงานบริการ ทั้งที่เป็นปัญหาเกิดจากด้านผู้รับบริการทำขึ้น เพราะนำผลิตภัณฑ์
ไปใช้ผิดวิธีหรือทำให้เกิดการแตกหักเสียหายด้วยความพลั้งพลาดของตนเอง บางกรณีก็เกิดจากฝ่าย 
ผู้ให้บริการคนอื่นๆ หรือคนในหน่วยงานเดียวกันส่งมอบสินค้าด้อยคุณภาพ ผิดเวลาส่งมอบดำเนินการ
ล่าช้าในการให้บริการหลังการขาย ล้วนเป็นปัญหาผู้ให้บริการจะต้องสามารถวิเคราะห์สาเหตุของ
ปัญหา หาสาเหตุที่แท้จริงให้พบและคิดหาวิธีแก้ปัญหาเป็นทางเลือกหลายๆ ทาง และเลือกทางแก้
ปัญหาที่ดีที่สุด 
 2.  พฤติกรรม (Behavior) 
     พฤติกรรม หมายถึง การแสดงออกทางความคิดและความรู้สึก โดยทั่วไปจะเห็นได้จาก
การกระทำของบุคคล ผู้ใดมีความคิดและความรู้สึกที่ดี ก็จะมีการกระทำที่ด ีจึงมีคำกล่าวที่ว่า “กรรม
เป็นเครื่องชี้เจตนา” อันหมายถึง กรรมหรือการกระทำจะเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงสภาพความคิดและความ
รู้สึก พฤติกรรมที่ดีย่อมนำมาซึ่งผลดี จึงนับเป็นลักษณะประจำตัวที่ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ต้องมี เพื่อให้เกิด
คุณสมบัติเช่นเดียวกับคุณลักษณะดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้น พฤติกรรมของผู้ที่จะทำงานบริการได้ด ี
ควรมีดังต่อไปนี้ 
  2.1  อัธยาศัยดี 
        ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการล้วนมีความคาดหวังว่า ผู้ให้บริการจะให้การต้อนรับด้วย
อัธยาศัยอันดี ทั้งด้วยสีหน้าแววตา ท่าทาง และคำพูด การต้อนรับลูกค้าด้วยใบหน้ายิ้มแย้มเป็นเสน่ห์
ที่สำคัญ มีภาษิตจีนกล่าวไว้ว่า “ยิ้มไม่เป็น อย่าค้าขายดีกว่า” การมองด้วยแววตาที่เป็นมิตรฉายแสง
ของความเต็มใจให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นเป็นลักษณะที่แสดงออกทางความคิดและความรู้สึกที่ดี 
ท่าทางที่กระตือรือร้น กุลีกุจอเป็นการสร้างความรู้สึกประทับใจเมื่อแรกพบกัน เมื่อรวมเข้ากับคำพูด 
ที่ดีมีน้ำเสียงไพเราะก็จะเป็นคุณสมบัติที่ดีในด้านพฤติกรรมของผู้ทำงานบริการ 
  2.2  มีมิตรไมตรี 
        ผู้ทำงานบริการที่มีการแสดงออกให้ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการเห็นว่ามีมิตรไมตรี 
ก็เป็นการชนะใจตั้งแต่ต้น ความมีมิตรไมตรีจะนำไปสู่ความสำเร็จในการให้บริการไม่ว่าจะเป็นงาน
ประเภทใด การให้บริการที่ดีบวกกับการให้ความช่วยเหลือเล็กๆ น้อยๆ ก่อให้เกิดความพอใจและ
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ความชื่นชมของลูกค้า ถ้าผู้ทำงานบริการแสดงถึงมิตรไมตรีและพร้อมจะให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใช้
บริการ ก็จะเกิดมนุษยสัมพันธ์ในการให้บริการอย่างมั่นคงและเกิดมิตรภาพที่ยืนนาน 
  2.3  เอาใจใส่สนใจงาน 
        ความมุ่งมั่นในการให้บริการ มีความสัมพันธ์กับความเอาใจใส่งานเป็น 
อย่างมาก เพราะหากขาดความเอาใจใส่สนใจงานแล้ว ก็จะเพิกเฉยละเลยในการปฏิบัติงาน 
หรือทำงานไปเรื่อยๆ เฉื่อยๆ เอาดีไม่ได้ การพิจารณาถึงพฤติกรรมของผู้ให้บริการว่ามีความเอาใจใส่
สนใจงานหรือไม ่จะต้องดูว่ามีความจริงจังในการทำงานมากน้อยเพียงใด บางคนอาจแสดงออก 
อย่างกระตือรือร้นต่อหน้า ผู้บังคับบัญชา แต่พอลับตาผู้บังคับบัญชาแล้วก็เลิกสนใจงาน หันหลังให้
งาน ไม่คิดที่จะปรับปรุงพัฒนาให้เกิดความสะดวกในการบริการลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ ไม่ดูแลในเรื่อง 
ความสะอาดของสถานที่และผลิตภัณฑ์ซึ่งอยู่ในวิสัยที่จะทำได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก แต่ให้ผล
เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่หน่วยงาน 
  2.4  แต่งกายสุภาพ สะอาดเรียบร้อย 
        ผู้ทำงานบริการจะต้องมีบุคลิกภาพดี เพื่อให้เป็นที่น่าเชื่อถือไว้วางใจของผู้รับ
บริการ การแต่งกายที่ถูกกาลเทศะเหมาะสมทั้งต่อสถานที่ทำงานและสถานภาพของหน่วยงาน       
จะช่วยให้เกิดความรู้สึกที่ดีจากผู้ที่ติดต่อเกี่ยวข้องด้วย หากผู้ให้บริการแต่งกายสกปรกมีกลิ่นเหม็นคง
ไม่เป็นที่พอใจของผู้รับบริการและเกิดความรู้สึกสะอิดสะเอียน ในการคัดเลือกผู้มาทำงานบริการจึง
ต้องให้ความสำคัญกับการแต่งกายเป็นพิเศษ หากแต่งกายไม่สุภาพก็จะส่อแสดงถึงความไม่ใส่ใจ 
ในความถูกต้องเหมาะสม 
  2.5  ผู้ใช้บริการทุกคนต้องการติดต่อขอรับบริการจากผู้ซึ่งมีกิริยาสุภาพ และรังเกียจ  
ผู้ซึ่งมีกิริยาหยาบคาย การที่มีผู้ทำงานบริการมีกิริยาสุภาพอ่อนน้อมจะเป็นเครื่องเชิดหน้าชูตาหรือ
เป็นภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน นอกจากมีกิริยาสุภาพแล้ว การแสดงออกถึงความมีมารยาท รู้จัก 
ที่สูงที่ต่ำ ที่ชอบที่ควร นับเป็นสิ่งที่สำคัญที่ผู้ทำงานบริการจะต้องตระหนักรู้และประพฤติปฏิบัต ิ
อย่างระมัดระวัง หากมีข้อผิดพลาดใดๆ เกิดขึ้นจะนำความเสียหายมาสู่หน่วยงานอย่างมาก 
  2.6  วาจาสุภาพ 
        ไม่มีผู้รับบริการคนใดชอบการพูดกระโชกโฮกฮาก พูดหยาบคายก้าวร้าว   
ทุกคนล้วนต้องการคำพูดที่สุภาพฟังแล้วรื่นหู คนที่ไม่ยอมรับความจริงว่าตนพูดไม่เข้าหูคน หรือคนเขา
รังเกียจที่จะฟัง จะได้รับการติฉินโดยทั่วไป การทำงานบริการมีการให้ความช่วยเหลือผู้อื่นให้เกิดความ
พึงพอใจ จึงต้องเป็นผู้มีวาจาสุภาพ เพื่อให้ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการมีความสบายใจที่จะติดต่อขอรับ
บริการ การคัดเลือกผู้ทำงานบริการจึงควรจะสัมภาษณ์ เพื่อจะได้สนทนาป้อนคำถามและฟังคำตอบ
ว่าบุคคลใดมีการใช้ถ้อยคำอย่างไร วาจาสุภาพหรือไม่เพียงใด 
  2.7  น้ำเสียงไพเราะ 
         การแสดงออกทางน้ำเสียงของแต่ละคนจะแตกต่างกันออกไป บางคนพูดมีน้ำ
เสียงชวนฟัง น้ำเสียงแสดงถึงความเต็มใจในการให้ความเอื้อเฟื้อช่วยเหลือ ในขณะที่บางคนมีน้ำเสียง
ห้วนหรือที่เรียกกันว่าพูดไม่มีหางเสียง หรือพูดเสียงดุดัน พูดตวัดเสียง ไม่ว่าผู้ใดจะมีธรรมชาติของ
เสียงที่เปล่งออกมาเป็นคำพูดอย่างไร การที่จะทำงานบริการได้ดีจะต้องมีผู้มีน้ำเสียงไพเราะ  
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แม้ว่าจะไม่ไพเราะหรือเสียงหวาน เสียงดีอย่างนักร้อง แต่จะต้องมีน้ำเสียงชัดเจนและชวนฟังจึงจะมี 
ความเหมาะสมในการทำหน้าที่บริการ 
  2.8  ควบคุมอารมณ์ได้ดี 
         ผู้ทำงานบริการจะต้องมีอารมณ์มั่นคง เพราะอยู่ในสถานการณ์ที่จะต้องพบปะ
ผู้คนมากหน้าหลายตา ซึ่งมีภูมิหลังต่างๆ กัน ผู้รับบริการบางคนมีกิริยาดี มีความสุภาพ และมีความ
เป็นผู้ดี แต่บางคนอาจมีกิริยามารยาทไม่ดี แสดงท่าทางยิ่งยโส พูดจาโอหัง ก้าวร้าวหรือมีอุปนิสัย
ใจร้อนต้องการบริการที่รวดเร็วทันใจ เมื่อไม่ได้ดังใจอาจพูดตำหนิหรืออาจถึงขั้นขู่ตะคอกด้วยกิริยา
หยาบคาย ในงานบริการไม่อาจจะแสดงอารมณ์ตอบโต้ได้ ผู้ให้บริการจะต้องควบคุมอารมณ์ 
ความอดทนอดกลั้น 
  2.9  รับฟังและเต็มใจแก้ไขปัญหา 
        พฤติกรรมที่แสดงออกของผู้ทำงานบริการ จะต้องสนองตอบความต้องการ 
ของผู้ใช้บริการ ดังนั้นเมื่อผู้ใช้บริการมีปัญหาหรือข้อร้องเรียนใดๆ ผู้ให้บริการจะต้องแสดงความสนใจ
รับฟังปัญหาเป็นเบื้องต้นจะด่วนบอกปัดหรือแสดงท่าทีไม่สนใจรับรู้ปัญหาย่อมไม่ได้ นอกจากแสดง 
ความเอาใจใส่อย่างจริงจังแล้วจะต้องมีความรู้สึกเต็มใจที่จะให้ความช่วยเหลือแก้ปัญหาต่างๆ ให้แก่ผู้
ใช้บริการด้วย เพราะการที่ผู้ใช้บริการเพียงแต่รับฟังปัญหาอย่างเดียวย่อมไม่เป็นการเพียงพอ  
ทั้งจะทำให้ผู้ใช้บริการรู้สึกว่าเป็นการรับฟังอย่างขอไปท ีแต่ถ้าเมื่อใดที่มีความกระตือรือร้นดำเนินการ
แก้ปัญหาจะทำให้ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจ 
  2.10  กระตือรือร้น 
          อุปนิสัยที่แสดงออกถึงความกระตือรือร้นเป็นพฤติกรรมที่ดีอย่างยิ่งในงาน
บริการ หากผู้ทำงานบริการเป็นคนเนิบเนือยเฉื่อยแฉะ แล้วย่อมมีลักษณะที่ทำให้ผู้ใช้บริการหมด
ศรัทธา และไม่คาดหวังที่จะได้รับบริการอย่างทันท่วงที บุคคลที่ขาดความกระตือรือร้น นอกจาก 
จะทำให้ภาพลักษณ์ของงานบริการเสียไปแล้ว ยังจะเป็นผลให้การบริการล่าช้าและผิดเวลาหรือไม่ทัน
กำหนดที่ควรจะเป็น 
  2.11  มีวินัย 
          ผู้ทำงานบริการที่มีระเบียบวินัยจะทำงานเป็นระบบมีความคงเส้นคงวา และมี
นิสัยยึดมั่นในคำสัญญา เมื่อหน่วยงานมีนโยบายกำหนดไว้เป็นหลักการว่าจะให้บริการแก่ผู้รับบริการ
อย่างใดแล้วก็จะปฏิบัติตามกรอบหรือแนวทางที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด ดังนั้นในการคัดเลือกผู้มี
คุณสมบัติในการเป็นผู้ทำงานบริการ จึงควรพิจารณาทดสอบความมีวินัยเป็นเรื่องสำคัญ 
  2.12  ซื่อสัตย์ 
          การให้บริการจะต้องให้ความช่วยเหลืออย่างถูกต้องตรงไปตรงมา ไม่บิดพลิ้ว
หรือใช้เล่ห์กลฉ้อฉล ผู้รับบริการทุกคนต้องการติดต่อสัมพันธ์กับคนที่ซื่อสัตย์และรักษาคำพูด ไม่ชอบ
ติดต่อกับคนพูดโป้ปดมดเท็จ ตลบตะแลง ดังนั้น พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความซื่อสัตย์รักษาคำพูด  
จึงเป็นสุดยอดปรารถนาของผู้ใช้บริการ 
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 ส่วนจุฑารัตน์  ศราวณะวงศ์ (2541, หน้า 39-43) กล่าวสรุปว่าในศตวรรษที่ 21 บรรณารักษ์
ห้องสมุด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการสารสนเทศควรเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ จำแนกออกเป็น 2 ด้านดังนี ้ 
 1.  ความสามารถด้านวิชาชีพ (Professional Competencies) คือ ความสามารถในการใช้
ความรู้ทางวิชาชีพ เพื่อเป็นพื้นฐานในการให้บริการสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ความรู้
เกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศ การเข้าถึงสารสนเทศ เทคโนโลย ีการจัดการและวิจัย ซึ่งมีดังต่อไปนี ้
  1.1  มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศ สามารถวิเคราะห์
และกลั่นกรองสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ เช่น การประเมินทรัพยากรตีพิมพ ์ฐาน
ข้อมูลซีดี-รอม ฐานข้อมูลออนไลน์ที่มีอยู่อย่างหลากหลาย คัดเลือกตำรา วารสาร เป็นต้น สามารถ
สนองความต้องการสารสนเทศของผู้ใช้โดยคัดเลือกสารสนเทศที่มีประโยชน์ 
  1.2  มีความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับการดำเนินงานห้องสมุด 
โดยทั่วไปบรรณารักษ์ที่ศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาจะได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทสาขา

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา (Library and Information Studies) แต่ได้รับวุฒิสาขา
วิชาเฉพาะด้าน (Subject Degree) ในการศึกษาระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตรบัณฑิต 
นอกจากนี้เมื่อทำงานแล้วก็มักจะได้รับการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ

งานขององค์การที่สังกัด 
  1.3  มีความสามารถในการพัฒนาและการจัดบริการสารสนเทศ อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยเน้นความสะดวกในการเข้าถึงสารสนเทศที่เหมาะสมแต่มีประสิทธิภาพ  
และดำเนินงานให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์การที่สังกัด มีการวางแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับเป้า
หมายขององค์การ มีการจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีการควบคุมการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ  
การสืบค้นสารสนเทศที่มีความซับซ้อนและยุ่งยาก สร้างเครื่องมือช่วยค้นทรัพยากรสารสนเทศภายใน
ห้องสมุด วิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศที่ผู้ใช้ต้องการ มีการพัฒนาธีซอรัส (Thesaurus)  
เฉพาะสาขาวิชาและคำค้นที่เป็นดรรชนีสำหรับใช้สืบค้นสารสนเทศในฐานข้อมูล เป็นต้น 
  1.4  มีความสามารถในการสอนผู้ใช้ให้เข้าถึงสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
รวมถึงการสนับสนุนผู้ใช้ในการใช้บริการสารสนเทศของห้องสมุด เช่น สอนการเข้าถึงสารสนเทศ 
บนอินเทอร์เน็ต หรือการพัฒนาผู้ใช้ให้เป็นผู้มีความสามารถในการสืบค้นเฉพาะทาง เป็นต้น 
  1.5  มีความสามารถในการประเมินความต้องการสารสนเทศของผู้ใช้ โดยออกแบบ 
เครื่องมือศึกษาผู้ใช้ และทำการตลาด เพื่อเพิ่มคุณค่าของบริการสารสนเทศให้สอดคล้องกับ 
ความต้องการของผู้ใช้  มีการศึกษาเพื่อประเมินความต้องการของผู้ใช้โดยใช้เครื่องมือวิจัยต่างๆ  
เช่น แบบสอบถาม ทำการศึกษาเฉพาะกลุ่ม หรือใช้การสัมภาษณ์ ผลการศึกษาที่ได้จะแสดงถึงความ
สัมพันธ์ระหว่างความต้องการและบริการของห้องสมุดว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่  
เพื่อหาแนวทางปรับปรุงต่อไป 
  1.6  มีความสามารถในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดหา
จัดการและเผยแพร่สารสนเทศ เช่น การสร้างฐานข้อมูลบรรณานุกรมออนไลน์ สำหรับเป็นเครื่องมือ
ช่วยค้นหาทรัพยากรในห้องสมุด การเชื่อมโยงระหว่างการสืบค้นรายการบรรณานุกรมกับบริการนำส่ง
เนื้อหาสารสนเทศ (Document Delivery)  คัดเลือกซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์ที่เป็นประโยชน์สำหรับ 
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การเข้าถึงรายการบรรณานุกรมห้องสมุดและฐานข้อมูลอื่นๆ จัดหาบริการที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุน 
การเข้าถึงสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 
  1.7  มีความสามารถในการจัดการและดำเนินงานห้องสมุดที่เหมาะสมโดย
สอดคล้องกับการบริหารงานขององค์การ เช่น พัฒนาการวางแผนการทำงานในห้องสมุด คำนวณผล
ตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน พัฒนาการวางแผนการตลาดสำหรับห้องสมุด ดำเนินการเกี่ยวกับการ
ศึกษาเรื่องมาตรฐาน รายงานการปรับปรุงคุณภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึงบริการ
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มคุณค่าขององค์การ แสดงให้เห็นว่ามีการบริหารจัดการงาน
อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน เช่น ให้ความสำคัญกับการได้รับประกาศนียบัตร ISO 9000 
  1.8  มีความสามารถในการพัฒนาเครื่องมือช่วยค้นและเข้าถึงสารสนเทศเฉพาะ
สาขาวิชาสำหรับใช้ภายใน และภายนอกองค์การ หรือสำหรับผู้ใช้แต่ละคน เช่น การสร้างฐานข้อมูล
สารสนเทศขององค์กรเพื่อจัดเก็บรายงาน คู่มือเฉพาะวิชาหรือทรัพยากรอื่นๆ สร้างฐานข้อมูล 
เพื่อการสืบค้นสารสนเทศประเภทเนื้อหาเต็มรูป สร้างโฮมเพจของห้องสมุดบนอินเทอร์เน็ต 
  1.9  มีความสามารถในการประเมินผลลัพธ์ของการใช้สารสนเทศและทำวิจัย 
ที่เกี่ยวกับปัญหาการจัดการสารสนเทศ เช่น รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับความต้องการของผู้ใช้ที่ถูก
ประเมินพัฒนาเครื่องมือวัดความถี่ในการใช้บริการ ความพึงพอใจของผู้ใช้และผลกระทบของ
สารสนเทศที่ใช้ในการตัดสินใจในการทำงานในองค์การ กระตือรือร้นในการพัฒนาบริการที่สำคัญ เช่น 
บริการข่าวสารทันสมัย บริการอ้างอิง บริการแลกเปลี่ยนทรัพยากรสารสนเทศ (Resource Sharing) 
รวมถึงการมีส่วนร่วมในโครงการวิจัย 
  1.10  มีความสามารถในการรับผิดชอบต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของผู้ใช้       
โดยการปรับปรุงบริการสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง 
  1.11  มีความสามารถในการเป็นสมาชิกที่มีประสิทธิภาพของทีมงานบริหารของ 
องค์การ และทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านสารสนเทศขององค์การ เช่น การมีส่วนร่วมเกี่ยวกับกลยุทธ์
การวางแผนในองค์การ มีส่วนร่วมในทีมงานเรื่องมาตรฐานและการรื้อปรับองค์การ จัดการเรื่อง 
การทำสำเนาสารสนเทศโดยอยู่ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ เจรจาตกลงและทำสัญญากับบริษัทผู้จำหน่าย
ฐานข้อมูล แสวงหาสารสนเทศประเภทสิทธิบัตร พัฒนานโยบายสารสนเทศสำหรับองค์การ เป็นต้น 
 2.  ความสามารถเฉพาะบุคคล (Personal Competencies) คือ ทักษะ ทัศนคติและคุณค่า
ที่แต่ละบุคคลมีเพื่อเสริมให้การทำงานในวิชาชีพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก ่การเป็นผู้ที่มีการ
สื่อสารที่ดี มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง มีจิตใจที่ชอบช่วยเหลือและ
บริการผู้อื่น รวมถึงเป็นผู้ที่สามารถปรับตัวให้อยู่ในสภาพแวดล้อมของการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลง
ใหม่ๆ เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ดังนี้ 
  2.1  คำนึงถึงการได้รับมอบหมายหน้าที่ในการให้บริการที่ดีที่สุด เช่น ติดตามผล 
การปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง มีการสำรวจผู้
ใช้ สอบถามความต้องการของผู้ใช้ ยกย่องตนเองเมื่อประสบความสำเร็จในการทำงานและอื่นๆ  
มีความภาคภูมิใจในการทำงานที่ดี แบ่งปันความรู้ใหม่กับผู้ร่วมวิชาชีพโดยการร่วมกิจกรรม 
การประชุมพบปะและตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการลงในวารสารของวิชาชีพ ใช้ความรู้ด้านการวิจัย 
ในการปรับปรุงบริการ 
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  2.2  ค้นหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ท้าทาย และมองหาโอกาสใหม่ในการทำงาน ทั้งจาก 
ภายในและนอกห้องสมุด เช่น พัฒนาบทบาทหน้าที่ใหม่ในองค์การในฐานะของผู้นำสารสนเทศใช้ฐาน
ความรู้ด้านห้องสมุดและทักษะในการแก้ปัญหาที่หลากหลาย ด้านสารสนเทศที่เกิดกับองค์กร 
หรือกับผู้ใช้แต่ละคน มีความคิดกว้างไกลเกี่ยวกับสื่อสารสนเทศโดยไม่จำกัดประเภทของทรัพยากร
สารสนเทศ หรือการสืบค้นสารสนเทศจากสื่อเฉพาะที่คุ้นเคย เช่น หนังสือหรือวารสาร เป็นต้น 
  2.3  เป็นผู้มองการณ์ไกล เช่น การตระหนักว่าการแสวงหาและการใช้สารสนเทศ
เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์กระบวนการทำงานสำหรับบุคลากรและองค์กร ตระหนักว่าห้องสมุด
และบริการสารสนเทศเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่ยิ่งใหญ่ที่ใช้ในการตัดสินใจ ให้สิทธิสูงสุดสำหรับ
กรณีความต้องการสารสนเทศที่เร่งด่วนหรือวิกฤตที่มีความสำคัญต่อการดำเนินงานขององค์กร คาด
หมายแนวโน้มและกิจกรรมของห้องสมุดและบริการสารสนเทศในอนาคตที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้ 
  2.4  มีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลและองค์การที่เกี่ยวข้อง เช่น มีความสัมพันธ์ที่ดีกับ
วิชาชีพที่เกี่ยวกับระบบการจัดการสารสนเทศ (Management Information System) เพื่อ
ประโยชน์การพัฒนาความรู้ และทักษะของตนเอง เตรียมการเป็นผู้นำของทีมงานจัดการสารสนเทศ  
มีความร่วมมือกับห้องสมุด และหน่วยงานบริการสารสนเทศอื่นๆ ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร 
เพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนสารสนเทศ มีสัมพันธภาพที่ดีกับบริษัทผู้จำหน่ายฐานข้อมูล 
และตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสารสนเทศอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงการทำงาน
และบริการ รวมถึงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับนักวิจัยในสถาบันการศึกษาด้านบรรณารักษศาสตร ์
และสารสนเทศศาสตร์ เพื่อประโยชน์ในการทำวิจัย 
  2.5  สร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน  
และมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน เช่น ปฏิบัติกับเพื่อนร่วมงานด้วยความเอาใจใส่และให้เกียรติซึ่งกัน
และกัน มีความหนักแน่นระหว่างผู้ร่วมงาน สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงาน สร้างสรรค์
สภาพแวดล้อมการทำงานที่ช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
  2.6  มีทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เช่น การรับฟังหัวหน้างานเพื่อช่วยแก้ไข 
ปัญหาการทำงานที่เกิดขึ้น ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมกับทีมที่ปรึกษา เพื่อช่วยในการวางแผน 
การทำงาน สามารถนำเสนอความคิดของตนได้อย่างชัดเจนและกระตือรือร้น สามารถสื่อสาร 
โดยการเขียนได้อย่างชัดเจนโดยผู้อื่นสามารถเข้าใจเนื้อหา ตระหนักถึงความสำคัญของความคิดเห็น
ของผู้อื่นที่มีต่อทักษะทางการสื่อสารของตนเพื่อนำไปใช้ปรับปรุง 
  2.7  การทำงานเป็นทีม มีการเรียนรู้ข้อดีของการทำงานเป็นทีม หาโอกาสเข้าไปมี
ส่วนร่วมในการทำงานเป็นทีม รับผิดชอบการทำงานในทีมงานทั้งที่อยู่ในห้องสมุดและนอกห้องสมุด 
พัฒนาตนเองให้สามารถทำงานร่วมทีมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยการเรียนรู้และฝึกหัด 
ทั้งจากกิจกรรมที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
  2.8  มีความเป็นผู้นำ เรียนรู้และฝึกฝนการเป็นผู้นำที่ดีและมีคุณภาพ สามารถ 
แลกเปลี่ยนทักษะความเป็นผู้นำกับผู้อื่น ยอมรับบทบาทความเป็นผู้นำของผู้อื่น ฝึกฝนทักษะ 
ความเป็นผู้นำจากสภาพแวดล้อมการทำงานที่เกิดขึ้นในการทำงานทั้งภายในห้องสมุด องค์กร  
หรือการทำงานเป็นทีม 
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  2.9  ให้ความสำคัญกับการวางแผนการทำงาน แผนงานเป็นสิ่งสำคัญในการทำงาน 
ต้องตระหนักว่าเพื่อให้การใช้ทรัพยากรมีประสิทธิภาพมากที่สุด การวางแผนการใช้อย่างระมัดระวัง
เป็นสิ่งสำคัญที่สุด 
  2.10  ตระหนักว่าการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นสิ่งสำคัญ ต้องมีความรับผิดชอบ 
ต่อการพัฒนาความรู ้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา 
  2.11  มีทักษะในการทำงาน และสร้างโอกาสใหม่ในการทำงาน ตระหนักว่ามี 
การเปลี่ยนแปลงในโลกของการทำงานอยู่ตลอดเวลา ความสามารถในการทำงานและในขณะเดียวกัน
มีทักษะในการบริหารงานในห้องสมุดขนาดเล็กที่มีบุคลากรน้อยเป็นสิ่งที่จำเป็น ในยุคปัจจุบันต้อง
เต็มใจทำงานทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการทำงานแบบเต็มเวลา การทำสัญญา หรือได้รับการว่าจ้างเป็น
โครงการก็ตาม 
  2.12  ตระหนักและให้ความสำคัญต่อเครือข่ายวิชาชีพและการพึ่งพาอาศัยกัน 
กิจกรรมของสมาคมวิชาชีพต่างๆ เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้และทักษะของสมาชิก เป็นเวทีสำหรับ
การพบปะของบุคคลในวิชาชีพเพื่อการพูดคุยในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญหรืออยู่ในความสนใจ เช่น  
เรื่องกฎหมายลิขสิทธิ์ 
  2.13  มีความยืดหยุ่นในการทำงาน โดยเฉพาะในเรื่องที่สำคัญเป็นงานที่ต้องทำ
อย่างเร่งด่วน ต้องกระทำโดยเร็วแม้จะไม่ใช่เวลางานก็ตาม ต้องเสียสละโดยไม่คำนึงถึงอัตราค่าจ้าง
และเวลานาน เต็มใจที่จะรับผิดชอบแม้ว่าจะเป็นการยากลำบาก ไม่ปฏิเสธสิ่งที่ต้องทำ หาหนทางแก้
ปัญหาโดยไม่ยึดติดกับวิธีการทำงานรูปแบบเดิม โดยอาจนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย เป็นต้น 
  สรุปได้ว่าผู้ให้บริการสารสนเทศจำเป็นต้องมีคุณสมบัติ มีความสามารถที่เหมาะสม  
จะทำให้สามารถปฏิบัติงานบริการสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นผู้ให้บริการสารสนเทศ 
ควรต้องมีคุณสมบัตินอกเหนือจากที่ได้กล่าวมาแล้ว ดังนี้ 
 1.  คุณสมบัติด้านความรู้ หมายถึง ความรู้ทางวิชาชีพตามวุฒิการศึกษาโดยตรง 
และความรู้อื่นๆ แบ่งออกได้ดังนี้ 
  1.1  ความรู้เกี่ยวกับในวิชาชีพ ได้แก่ ความรู้ในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ 
และสารสนเทศศาสตร์ แหล่งทรัพยากรสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น 
  1.2  ความรู้ทั่วไป ได้แก่ รู้เทคนิคการบริหารงาน การจัดการ การตลาด  
การประชาสัมพันธ ์เป็นต้น 
  1.3  ความรู้ด้านวิชาการทั่วๆ ไป และความรู้ทางด้านวิชาเฉพาะด้าน หากเป็น 
ห้องสมุดเฉพาะที่ต้องใช้ความรู้ลึกแต่ละสาขาวิชา 
  1.4  ความรู้ทางด้านจิตวิทยาในการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการ 
 2.  คุณสมบัติด้านทักษะ หมายถึง ความรู้ที่ได้รับการฝึกฝนมาจนเกิดความรำคาญ รวมถึง
เทคนิคในการปฏิบัติงาน ได้แก่  
  2.1  มีความสามารถในการจัดการ 
  2.2  มีความสามารถในการบริหาร 
  2.3  มีความหมายในการติดต่อสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ เป็นนักประสาน
ประโยชน์ทั้งระหว่างหน่วยงานองค์การ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
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  2.4  มีความสามารถในการประเมินผลและให้คำปรึกษาแก่ผู้ใช้บริการ 
  2.5  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.6  มีทักษะในการใช้เครื่องมือสำหรับจัดการระบบสารสนเทศและเรียกคืน 
สารสนเทศได้ มีความรู้และสามารถใช้ฐานข้อมูลได้ 
  2.7  มีทักษะในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นๆ ในการสื่อสาร  
ถ่ายทอดข้อมูล ทั้งโดยการฟัง พูด อ่าน เขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.8  มีคุณสมบัติเป็นนักค้นคว้าวิจัย 
 3.  คุณสมบัติเฉพาะบุคคล หมายถึง คุณสมบัติที่มีเฉพาะบุคคลจะทำให้การปฏิบัติงาน 
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ได้แก่  
  3.1  มีทัศนคติที่ดี มีจิตวิญญาณ อุดมการณ์ในวิชาชีพและการให้บริการ  
โดยคำนึงถึงวิธีการมากกว่ากฎเกณฑ์ มีความเป็นนักปฏิบัติ มีความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยนปัญหา
ให้กลายเป็นโอกาสแก่ผู้ใช้บริการ 
  3.2  มีความอดทน 
  3.3  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอื่นได้ เป็นมิตรกับทุกคน  
มีสุขภาพจิตที่ดี 
  3.4  มีอารมณ์มั่งคง 
  3.5  สามารถเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีในสถานการณ์ที่เหมาะสม 
  3.6  มีบุคลิกภาพที่ดี แต่งกายสะอาด เรียบร้อย 
 นอกจากลักษณะเฉพาะตัวข้างต้นแล้ว คุณลักษณะอื่นๆ ที่ดีย่อมช่วยให้การทำงานบริการดี
ยิ่งขึ้นอีก หากได้ปฏิบัติอย่างจริงจังเป็นนิสัยก็จะเป็นพื้นฐานให้งานบริการสำเร็จด้วยด ี

การพัฒนาทักษะของผู้ให้บริการสารสนเทศ 
 การพัฒนาทักษะของผู้ให้บริการสารสนเทศ สถาบันบริการสารสนเทศจะเน้นการพัฒนา
บุคลากรให้มีคุณภาพสูงมากขึ้น ซึ่งควรมุ่งเน้นในด้านต่อไปนี้ (สุวรรณ อภัยวงศ์, 2542, หน้า 
177-178)   
 1.  การใช้เทคโนโลยีและการจัดการระบบเครือข่าย (Technology Skill and Network  
Management) เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศก้าวหน้ารวดเร็วมาก และจะต้องทำห้องสมุดของตน
ให้เป็นห้องสมุดอัตโนมัติ (Library Automation) มีการขยายขอบเขตของการให้บริการไปสู่งานที่
กว้างขวางมากขึ้น ผ่านระบบอินทราเน็ตและอินเทอร์เน็ต มีการจัดทำโฮมเพจ สำหรับการให้บริการ
สารสนเทศอย่างกว้างขวาง ไม่จำกัดเฉพาะภายในห้องสมุด หากแต่เผยแพร่ไปทั่วประเทศและทั่วโลก
เลยทีเดียว ผู้ให้บริการควรติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ และนำมาประยุกต์กับงานบริการ ตลอดจน
สามารถเป็นตัวกลางเชื่อมต่อข้อมูลให้ห้องสมุดที่ตนสังกัดได้ 
 2.  การใส่ใจต่อความต้องการของผู้ใช้ (Customer Care) ผู้ให้บริการยุคใหม่ควรมี 
การสื่อสารที่เข้าถึงตัวผู้ใช้มากขึ้น มีการฝึกอบรมเทคนิคการให้บริการลูกค้ายุคใหม่ และศึกษา
พฤติกรรมของกลุ่มผู้ใช้บริการ เพื่อให้ทราบความต้องการของผู้ใช้และจัดบริการให้สนองตอบต่อ 
ความต้องการนั้น 
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 3.  การจัดการ การจัดเก็บและการค้นคืนสื่อสารสนเทศ (Media Management,  Sand 
Retrieval) ทำให้สารสนเทศที่มีอยู่ได้เข้าถึงผู้ใช้อย่างทั่วถึง กว้างขวางและคุ้มค่ามากที่สุด 
 4.  การพัฒนารูปแบบเชิงธุรกิจให้แก่บุคลากรห้องสมุด (Business Development)  
โดยนำกลยุทธ์การตลาดมาใช้ มีการพัฒนาบุคลิกภาพที่ผสมผสานในเชิงธุรกิจที่เป็นวิสัยทัศน์สู่โลก
ภายนอกมาก กว่าการยึดติดอยู่กับห้องสมุด และแนวคิดการให้บริการเมื่อผู้มาใช้ถึงห้องสมุดเท่านั้น 
 ส่วนรูปแบบในการพัฒนานั้นอาจจัดการฝึกอบรม การเข้าร่วมประชุมสัมมนา การศึกษาดูงาน
ทั้งในและต่างประเทศ การส่งเสริมให้ศึกษาต่อซึ่งรวมทั้งหลักสูตรทางวิชาชีพและหลักสูตรเกี่ยวกับ
การใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ในการดำเนินงานและบริการ  โดยเน้นความสามารถในการแสวงหา
และเข้าถึงแหล่งต่างๆ ผ่านเครือข่าย ทั้งเพื่อพัฒนาผู้ให้บริการเป็นบรรณารักษ์รุ่นใหม่ที่มีความรู้ความ
สามารถที่ทันสมัยและพร้อมจะรับกับการเปลี่ยนแปลง 

วิธีการพัฒนาศักยภาพของผู้ให้บริการสารสนเทศ 
 ในการพัฒนาศักยภาพของผู้ให้บริการสารสนเทศ ผู้ให้บริการต้องรู้จักเปลี่ยนแปลงตัวเองไป
ในทางที่ดีขึ้นหรือเจริญขึ้น โดยการนำเอาสิ่งที่ตนเองมีอยู่แล้วมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เจริญ
ก้าวหน้าทันกับความก้าวหน้าของโลกยุคปัจจุบันนั่นเอง การพัฒนานั้นสามารถกระทำได้หลายๆ 
ประการ ดังจะกล่าวถึงโดยรวมต่อไปนี้ (สุวรรณ อภัยวงศ์, 2542, หน้า 179-181)   
 1.  ผู้ให้บริการสารสนเทศต้องรู้จักมองตนเองด้วยใจเที่ยงธรรมนั่นคือ หมายถึง  
การพิจารณาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ ตลอดจนอุปนิสัยใจคอของตนเอง ไม่ลำเอียง อันจะ 
ทำให้สามารถทำงานร่วมกันและอยู่ร่วมกันในห้องสมุดได้ โดยอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจตนเอง
และเข้าใจซึ่งกันและกัน 
 2.  ผู้ให้บริการสารสนเทศต้องเข้าใจบทบาท หน้าที ่และความรับผิดชอบของตนเอง 
ต่อการรับใช้หรืออำนวยความสะดวกต้องดำเนินไปตามระเบียบข้อบังคับของห้องสมุดและภายนอก

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรแต่ละตำแหน่งด้วย ในการบริการนั้นต้องมี
เทคนิคการให้บริการอันประกอบด้วย คุณสมบัติที่ดีในการใช้บริการ คือต้องมีความเข้าใจใน 
ความสนใจและความต้องการของผู้ใช้บริการ มีความปรารถนาแรงกล้าที่จะให้บริการ เป็นผู้มี 
ความกระตือรือร้น มีอารมณ์มั่นคง มีอารมณ์ขัน พูดจาสุภาพเรียบร้อย มีพลานามัยด ีมีอุปนิสัย 
เป็นมิตรกับผู้ใช้บริการ เป็นผู้มีความรับผิดชอบสูง เป็นต้น 
 3.  มีความตั้งใจในการทำงานอย่างจริงจัง 
 4.  ต้องเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี หมายถึง มีมนุษยสัมพันธ์อันดีกับผู้ใช้บริการและผู้ร่วม 
งาน ฝึกยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เสมอ และยินดีที่จะให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้ใช้บริการและเพื่อนร่วมงาน 
 5.  ทำตนให้เป็นคนอยากรู้อยากเห็น (แต่ไม่ใช่สอดรู้สอดเห็น) ทันต่อความก้าวหน้า 
ทางวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของโลกอยู่เสมอ 
 6.  ฝึกฝนตนเองให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ นอกเหนือจากงานประจำที่จะได้รับ 
มอบหมายอยู่แล้ว 
 7.  มีความจริงใจ รักและเอาใจใส่ต่อหน้าที่ ความรับผิดชอบมีอัธยาศัยดี มีเมตตา  
อยากที่จะช่วยเหลือผู้อื่นอยู่ตลอดเวลา เป็นต้น 
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 8.  บุคลากรสารสนเทศควรสนใจในการศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้ต่างๆ อยู่เสมอ เพื่อที่
จะรู้ให้คำแนะนำ วิธีค้นหาคำตอบที่ผู้ใช้ต้องการจากหนังสือ เอกสารต่างๆ ในการปฏิบัติงาน 
 9.  ควรมีความละเอียดประณีตความจำดี อดทน ตรงต่อเวลาและมีระเบียบใน 
การปฏิบัติงาน 
 10.  บุคลากรสารสนเทศต้องพยายามขวนขวายหาความรู้ให้ตนเองอยู่เสมอ หรือมีความรู้
จริง โดยเฉพาะงานในหน้าที่รับผิดชอบ เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุด หากเป็นผู้ใช้บริการ 
ก็ควรรู้จักวิธีการที่จะค้นหาสิ่งที่ผู้ใช้บริการต้องการ 
 11.  บุคลากรสารสนเทศจะต้องสร้างทัศนคติให้กับตนเองว่า “ความไม่รู้แล้วยอมรับไม่ใช่สิ่ง
ที่น่าละอาย แต่เมื่อไม่รู้แล้วแนะนำไปทั้งๆ ที่ไม่รู้น่าละอายมากกว่า” 
 12.  บุคลากรสารสนเทศต้องมีจิตวิทยาในการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการ และเพื่อนร่วม 
งาน รู้จักสนทนาพูดคุย รู้จักระงับอารมณ์ของตนเองและพยายามทำความเข้าใจอากัปกิริยาท่าทาง  
ตลอดจนทัศนคติของผู้ใช้บริการและเพื่อนร่วมงาน 
 13.  บุคลากรสารสนเทศก็เช่นเดียวกับผู้ปฏิบัติงานทั่วๆ ไป คือ ต้องมีจริยธรรมคุณธรรม  
อันเป็นวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนไทย 
 14.  บุคลากรสารสนเทศต้องรู้จักใช้เวลาหรือรู้จักบริหารเวลาในการทำงาน เพราะเวลาเป็น
สิ่งที่มีค่า เมื่อผ่านไปแล้วก็จะไม่มีวันหวนกลับมาได้ คนเรามักจะพูดกันเสมอๆ ว่า “ไม่มีเวลา”  แต่ที่
จริงแล้วเราสามารถจัดการเวลาและใช้เวลาทุกวันอย่างมีประสิทธิภาพได้ ข้อแนะนำบางประการใน
การใช้เวลา ได้แก่ การวางแผนงานไว้ล่วงหน้าในแต่ละวันว่าจะทำอะไร หรือการทำตารางปฏิบัติงาน
นั่นเอง แล้วพิจารณาดูว่างานใดเป็นงานเร่งด่วนให้รีบทำงานด่วนที่สุดก่อน และอย่าทำงานหลายๆ 
อย่างในเวลาเดียวกัน จับงานชิ้นใดก็มุ่งทำงานชิ้นนั้นด้วยความตั้งใจจนสำเร็จ เมื่อทำงานเคร่งเครียด
มากควรหยุดพักบ้าง แต่อย่าหยุดพักบ่อยๆ นอกจากนั้นต้องรู้จักแบ่งงานออกเป็นพวกๆ เป็นระบบจัด
อย่างมีระเบียบ เมื่อเลิกทำงานแล้วควรจัดโต๊ะทำงานให้เรียบร้อย วันรุ่งขึ้นจะได้เริ่มทำงานได้ทันท ีที่
สำคัญคือ อย่าผลัดวันประกันพรุ่ง และอย่าเป็นพวกสมบูรณ์นิยม คือ อย่าคาดหวังว่าเราจะต้อง
ทำงานทุกอย่างอย่างสมบูรณ์ อย่างไม่มีที่ติควรระลึกเสมอว่า “สี่เท้ายังรู้พลาด นักปราชญ์ยังรู้พลั้ง” 
และที่สำคัญคือกล้าปฏิเสธ เราควรรู้จักประหยัดเวลาของตนเองบ้าง ควรรู้จักปฏิเสธงานบางอย่างที่
ไม่มีความจำเป็นไม่ควรทำงานโดยความเกรงใจคนอื่น  โดยสรุปแล้วผู้ให้บริการสารสนเทศต้องพัฒนา
ศักยภาพหรือความสามารถของตนเองทั้งหมดให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้นเจริญขึ้น เพื่อให้ทันกับความ
ก้าวหน้าของโลกในยุคปัจจุบันอันเป็นยุคของเทคโนโลย ีซึ่งผลกระทบโดยตรงคือทำให้ตนเองและห้อง
สมุดเจริญก้าวหน้าพัฒนาเท่าเทียมกับห้องสมุดอื่นๆ ในประเทศที่พัฒนาแล้ว 
 วิชัย  ปิติเจริญธรรม (2548, หน้า 147-155) ได้กล่าวถึงวิธีการพัฒนาศักยภาพของ           
ผู้ให้บริการสารสนเทศที่ประสบผลสำเร็จ ซึ่งประกอบดังนี้ 
 1.  เข้าใจมุมมองของผู้รับบริการ 
      การเข้าใจในมุมมองของผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก มีความสำคัญและจำเป็นต่อ
การจัดรูปแบบการบริการขององค์กรและหน่วยงานให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละคน ซึ่งมีความต้องการ
ที่แตกต่างหลากหลาย เราสามารถพัฒนาความเข้าใจในมุมมองของผู้รับบริการได้ ด้วยการรับฟัง 
สอบถาม สังเกต สัมภาษณ์ ทำแบบสอบถาม การพบปะเยี่ยมเยียนลูกค้า และอื่นๆ อีกมากมาย เช่น 
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  1.1  รับฟัง และทำความเข้าใจได้ตรงกับมุมมองของผู้รับบริการ โดยระบุ 
ความต้องการและปัญหาของผู้รับบริการได้อย่างถูกต้อง 
  1.2  เสนอบริการที่ดีที่สุด และตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ โดยไม่มี 
การร้องเรียนใดๆ  
  1.3  ให้บริการด้วยความจริงใจ และเต็มใจทุกเมื่อ โดยใช้ท่วงที กิริยาอาการ 
และวาจาที่สุภาพอย่างสม่ำเสมอและไม่ใช้อารมณ์หรือท่าทีไม่ดีถึงแม้ผู้รับบริการจะมีท่าท ีวาจา  
หรืออารมณ์ไม่ดีก็ตาม 
  1.4  ให้บริการในทันทีที่ทำได้ ด้วยความรวดเร็วหรือตรงตามเวลานัดหมาย 
กับผู้รับบริการ 
 2.  เอาใจใส่ผู้รับบริการ 
     การดูแลและติดตามเอาใจใส่ผู้รับบริการทั้งภายในองค์กรซึ่ง ได้แก ่เพื่อนร่วมงาน เจ้านาย 
ลูกน้อง และภายนอกองค์กร คือ ลูกค้าผู้มาใช้บริการอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ โดยใส่ใจรายละเอียด 
หมั่นตรวจสอบ ตรวจทานดูแลความถูกต้องเรียบร้อย มิให้ผิดพลาดล่าช้า เสียหาย ให้บริการด้วยใจ
เป็นธรรมเสมอภาคเท่าเทียมกัน ไม่ใช้สายตาดูถูกลูกค้า สามารถบริการนอกเหนือหน้าที่ได้ด้วยความ
เต็มใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส ตลอดจนมีการติดตามแจ้งผลการบริการเป็นระยะจนสำเร็จลุล่วงโดยควร
บริการด้วยหัวใจดังต่อไปนี้ 
  2.1  เอาใจใส่รายละเอียดต่างๆ ในทุกขั้นตอนของงาน เพื่อไม่ให้เกิดการผิดพลาด 
ในการให้บริการ 
  2.2  ดูแลและให้ความสำคัญกับผู้รับบริการทุกคนเท่าเทียมกัน 
  2.3  ติดตามและแจ้งผลการให้บริการแก่ผู้รับบริการอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะสำเร็จ
ผล 
  2.4  ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและทันเหตุการณ์อยู่เสมอ เพื่อประโยชน์ของผู้รับบริการ  
โดยผู้รับบริการไม่ต้องร้องขอ และต้องไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือภาพพจน์ของหน่วยงาน 
  2.5  สื่อสารกับผู้รับบริการอย่างเปิดเผยและกระจ่างทุกครั้ง เพื่อให้เกิดความคาด
หวังที่ตรงกัน และไม่เกิดความเข้าใจผิดหรือผลเสียต่อการให้บริการ 
  2.6  ตรวจสอบความพึงพอใจของผู้รับบริการอย่างสม่ำเสมอ โดยพูดคุยสอบถาม  
เยี่ยมเยียน ฯลฯ 
  2.7  สร้างความประทับใจแก่ผู้รับบริการทุกครั้งที่มีโอกาสตามความเหมาะสม เช่น 
ยิ้มและทักทาย “สวัสดี” หรือยกมือไหว้, จดจำชื่อได้, จัดหาเครื่องดื่ม/หนังสือให้ในระหว่างรอ,  
ช่วยถือของให้, ไปส่งที่ลิฟต์เมื่อลาจาก 
  2.8  รักษาความลับของผู้รับบริการอย่างเคร่งครัด 
 3.  แก้ไขปัญหาเสมือนหนึ่งเป็นปัญหาของตนเอง 
      แก้ไขปัญหาให้ผู้รับบริการเสมือนหนึ่งเป็นปัญหาของตนเอง โดยเข้าใจความรู้สึก 
นึกคิดของลูกค้าทั้งภายในและภายนอก ถือเป็นภารกิจสำคัญแม้ว่าปัญหาการบริการจะเกิดจากคนอื่น 
ก็ตาม ไม่เพิกเฉย เบื่อหน่าย เฉื่อยชา เพราะคิดว่ามิใช่หน้าที่ของฉัน ไม่บอกปัดความรับผิดชอบ  
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มีความพยายามช่วยเหลือแก้ไขให้ความสะดวกทุกวิถีทาง คิดเสมอว่าเป็นปัญหาของเรา เราจะต้องรีบ
แก้ไขโดยด่วน เอาใจลูกค้ามาใส่ใจเรา ถ้าเราประสบปัญหานี้ เราเองจะทุกข์ร้อนขนาดไหน เราจะรีบ
แก้ไขอย่างไร แล้วรีบปฏิบัติการช่วยเหลืออย่างรีบด่วน ดังนี้ 
  3.1  ถือเป็นความรับผิดชอบของตนในการดูแลแก้ไขข้อบกพร่อง ความผิดพลาด 
หรือปัญหาใดๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการให้บริการ แม้ว่าปัญหานั้นเกิดจากการกระทำของผู้อื่น 
  3.2  ดำเนินการแก้ไขปัญหาการให้บริการทันทีที่รับรู้ โดยไม่ปัดความรับผิดชอบ 
หรือแก้ตัว 
  3.3  ดำเนินการทุกวิถีทางตามที่เหมาะสม หรือให้บริการชดเชยเท่าที่จะทำได้  
เพื่อเข้าช่วยแก้ไขปัญหาของผู้รับบริการให้ลุล่วงจนเป็นที่พึงพอใจ 
  3.4  พร้อมที่จะให้บริการตลอดเวลา โดยเฉพาะเมื่อผู้รับบริการมีความเดือดร้อน
หรืออยู่ในภาวะวิกฤต 
  3.5  ไม่รับผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็นการส่วนตัวจากผู้รับบริการไม่ว่ากรณีใดๆ 
แม้ว่าจะเป็นการตอบแทน การเข้าช่วยเหลือแก้ไขปัญหาแก่ผู้รับบริการ 
 4.  เพิ่มคุณค่าในการให้บริการ 
      ค้นหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าทั้งภายในและภายนอก เพื่อตอบสนอง 
ความต้องการนั้น และช่วยเพิ่มคุณค่าในการให้บริการให้มากยิ่งขึ้น โดยการสอบถาม สังเกต ทบทวน  
ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการอย่างสม่ำเสมอ มีบริการรูปแบบใหม่ๆ ที่ตรงใจลูกค้า เพิ่มทางเลือก 
อื่นๆ ที่ดีกว่าเดิมอยู่เสมอ เพื่อมอบคุณค่าและประโยชน์ต่อลูกค้าของเรา ดังนี ้
  4.1  ค้นหาและทำความเข้าใจถึงความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้บริการ โดยใช้ 
การสอบถาม เสาะหา สังเกต ตั้งใจฟัง ฯลฯ 
  4.2  ทบทวนและปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้บริการ 
ที่สะดวก รวดเร็ว และดีกว่าอย่างต่อเนื่อง 
  4.3  ให้บริการเสริมทุกครั้งที่มีโอกาส เพื่อทำให้ผู้รับบริการเกิดความประทับใจ 
และกลับมาใช้บริการอีก โดยให้คำแนะนำ หรือเสนอทางเลือกอื่นที่ดีกว่าที่ผู้รับบริการต้องการ  
เพื่อเอื้อประโยชน์สูงสุดหรือหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ ฯลฯ 
 5.  รักษาสัมพันธภาพในระยะยาว 
      รักษาสัมพันธภาพในระยะยาวกับผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกองค์กร ไม่มองเพียง
แต่ผลประโยชน์ระยะสั้น มีความใส่ใจและเข้าใจในสถานการณ์ของผู้รับบริการ รับรู้ในปัญหา 
ต่างๆ และมองผ่านสายตาของลูกค้าโดยคำนึงถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้าอย่างแท้จริง ไม่บริการ 
โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ตนเพียงแต่ฝ่ายเดียว โดยมีพฤติกรรมการบริการดังต่อไปนี้ 
  5.1  ใส่ใจ และเข้าใจในสถานการณ์ของผู้รับบริการ ทั้งความต้องการในระยะยาว
หรือปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อรักษาสัมพันธภาพที่ดีต่อกันอย่างต่อเนื่อง 
  5.2  แสวงหาผลประโยชน์ในระยะยาวให้แก่ผู้รับบริการ เพื่อประโยชน์ของ 
การให้บริการในอนาคต 
 6.  เป็นที่ไว้วางใจ 
     เป็นที่ไว้วางใจเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของผู้รับบริการ โดยการให้คำปรึกษาแนะนำ 
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แก่ผู้รับบริการด้วยความชื่อตรงจริงใจ มีจรรยาบรรณให้บริการด้วยข้อมูลที่ถูกต้องกับความเป็นจริง 
ไม่ปิดบังบิดเบือนข้อเท็จจริง โดยมุ่งแสวงหาผลประโยชน์ของตน มีการช่วยเหลือสนับสนุนผู้รับบริการ 
โดยมีพฤติกรรมการบริการ ดังนี้  
  6.1  ให้คำปรึกษาแก่ผู้รับบริการด้วยความซื่อตรงและจริงใจ ไม่ว่าจะเป็น 
ความต้องการของตลาด  โอกาสทางธุรกิจหรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่บนพื้นฐานของจรรยา
บรรณวิชาชีพ 
  6.2  ให้ข้อมูลตรงตามความเป็นจริง ไม่บิดเบือน เพียงเพื่อสนองความพอใจของ
ตนเอง บริษัทฯ หรือผู้รับบริการ หรือเพียงเพื่อผลประโยชน์ในระยะสั้น 
  6.3  ช่วยเหลือ สนับสนุนหรือส่งเสริมให้ผู้รับบริการประสบความสำเร็จ เพื่อสร้าง
ความไว้วางใจแก่ผู้รับบริการจนกลับมาใช้บริการของบริษัทหรือหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง หรือเป็น 
การสร้างงานให้ผู้รับบริการเพื่อเพิ่มงานหรือธุรกิจให้บริษัทหรือหน่วยงาน 

บทสรุป 
 ผู้ให้บริการสารสนเทศจะเป็นบุคคลสำคัญที่จะชักจูงให้คนมาใช้บริการต่างๆ ของ 
สถาบันบริการสารสนเทศ ผู้ให้บริการสารสนเทศควรตระหนักถึงความสำคัญในการนำพาผู้ใช้ไปสู่ 
เป้าหมายที่ต้องการ การให้บริการสารสนเทศเป็นสิ่งที่ผู้ให้บริการต้องเรียนรู้ นอกเหนือจากความรู้ 
ทางวิชาชีพและความรู้เฉพาะด้านแล้ว ผู้ให้บริการสารสนเทศยังต้องมีคุณสมบัติด้านจิตบริการ คือ  
มีความเต็มใจที่จะช่วยเหลือผู้ใช้บริการสารสนเทศอย่างเต็มความสามารถ สร้างความมั่นใจ สบายใจใน
การขอความช่วยเหลือ มีจิตวิญญาณ อุดมการณ์ในการให้บริการ โดยคำนึงถึงวิธีการมากกว่ากฎ
เกณฑ์ มีความเป็นนักปฏิบัต ิมีความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยนปัญหาให้กลายเป็นโอกาสแก่ผู้ใช้
บริการ และยังต้องมีความรู้สามารถด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ การจัดการทรัพยากร
สารสนเทศ การจัดการฐานข้อมูล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้วย นอกจากนี้แล้วผู้ให้บริการ
สารสนเทศยังต้องรู้จักการทำงานเป็นทีม ไม่ว่าตนเองจะมีความรอบรู้เก่งกาจเพียงใดก็ตาม  ถ้าทำงาน
คนเดียวไม่มีทางที่งานจะสำเร็จได้ด้วยดี และในระหว่างทำงานก็ต้องพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ให้สามารถปรับตนให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง 
อย่างรวดเร็วของโลกในยุคปัจจุบัน 



บทที่ 3 
การศึกษาผู้ใช้บริการสารสนเทศ 

 หัวใจสำคัญในการจัดบริการสารสนเทศ คือจะต้องมุ่งที่ตัวผู้ใช้บริการสารสนเทศ เนื่องจาก
การจัดบริการสารสนเทศจะประสบผลสำเร็จ หรือล้มเหลวขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการว่ามีความรู้เกี่ยวกับ 
ผู้ใช้บริการสารสนเทศหรือศัพท์การตลาดเรียกว่า ผู้บริโภคซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่นักการตลาดจะต้อง
ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) มากน้อยเพียงไร เพื่อจะได้ทราบถึงวิธีจูงใจและ
ตอบสนองความต้องการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ โดยการแบ่งแยกกลุ่มผู้ใช ้หากมีการ
แบ่งกลุ่มผู้ใช้ออกอย่างชัดเจน จะมีประโยชน์มาก ทำให้สถาบันบริการสารสนเทศสามารถทราบถึง
ความต้องการของผู้ใช้แต่ละกลุ่มที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับข้อคิดเห็นของประภาวดี สืบสนธิ์  
(2529, หน้า 46) ที่กล่าวว่าประเด็นหลักของการตลาดอยู่ที่ตัวผู้บริโภค ไม่ใช่อยู่ที่ผลิตภัณฑ์ กลไกการ
ตลาดเป็นเรื่องที่ไม่ซับซ้อนที่สำคัญ คือ ผู้ดำเนินการตลาดต้องรู้จักกลุ่มผู้บริโภค หรือผู้ใช้บริการและรู้
ว่าความต้องการ ความจำเป็นของผู้ใช้ คืออะไร เพื่อปรับปรุงบริการให้สอดคล้องกับความต้องการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และปัจจัยที่ควรพิจารณาในการศึกษากลุ่มผู้ใช้อื่นๆ ได้แก่ ความเชื่อ พื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และครอบครัว รวมทั้งสถานภาพในปัจจุบัน ความต้องการเร่งด่วน ระยะ
เวลาที่ต้องการ ค่าใช้จ่ายที่ผู้ใช้บริการยินดีจ่าย เป็นต้น 

ความหมายของผู้ใช้บริการสารสนเทศ 
       ผู้ใช้บริการสารสนเทศเป็นบุคคลที่สำคัญมาก ของสถาบันบริการสารสนเทศ ซึ่งมีผู้ให้ความ
หมายของผู้ใช้บริการสารสนเทศไว้ดังนี้ 
 ชัยสมพล  ชาวประเสริฐ (2546, หน้า 26) กล่าวว่า ผู้ใช้บริการ หมายถึง ลูกค้าหรือผู้บริโภค
ที่เข้ามาใช้บริการ ผู้ให้บริการและผู้รับบริการจะมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันตลอดเวลา ตั้งแต่ก่อนการ
ซื้อ (ก่อนการเป็นลูกค้า) ขณะที่เกิดการซื้อ (ขณะที่ให้บริการ) และหลังจากการซื้อ (เป็นลูกค้าแล้ว) 
ยิ่งธุรกิจที่เน้นการให้บริการเพียงใด ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการก็จะยิ่ง
มากเป็นลำดับ 
 สุวรรณ  อภัยวงศ์ (2543, หน้า 107-109) ได้กล่าวเปรียบเทียบ ผู้ใช้บริการสารสนเทศ 
เหมือนผู้บริโภคสินค้าโดยกล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การกระทำของแต่ละบุคคลที่ทำการ
ค้นคว้า การซื้อ การใช ้การประเมินผลและค่าใช้จ่ายในผลิตภัณฑ์และบริการ โดยคาดว่าจะตอบสนอง
ความต้องการได้ ส่วนพฤติกรรมของผู้ใช้บริการสารสนเทศ หมายถึง การกระทำของแต่ละบุคคลที่
ต้องการใช้สารสนเทศและบริการ รวมทั้งผู้ที่คาดว่า หรือน่าจะใช้สารสนเทศ 
 การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคสินค้า โดยกล่าวว่า เป็นการศึกษาและทำความเข้าใจถึง
พฤติกรรม สาเหตุทั้งปวงของผู้ซื้อที่ทำให้ตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ ซึ่งการเข้าใจสาเหตุต่างๆ ที่มี
ผลในการจูงใจ หรือกำกับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคทำให้นักการตลาดตอบสนองผู้บริโภคได้ 
อิทธิพลของปัจจัยต่างๆ ในด้านความต้องการ การรับรู้ ความพึงพอใจ ทัศนคติ กลุ่มทางสังคม 
วัฒนธรรม รวมทั้งพฤติกรรมการซื้อ ปัจจัยเหล่านี้ได้มีอยู่ในความนึกคิดและจิตใจของทุกคน ซึ่งต่าง
ก็ได้มีการสร้างสมและขัดเกลาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 



\42

 การตลาดปัจจุบันและในอนาคตต้องเกี่ยวพันกับผู้บริโภค และการเรียนรู้ผู้บริโภค 
เป็นสิ่งจำเป็นยิ่ง นักการตลาดที่ดีก่อนลงมือทำธุรกิจจำเป็นต้องศึกษาตลาดผู้บริโภคและพฤติกรรมผู้
บริโภค คือกลุ่มผู้ใช้ เพื่อเลือกตลาดเป้าหมายและวางแผนการตลาดให้ดีและถูกต้อง เพื่อให้ตอบสนอง
ความต้องการของตลาดเป้าหมายนั้นได้อย่างเหมาะสม คอตเลอร์ (Kotler, 2546, p. 217) เสนอแนะ
ว่า ก่อนที่จะพิจารณากำหนด 4P’s นั้น นักการตลาดจะต้องวิเคราะห์ตลาด ผู้บริโภค และจำเป็นต้อง
ค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับผู้บริโภคในแง่มุมต่างๆ เพื่อหาคำตอบให้กับคำถามเกี่ยวกับการตลาด ซึ่งมีส่วน
สัมพันธ์ หรือมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการพัฒนาส่วนประสมการตลาด ที่เรียกว่า “Seven O’s” ดังนี้ 
 1.  ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย หมายถึง กลุ่มเป้าหมาย 
 2.  ผู้บริโภคซื้ออะไร หมายถึง สิ่งที่ผู้บริโภคต้องการซื้อ 
 3.  ทำไมผู้บริโภคจึงซื้อ หมายถึง วัตถุประสงค์ในการซื้อ 
 4.  ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ หมายถึง บทบาทของกลุ่มต่างๆ ที่มีอิทธิพลใน 
การตัดสินใจซื้อ 
 5.  ผู้บริโภคซื้อเมื่อไร หมายถึง ขั้นตอนในการซื้อ 
 6.  บริโภคเมื่อไร หมายถึง โอกาสในการซื้อ 
 7.  ผู้บริโภคซื้อที่ไหน หมายถึง แหล่งหรือช่องทางที่ผู้บริโภคทำการซื้อ (Outlets)  
  
 การบริการสารสนเทศจำเป็นจะต้องศึกษาวิเคราะห์เพื่อทำความเข้าใจตลาด ตัวอย่างเช่น 
บรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยควรจะตอบคำถามเกี่ยวกับผู้ใช้ได้ดังนี้ 
 1.  กลุ่มเป้าหมาย คือ อาจารย์ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา 
 2.  สิ่งที่ผู้บริโภคต้องการซื้อ คือ สารสนเทศและบริการ ที่บริการทั้งในห้องสมุดและ 
แบบไม่เห็นตัว 
 3.  วัตถุประสงค์ในการซื้อ คือ อาจารย์ต้องการข้อมูลเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน นักวิจัย
ต้องการข้อมูลแบบลึกในการค้นคว้า นักศึกษาเพื่อหาความรู้ที่เชี่ยวชาญในการเรียน 
 4.  บทบาทของกลุ่มต่างๆ ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ คือ อาจารย ์เพื่อนนักศึกษา  
สื่อทางอินเตอร์เน็ตและสื่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆ   
 5.  ขั้นตอนในการซื้อ คือ มาใช้ในห้องสมุดในเวลาทำการของห้องสมุด และไม่ต้องมาใช้ใน
ห้องสมุด (แบบไม่เห็นตัว) สามารถใช้ได้ทุกที่ทุกเวลา 
 6.  โอกาสในการซื้อ คือ ในห้องสมุดและแบบทุกที่ทุกเวลา 
 7.  แหล่งหรือช่องทางที่ผู้บริโภคทำการซื้อ คือ ห้องสมุดที่ตนเองสังกัด ห้องสมุดมหาวิทยา
ลัยอื่นๆ และเครือข่ายห้องสมุด 
 นอกจากนี้หากสามารถหาคำตอบได้ว่าลูกค้าของห้องสมุดมีเท่าไร ลูกค้าเหล่านี้มาจากหน่วย
งานของฝ่ายใด ผู้ใช้ของห้องสมุดอยู่ในระดับใดในหน่วยงาน เช่น ระดับผู้บริหารต้องการข้อมูลสำหรับ
การตัดสินใจ และจำนวนความถี่ที่ผู้ใช้จากฝ่ายต่างๆ มาใช้บริการของห้องสมุด จะทำให้การวิเคราะห์
พฤติกรรมผู้ใช้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
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การศึกษาความต้องการของผู้ใช้บริการสารสนเทศ 
 การศึกษาความต้องการของผู้ใช้เพื่อให้ทราบความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้บริการ       
สารสนเทศ ทั้งลักษณะการใช้ของผู้ใช้ทั่วไปและผู้ใช้เฉพาะกลุ่ม ตลอดจนผู้ที่ไม่มาใช้บริการ 
สารสนเทศแต่จัดอยู่ในกลุ่มเป้าหมายที่จะใช้บริการสารสนเทศที่จัดให ้เพื่อจะได้จัดสารสนเทศ     
และบริการให้ตรงกับความประสงค์ 
 1.  วัตถุประสงค์ของการศึกษาความต้องการของผู้ใช้ มีดังนี ้
  1.1  เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการใช้และไม่ใช้สารสนเทศ และบริการ 
สารสนเทศที่จัดขึ้น ตลอดจนความพึงพอใจของผู้ใช้ สารสนเทศประเภทใดที่ผู้ใช้ต้องการบริการ 
สารสนเทศประเภทใดที่ผู้ใช้พอใจหรือไม่พอใจ เพื่อจะได้นำเอาความต้องการ ปัญหาและอุปสรรคไป
ใช้ปรับปรุงการบริการสารสนเทศในด้านการวางแผน การจัดการ และการจัดสรรทรัพยากร
สารสนเทศให้ตรงกับที่ผู้ใช้ต้องการ 
  1.2  เพื่อประเมินผลการให้บริการ ทำให้ผู้ให้บริการสารสนเทศตระหนักและรับรู้ว่า 
บริการที่จัดนั้นตรงกับผู้ใช้ต้องการหรือไม่ เช่น บริการสารสนเทศที่จัดให้อาจไม่มีผู้มาใช้บริการเลย
เป็นเพราะผู้ใช้ไม่ทราบ เนื่องจากขาดการประชาสัมพันธ์หรือเนื่องจากผู้ใช้เห็นว่าไม่ได้ประโยชน์จึงไม่
มาใช ้ผู้ให้บริการจะได้หาทางปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
 2.  ประโยชน์ของการศึกษาความต้องการของผู้ใช้ 
  2.1  ช่วยให้เข้าใจลักษณะของผู้ใช้ กลุ่มผู้ใช้ ระดับการใช้ รวมทั้งผู้ที่ไม่ได้ใช้บริการ
แต่ควรจะเป็นผู้ใช้บริการสารสนเทศในโอกาสต่อไป 
  2.2  ทำให้ทราบลักษณะและความต้องการสารสนเทศที่ตรงกับที่ผู้ใช้ต้องการ 
  2.3  ทำให้ทราบลักษณะและปัจจัยที่มีผลต่อการใช้และไม่ใช้รวมทั้งปัญหาและ 
อุปสรรคในการเข้าถึงและการใช้สารสนเทศ ซึ่งนอกจากนำผลความต้องการไปปรับปรุงบริการ       
สารสนเทศแล้ว ยังนำไปใช้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการให้การศึกษาและพัฒนาผู้ใช้ให้ได้ใช้          
สารสนเทศและบริการสารสนเทศอย่างเต็มที่ และได้ประโยชน์สูงสุดตรงตามนโยบายและ
วัตถุประสงค์ของการบริการสารสนเทศ 

ความต้องการรับบริการสารสนเทศ 
 จากการศึกษาความต้องการของผู้ใช้ในแต่ละกลุ่ม พบว่ามีระดับความต้องการ 
และรับบริการสารสนเทศแตกต่างกัน ดังนี้ 
 1.  ความเอาใจใส่เอื้ออาทรของผู้ให้บริการ 
 2.  สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ 
 3.  ยืดหยุ่นและคล่องตัว ทั้งของการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานในองค์กร การกรอก
ข้อมูลเพื่อขอใช้บริการในงานบริการต่างๆ  
 4.  ความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลสารสนเทศ 
 5.  สุภาพอ่อนโยนและมีมารยาท 
 6.  เต็มใจให้บริการ 
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 7.  ตอบสนองโดยทันที 
 8.  มีการสื่อสารที่ดีมีคุณภาพ 

แนวทางการให้บริการสารสนเทศ 
 จากการศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้ ทำให้ทราบลักษณะเกี่ยวกับผู้ใช้ ได้แก่ รู้จักผู้ใช้รู้จักกลุ่ม 
ผู้ใช้หลักหรือรอง วัตถุประสงค์ของการใช้ พฤติกรรมการใช้ ความต้องการ ความคาดหวัง และทัศนคติ
ของผู้ใช้ ประกอบกับสารสนเทศเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นต่อบุคคลเกือบทุกคนตามระดับและ
ประเภทของสารสนเทศที่ผู้ใช้ต้องการ ซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล ดังนั้นความต้องการสารสนเทศของผู้
ใช้จึงหลากหลายและมีประโยชน์มากกมาย เมื่อบุคคลนั้นพบว่า ตนเองตกอยู่ในสภาพการณ์ 
ที่จะต้องตัดสินใจหาคำตอบ ข้อเท็จจริงสำหรับแก้ไขปัญหา หรือแม้แต่ทำความเข้าใจเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
บุคคลนั้นก็จะพยายามแสวงหาและใช้สารสนเทศให้เกิดประโยชน์ ผู้ใช้บริการสารสนเทศบางคนอาจ
จะประสบกับความยากลำบากในการชี้แจงความต้องการของตนเอง บางครั้งผู้ใช้จะตกอยู่ในสภาพที่
จะต้องอธิบายถึงสิ่งที่ตนเองก็ไม่รู้แน่นอนให้ผู้อื่นฟัง ผลก็คือไม่สามารถอธิบายสิ่งที่ตนเองต้องการได้
อย่างชัดเจน หรือระบุความต้องการได้หมด จึงนับว่าเป็นอุปสรรคประการหนึ่งในการแสวงหา
สารสนเทศ บรรณารักษ์จึงต้องนำผลของการศึกษามาเป็นแนวทางในการให้บริการสารสนเทศกับ
บุคคลต่างๆ ดังต่อไปนี้ (ประภาวดี  สืบสนธิ์, 2529) 
 1.  ผู้ใช้สารสนเทศ 
     ผู้ใช้สารสนเทศ คือ ผู้ที่รู้จักและใช้บริการสารสนเทศอยู่แล้ว ในกลุ่มผู้เข้าใช้สถาบันบริการ
สารสนเทศเป็นประจำแล้ว สถาบันบริการสารสนเทศก็ไม่ควรละเลยผู้ใช้กลุ่มนี้เพียงเพราะเขาเข้าใช้
สถาบันบริการสารสนเทศอยู่แล้ว แต่ควรให้ข่าวสารเขาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรักษาสัมพันธภาพ 
ที่ดีไว้  เพราะผู้ใช้กลุ่มนี้จะทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้สถาบันบริการสารสนเทศได้เป็นอย่างดี  
และสำหรับผู้ใช้บริการสารสนเทศที่มองไม่เห็นตัว ต้องการเข้าถึงสารสนเทศ สามารถสืบค้น เรียกดู
ข้อมูลสารสนเทศและข้อมูลต้องส่งได้ทันที ผู้ใช้ประเภทนี้จะเป็นผู้เข้าถึงสารสนเทศและทรัพยากรผ่าน
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ให้บริการสารสนเทศจึงควรใช้วิธีการเชิงรุกต่างๆ ดังนี้ 
  1.1  ส่งเสริมการอ่านและใช้ทรัพยากรสารสนเทศ 
  1.2  ส่งเสริมการค้นคว้าวิจัย 
  1.3  แนะนำทรัพยากรสารสนเทศที่สถาบันบริการสารสนเทศได้รับเพิ่มเติมมา  
และแนะนำหนังสือหรือทรัพยากรสารสนเทศตามโอกาส หรือตามหัวข้อที่ผู้ใช้สนใจ 
  1.4  ส่งเสริมการใช้สถาบันบริการสารสนเทศทุกวิถีทาง 
  1.5  ส่งเสริมการใช้เครือข่ายสารสนเทศ จัดทำโฮมเพจที่น่าสนใจ 
  1.6  จัดให้มีบริการเสมือนจริง  
  1.7  สอนให้ผู้ใช้รู้วิธีเข้าถึงและพัฒนาวิธีการเข้าถึงสารสนเทศ 
      บริการที่สถาบันบริการสารสนเทศควรจัดให้ ได้แก ่บริการรวบรวมบรรณานุกรมเฉพาะ
เรื่อง บริการสาระสังเขป บริการเลือกสรรสารสนเทศเฉพาะบุคคล บริการข่าวสารทันสมัย 
และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
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 2.  ผู้คาดเดาหรือน่าจะใช้สารสนเทศ 
     ผู้คาดเดาหรือน่าจะใช้สารสนเทศ คือ ผู้ที่ควรจะเข้าใจแต่ยังไม่เคยเข้าใช้ ผู้ที่เข้าใช้น้อย
และผู้ที่ใช้ผิดวัตถุประสงค์ ในกลุ่มที่ใช้สถาบันบริการสารสนเทศเป็นครั้งคราวนั้น สถาบันบริการ
สารสนเทศต้องพยายามให้ข่าวสารต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์แก่ตัวเขา เพื่อเร่งเร้าให้มีการเข้าใช้
สถาบันบริการสารสนเทศมากขึ้นบ่อยขึ้น เพื่อสถาบันบริการสารสนเทศจะได้รับความสนับสนุน 
จากกลุ่มนี้ และผู้ใช้กลุ่มนี้จะกลายเป็นผู้ใช้ขาประจำไปในที่สุด 
     สำหรับคนที่ไม่เคยเข้าใช้สถาบันบริการสารสนเทศควรให้ความสำคัญเป็นพิเศษ เพื่อให้
เขาตระหนักถึงประโยชน์ที่เขาจะได้รับจากสถาบันบริการสารสนเทศ ความสำคัญของสถาบันบริการ
สารสนเทศ ข่าวสารที่เผยแพร่ออกไปควรให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ นโยบายการดำเนินงาน บริการและ
ประโยชน์ต่างๆ ที่เขาจะได้รับจากสถาบันบริการสารสนเทศได้ บรรณารักษ์ควรใช้วิธีการต่างๆ ดังนี ้
  2.1  แนะนำให้ผู้ใช้รู้จักความสำคัญ และประโยชน์ของสถาบันบริการสารสนเทศ 
  2.2  แนะนำให้ผู้ใช้รู้จักทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ ของสถาบันบริการสารสนเทศ 
  2.3  แนะนำให้ผู้ใช้รู้จักใช้ทรัพยากรสารสนเทศ 
  2.4  แนะนำการค้นหาสารสนเทศจากเครือข่ายสารสนเทศ 
  2.5  แนะนำให้ผู้ใช้รู้วิธีเข้าถึง และพัฒนาทักษะในการสืบค้นสารสนเทศ 
     บริการสารสนเทศที่สถาบันบริการสารสนเทศควรจัดให้ ได้แก่ จัดบริการนำชมสถาบัน
บริการสารสนเทศ ปฐมนิเทศแนะนำการใช้สถาบันบริการสารสนเทศ จัดบริการแนะนำสิ่งพิมพ์ใน
สถาบันบริการสารสนเทศ และคู่มือการค้นคว้าที่สำคัญ จัดทำรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ๆ ออก
เผยแพร่ หรืออาจทำอยู่ในโฮมเพจก็ได้ ซึ่งหากสถาบันบริการสารสนเทศสามารถทำให้ผู้ที่ไม่เคยเข้าใช้
สถาบันบริการสารสนเทศ ยืมหนังสือออกจากสถาบันบริการสารสนเทศเพียง 1 เล่ม ก็นับว่าเป็นความ
สำเร็จของสถาบันบริการสารสนเทศในระดับหนึ่ง 
    การให้บริการสารสนเทศในปัจจุบันเปลี่ยนจากการดูแลรักษามาเป็นแนวทางให้เข้าถึงและ
จัดส่งทรัพยากรสารสนเทศไปให้ และจัดหาเฉพาะสิ่งที่ต้องการให้ในเวลาที่ต้องการ ดังนั้นด้านผู้ใช้
บริการก็เช่นเดียวกันคือ ต้องส่งเสริมให้ผู้ใช้สามารถใช้บริการได้โดยไม่ต้องมาที่สถาบันบริการ
สารสนเทศ และการจัดบริการจะเป็นไปตามความต้องการของผู้ให้บริการ ซึ่งหมายถึง การที่จะต้อง
ทำอะไรเพื่อให้สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ และสื่อสารสารสนเทศให้สถาบันบริการสารสนเทศของเราให้
ได้กว้างไกลที่สุด โดยเฉพาะแนวทางในการให้บริการสารสนเทศของกลุ่มผู้ใช้บริการที่เป็นอาจารย์ นัก
วิจัยและบัณฑิตศึกษาจะต้องปรับเปลี่ยนใหม่อย่างเห็นได้ชัดเจน เนื่องจากความต้องการสารสนเทศที่
มีในการรับบริการสารสนเทศเป็นประเด็นที่จะต้องนำมาพิจารณาต่อไป การเรียน 
ในระดับอุดมศึกษาในปัจจุบันนี้จะต้องเปิดโลกทัศน์ของผู้เรียนให้กว้างไกล ไม่เหมือนกับการเรียน 
ในสมัยก่อนที่มุ่งให้ผู้เรียนฟังคำบรรยายจากอาจารย์ผู้สอนเป็นหลัก แต่แนวความคิดใหม่ได้ปรับ
เปลี่ยนให้สอดคล้องกับยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล ข่าวสาร ผู้เรียนจะต้องศึกษา 
ด้วยตนเอง เพื่อจะได้มีโลกทัศน์ที่กว้าง ปลูกฝังนิสัยการติดตามความเปลี่ยนแปลงของโลกในด้าน
ต่างๆ โดยรู้จักการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งสารสนเทศต่างๆ มีการสัมมนา การอภิปรายกลุ่ม  
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในแต่ละเรื่อง 
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    สำหรับนักศึกษาบทบาทของสถาบันบริการสารสนเทศไม่เพียงแต่ให้บริการสารสนเทศ
เท่านั้น แต่ภาระหน้าที่ได้ครอบคลุมในทุกขั้นตอนของการเรียนการสอนของนักศึกษาและอาจารย์   
ไม่ว่าจะเป็นการบริการสารสนเทศที่มีความเฉพาะเจาะจงแต่ละบุคคลหรือแต่ละกลุ่มมากขึ้น      
ชี้แนะหรือส่งเสริมการใช้สารสนเทศทั้งที่มีในสถาบันบริการสารสนเทศและสถาบันบริการสารสนเทศ

การจัดบริการสารสนเทศสำหรับผู้ใช้บริการกลุ่มนี้อาจจะไม่ต้องลึกซึ้งเกินขอบเขตรายวิชาที่กำหนดไว้  
แต่ในการจัดบริการสารสนเทศควรจะให้เพียงพอกับระดับความต้องการ ผู้เกี่ยวข้องในการจัดบริการ
สารสนเทศจะต้องหามาตรการประเมินการดำเนินงาน โดยพิจารณาจากเกณฑ์มาตรฐานของสถาบัน
อุดมศึกษาอื่นๆ ที่เปิดสอนหลักสูตรเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน 

วิธีศึกษาความต้องการของผู้ใช้บริการ 
 การศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้อาจกระทำได้หลายวิธี ในการศึกษาอาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง 
หรือศึกษาโดยใช้หลายวิธีการประกอบกันเพื่อให้ได้ผลที่แน่นอนขึ้น จะใช้วิธีการใดนั้นขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ของผู้ทำการศึกษาและหน่วยงานที่ทำการศึกษา (น้ำทิพย์  วิภาวิน, 2548) 
 1.  ประเภทของวิธีการการศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้บริการสารสนเทศ 
 โดยทั่วไปการศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้อาจใช้วิธีการได้หลายประเภท ดังนี ้
  1.1  ทำการวิจัยและสำรวจพฤติกรรมของผู้ใช้ เป็นวิธีที่มีระบบและมีโอกาสได้ข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์มากที่สุด เนื่องจากเป็นวิธีการที่จะทำให้ได้รับความต้องการของผู้ใช้โดยตรง และรวม
ทั้งปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหาโดยใช้แบบสอบถามเป็นแนวทางหรือ
อาจผสมผสาน เช่น การสัมภาษณ ์การศึกษาเฉพาะกลุ่ม ฯลฯ ในการสำรวจและศึกษาการใช้และ      
พฤติกรรมของผู้ใช้นั้น ควรมีการวางแผน การสำรวจตลอดจนการออกแบบสอบถาม เพื่อให้ได้ข้อมูล 
ที่น่าเชื่อถือ และสามารถวิเคราะห์นำเอาผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ได้ อย่างไรก็ตามการศึกษาผู้ใช้
เป็นเพียงการวัดหรือการประเมินค่าหรือคุณค่าการบริการสารสนเทศและทัศนคติของผู้ใช้ในชุมชน

นั้นๆ ไม่ใช่เป็นการวัดหรือประเมินค่าหรือคุณค่าการบริการสารสนเทศแต่อย่างใด ผลการศึกษาที่ได้
จะแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการและบริการของห้องสมุดว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่ 
เช่น ทำการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจการใช้สารสนเทศของผู้ใช้บริการห้องสมุด
อัตโนมัติ” วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงระดับความพึงพอใจการใช้สารสนเทศของผู้ใช้บริการ เกี่ยวกับ
ปัจจัยด้านตัวสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ ผู้ให้บริการสารสนเทศและนโยบายการบริหารห้องสมุด 
และหาแนวทางที่จะ ทำให้ผู้ใช้บริการพึงพอใจเพิ่มขึ้น และเรื่อง “สาเหตุของการเข้าใช้และไม่เข้าใช้
ห้องสมุด” วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงสาเหตุของการเข้าใช้และไม่เข้าใช้ห้องสมุด ตลอดจนหา 
แนวทางการแก้ไข เป็นต้น 
  1.2  ศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์จากเอกสาร หนังสือ บทความ รายงานการวิจัย 
และวิทยานิพนธ์ที่ได้มีผู้ทำการศึกษาวิเคราะห์ไว้แล้วเกี่ยวกับผู้ใช้ และพฤติกรรมของผู้ใช้กลุ่มต่างๆ  
ส่วนมากเป็นการศึกษาเฉพาะห้องสมุดแต่ละแห่ง วัตถุประสงค์เพื่อต้องการจะศึกษาผู้ใช้เฉพาะใน
องค์กรของตน เช่น การศึกษาปัจจัย ความต้องการ และปัญหาการใช้บริการสารสนเทศ ซึ่งอาจศึกษา
เฉพาะเจาะจงไปที่บริการเฉพาะด้าน 
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  1.3  ศึกษาจากสถิติการใช้บริการสารสนเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถิติการใช้
สารสนเทศเฉพาะประเภท เช่น การใช้และยืมหนังสือ การใช้วารสาร การใช้หนังสือพิมพ์ การใช้โสต
ทัศนวัสดุ และการใช้บริการซีดี-รอม เป็นต้น อาจนำเอาสถิติการให้ยืมหนังสือและวัสด ุ
เพื่อการศึกษาค้นคว้า หรือจากสถิติจากการตอบคำถามและช่วยค้นคว้ามาวิเคราะห์ถึงความถี่ 
ในการใช้ การจำแนกประเภทผู้ใช้ ความต้องการ และแนวโน้มการใช้สารสนเทศ ตลอดจนสถิติรายชื่อ
ที่มีการขอยืมระหว่างห้องสมุดเพื่อให้บริการ ผู้ใช้ภายในห้องสมุดนั้นๆ มาวิเคราะห์ เพื่อให้ทราบแนว
โน้มความต้องการ การขยายตัวในการใช้สารสนเทศ และจะได้จัดหา วางแผนบริการสารสนเทศตามที่
ผู้ใช้ประสงค์ หรืออาจศึกษาวิเคราะห์จากการขอให้บริการค้นหาสารสนเทศจากฐานข้อมูลต่างๆ ก็ได้ 
  1.4  การศึกษาและดูงานสถาบันบริการสารสนเทศเพื่อให้ได้แนวคิดและข้อมูลต่างๆ 
ในเรื่องการจัดการบริการสารสนเทศ ทำให้บรรณารักษ์ได้ศึกษาจากประสบการณ์ตรง และนำมาใช้
พัฒนา ประยุกต์ใช้กับห้องสมุดของตน ซึ่งอาจใช้ผสมผสานกับวิธีอื่นๆ อีก เช่น การสังเกต  
และการสัมภาษณ์ เป็นต้น 
  1.5  การสังเกตผู้ใช้ โดยบรรณารักษ์ผู้ให้บริการสารสนเทศอาจสังเกตอย่างใกล้ชิด  
ตั้งแต่เมื่อผู้ใช้เข้ามาในห้องสมุดแห่งนั้นอาจมาใช้ฐานข้อมูลหรือใช้บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า

เพื่อหาสารสนเทศ และข้อมูลในเรื่องราวต่างๆ วิธีการนี้อาจให้ข้อมูลได้ไม่ชัดเจนก็ได้ และผู้ใช้อาจรู้สึก
รำคาญที่ถูกสังเกตการณ์อยู่ตลอดเวลา อาจเหมาะกับกลุ่มผู้ใช้ที่เป็นกลุ่มเล็กๆ เท่านั้น ทั้งต้องการ 
ผู้สังเกตที่มีประสบการณ์และเป็นกลางในการสังเกตพฤติกรรมการใช้ 
  1.6  การสัมภาษณ์ผู้ใช้โดยตรง ซึ่งควรใช้กับกลุ่มผู้ใช้กลุ่มเล็กเช่นกัน อาจแบ่งได ้
เป็น 2 ประเภท ได้แก่  
   16.1  ประเภทที่เป็นทางการ ประเภทที่เป็นทางการ คือ การสัมภาษณ์โดย
ใช้แบบสัมภาษณ์เป็นแนวทาง ซึ่งอาจสัมภาษณ์ผู้ใช้แบบตัวต่อตัว หรือแบบเป็นกลุ่มก็ได้ 
   16.2  ประเภทที่ไม่เป็นทางการ คือ การที่ผู้ให้บริการสนทนา พูดคุยซักถาม
กับผู้ใช้เพื่อถามถึงความต้องการ ความพึงพอใจ ปัญหาที่ผู้ใช้ประสบ และข้อเสนอแนะที่ต้องการให้มี 
การปรับปรุงแก้ไข แต่อาจมีข้อจำกัดเรื่องของเวลาและสถานที่ 
  1.7  จัดกล่องแสดงความคิดเห็น สถาบันบริการสารสนเทศควรจัดทำกล่องแสดง
ความคิดเห็นและตั้งใจไว้ในที่ผู้ใช้เห็นชัดเจน สำหรับให้ผู้ใช้ที่อยากจะบอกปัญหา หรือมีข้อแนะนำ 
ที่ไม่อยากจะแสดงตัวจะได้สื่อสารกับสถาบันบริการสารสนเทศได้ และสถาบันบริการสารสนเทศอาจ
จะมีแผ่นป้ายหรือการสื่อสารรูปแบบอื่นที่ได้ตอบคำถามนั้นแก่ผู้ใช้ เพื่อแสดงว่าสถาบันบริการ
สารสนเทศสนใจและเอาใจใส่ผู้ใช้เสมอ 
  1.8  ศึกษาโดยใช้วิธีการข้างต้นแยกตามประเภทของผู้ใช้ ได้แก่  
   18.1  ศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้ตามประเภทของหน่วยงาน หรือองค์กรที่ผู้
ใช้เป็นสมาชิก เช่น ผู้ใช้ห้องสมุดประเภทต่างๆ ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น ผู้ใช้ของห้องสมุดประชาชน ผู้ใช้ห้อง
สมุดโรงเรียน ผู้ใช้ห้องสมุดวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ผู้ใช้ของห้องสมุดเฉพาะ ตลอดจนผู้ใช้ 
ของสถาบันบริการสารสนเทศที่มีชื่อเรียกแตกต่างออกไป 
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   18.2  ศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้ที่เป็นกลุ่มเฉพาะ ตามลักษณะงานอาชีพ  
เช่น กลุ่มนักวิชาการ กลุ่มนักศึกษา กลุ่มนักบริหาร กลุ่มนักธุรกิจ ฯลฯ ภายในกลุ่มเหล่านี้อาจแยก
ออกเป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มย่อยลงไปอีกก็ได้ เช่น กลุ่มนักบริหารในห้องสมุดมหาวิทยาลัยแห่งใด
แห่งหนึ่ง หรือหลายแห่งเพื่อเปรียบเทียบลักษณะการใช้และพฤติกรรม อาจศึกษากลุ่มนักวิชาการที่
เป็นกลุ่มเฉพาะ เช่น  กลุ่มวิทยาศาสตร์ กลุ่มสังคมศาสตร์ กลุ่มเศรษฐศาสตร์ กลุ่มนิเทศศาสตร์  
กลุ่มบัญชี เป็นต้น ทั้งนี้อาจศึกษาเฉพาะในหน่วยงานแห่งเดียวกันหรือหลายแห่งก็ได ้เช่น การศึกษา
การใช้บริการห้องสมุดของกลุ่มอาจารย์และกลุ่มนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ฯลฯ 
   18.3  ศึกษาผู้ใช้เปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม เป็นการศึกษาเปรียบเทียบ
พฤติกรรมสารสนเทศ และบริการระหว่างกลุ่ม เช่น เป็นกลุ่มควบคุม และกลุ่มที่ไม่ควบคุม ฯลฯ 
   18.4  ศึกษาสภาวะแวดล้อมผู้ใช้และห้องสมุด เช่น ศึกษาองค์การ สภาพ
แวดล้อม วัตถุประสงค์ นโยบายขององค์การ พฤติกรรมของกลุ่มต่างๆ ซึ่งเป็นสมาชิกขององค์การ 
เพื่อจะได้สารสนเทศ และแนวโน้มประกอบการวางแผนจัดบริการสารสนเทศ 
 2.  การวางแผนการศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้บริการสารสนเทศ 
 ในการศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้ควรมีการกำหนดแนวทาง และเป้าหมายในการศึกษา 
โดยกว้างๆ ดังนี้ 
  2.1  วัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อให้ทราบจุดมุ่งหมายโดยแน่ชัดของการศึกษา 
เพื่อให้สามารถควบคุมทิศทางของการศึกษาได้ เช่น การศึกษาการใช้และพฤติกรรมบริการสารสนเทศ
ของห้องสมุดประชาชน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการใช้และความต้องการบริการสารสนเทศ 
ของห้องสมุดประชาชน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงบริการให้ตรง
กับพฤติกรรม 
  2.2  ขอบเขตและประชากรที่จะศึกษา คือ การกำหนดว่าพฤติกรรมของใครหรือ
กลุ่มใดที่จะนำมาศึกษา เช่น ศึกษาพฤติกรรมของประชาชนในชุมชนใดชุมชนหนึ่ง สมาชิกของ
องค์การ กลุ่มอาจารย์ กลุ่มนักศึกษา ซึ่งจะต้องระบุลงในรายละเอียดถึงลักษณะและประเภทของกลุ่ม
ที่นำมาศึกษา 
  2.3  วิธีการศึกษาและเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ การกำหนดวิธีการที่ใช้ใน 
การศึกษาว่าจะใช้วิธีการโดยการสำรวจ ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร สังเกตการ หรือสัมภาษณ์ เครื่องมือ
ที่ใช้ในการศึกษาอาจใช้แบบสอบถาม หรือแบบสัมภาษณ์แล้วแต่จะกำหนดให้เหมาะสมกับการศึกษา 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนประชากรที่จะศึกษาด้วย ถ้าจำนวนมากผู้ศึกษาอาจจะไม่มีเวลาพอที่จะ
สัมภาษณ์ได้ อาจใช้วิธีการให้ผู้ใช้ตอบแบบสอบถามแทน 

การศึกษากลุ่มผู้ใช้บริการสารสนเทศ 
 การวางแผนการให้บริการสารสนเทศจำเป็นต้องศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้บริการสารสนเทศ

เพื่อให้เข้าใจว่าบริการสารสนเทศประเภทใดเป็นที่ต้องการของใครบ้าง เหตุผลและแรงจูงใจ รสนิยม 
และทัศนคติของผู้ใช้ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ดังนั้นการศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้ 
มีวิธีการเดียวกับการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค ดังนี้ (ชัชวาลย์ วงษ์ประเสริฐ, 2537) 
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 1.  ขั้นตอนที่ผู้ใช้บริการสารสนเทศตัดสินใจ เป็นขั้นตอนที่ผู้ใช้จะตัดสินใจว่าจะใช้บริการ 
หรือไม่ ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสารสนเทศอาจขึ้นอยู่กับสิ่งต่างๆ เหล่านี้ ได้แก่ 
ความต้องการ ความสนใจ คุณภาพ ความรวดเร็ว ความสะดวก รูปแบบ การค้นคืน และเนื้อหาของ     
สารสนเทศ ผู้ใช้แต่ละคนมีขั้นตอนและเหตุผลในการใช้แตกต่างกันไป ผู้ใช้บริการต้องจำแนกว่าแต่ละ
กลุ่มมีพฤติกรรมในการตัดสินใจอย่างไร จึงมุ่งเสนอสารสนเทศและบริการให้สนองความต้องการของ   
ผู้ใช้แต่ละกลุ่ม การตัดสินใจใช้สารสนเทศและบริการขึ้นอยู่กับแรงจูงใจ แรงจูงใจทางการตลาดแยกได้
เป็น 2 ประเภท คือ 

1. แรงจูงใจที่มีเหตุผล ได้แก่ มีการจัดระบบที่ดีทำให้เข้าถึงสารสนเทศได้ง่าย  
มีสารสนเทศครบถ้วนและตรงกับความต้องการ มีบริการที่ตรงกับความต้องการราคาค่าบริการ  
เป็นต้น 

2. แรงจูงใจแบบใช้อารมณ ์ได้แก่ ความสะดวกสบายในการบริการต่างๆ  
ความสะดวกสบายของอาคารสถานที่ เป็นต้น 
 ขั้นตอนในการตัดสินใจของผู้ใช้บริการสารสนเทศอาจมีสาเหตุได้จากกแรงจูงใจที่ม ี
เหตุผลและแรงจูงใจแบบใช้อารมณ์ 
 2.  ความต้องการในการใช้บริการสารสนเทศ มีผลกระทบต่อการจัดบริการสารสนเทศ  
เพราะความต้องการเป็นสาเหตุของพฤติกรรม หรือความต้องการสารสนเทศ หมายถึง เนื้อหา  
รูปแบบ เวลาและราคาของบริการสารสนเทศ งานบริการสารสนเทศมักจะกล่าวว่ากิจกรรมต่างๆ  
ที่ได้วางแผนโดยคำนึงถึงความต้องการของผู้ใช้ โดยผู้ให้บริการใช้เกณฑ์ที่ตนกำหนดขึ้น ผลการวัด  
ความต้องการด้วยเกณฑ์ของผู้ให้บริการ อาจแสดงให้เห็นความต้องการสารสนเทศในระดับต่ำ  
ซึ่งอาจเป็นผลเนื่องจากผู้ใช้บริการไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งสารสนเทศ และประโยชน์ของ
สารสนเทศอย่างเพียงพอ กลยุทธ์การตลาดในงานบริการสารสนเทศในปัจจุบันมุ่งศึกษาว่าผู้ใช้กลุ่ม
เป้าหมายต้องการข้อมูลอะไร สาขาวิชาหรือเรื่องใด เป็นต้น ข้อมูลสถิติการตลาดหรือข้อมูลสถิติ
วิชาการ ความต้องการนำสารสนเทศมาใช้ประโยชน์มีข้อจำกัดเรื่องเวลาและรูปแบบอย่างไรบ้าง   
ส่วนใหญ่ผู้ใช้บริการสารสนเทศต้องการสารสนเทศที่นำไปใช้ได้ทันที ผู้ให้บริการจำเป็นต้องเสนอ    
ข้อวิจารณ์เบื้องต้น และให้ข้อมูลสำเร็จรูปประกอบกับข้อมูลเชิงชี้แนะ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถตัดสินใจ   
ได้ในเวลาอันรวดเร็ว หรืออาจต้องค้นคว้ารายละเอียดเพิ่มเติม การทราบความต้องการสารสนเทศ  
ของผู้ใช้แต่ละกลุ่มช่วยให้รายละเอียดเพิ่มเติม การทราบความต้องการสารสนเทศของผู้ใช้แต่ละกลุ่ม
ช่วยให้การวางแผนบริการสารสนเทศได้ตรงวัตถุประสงค์ ช่วยให้ทราบแนวทาง การปรับปรุง
สารสนเทศและบริการ ตลอดจนสามารถกำหนดว่าเวลาใด ควรเสนอบริการใดแก่ผู้ใดและควรกำหนด
อัตราค่าบริการอย่างไร 
 3.  พฤติกรรมก่อนและหลังการใช้บริการสารสนเทศ งานบริการสารสนเทศเป็นงานที่ 
ท้าทาย เปลี่ยนแปลงและก้าวไปข้างหน้าตลอดเวลา ต้องวางแผนอยู่เสมอ และมิใช่งานที่ทำครั้งเดียว
เสร็จ การศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้บริการสารสนเทศในระยะก่อนและระยะหลังการใช้บริการช่วยให้
ทราบสาเหต ุแรงจูงใจและความพอใจของผู้ใช้สารสนเทศ การวางแผนเริ่มจากสารสนเทศประเภทใด 
และมีความพอใจเพียงใด สำหรับกลุ่มผู้ใช้รายใหม่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุที่เริ่มใช้สารสนเทศ 
ข้อมูลจากการสำรวจ ความพอใจและปัญหาในการใช้บริการสารสนเทศที่นำเสนอให้แก่ผู้ใช้เป็น
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แนวทางให้วางแผนได้ตรงกับความต้องการบริการประเภทใดควรส่งเสริมและเพิ่มปริมาณ           
การนำเสนอ และบริการใดสมควรปรับปรุงหรือยกเลิก 
 ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้ใช้บริการสารสนเทศมีประโยชน์มาก โดยเฉพาะใน 
การวางแผนปรับบริการสารสนเทศเพื่อนำเสนอในรูปแบบใหม่โดยการทำสารสนเทศและบริการที่มีอยู่

เดิมดัดแปลงให้ดึงดูดความสนใจให้เหมาะสมกับความนิยมของผู้ใช้ให้มากขึ้น 
 4.  อิทธิพลที่มีผลต่อการตัดสินใจ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ ได้แก ่ความต้องการ แรงจูงใจ 
ทัศนคติและความสามารถของผู้บริหาร หรืออาจกล่าวได้ว่า การที่ผู้ใช้บริการสารสนเทศตัดสินใจใช้
บริการนั้นย่อมมีสาเหตุหลายประการอาจจะเนื่องมาจากความต้องการส่วนตัวหรือความต้องการ

สำหรับใช้สารสนเทศเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ผู้ใช้บริการได้รับแรงจูงใจจากสภาพแวดล้อม ได้แก ่
เกณฑ์ที่ใช้ตัดสินคุณภาพของผลงาน ผู้ใช้บริการสารสนเทศทราบว่าการใช้สารสนเทศ หมายถึง การ
ตัดสินใจที่ถูกต้อง มีการอ้างเหตุผลและใช้ข้อมูลอย่างรอบคอบ ผู้ใช้บริการสารสนเทศอาจเห็นด้วยกับ
วิธีการที่ผู้ให้บริการชี้แนะให้เห็นประโยชน์ และความสะดวกสบายในการค้นหาสารสนเทศด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 การวางแผนในงานบริการสารสนเทศไม่ว่าจะเป็นการวางแผนเพื่อเพิ่มปริมาณการใช้

สารสนเทศ หรือเพื่อขายบริการสารสนเทศเชิงธุรกิจก็ตาม จำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ โดยเฉพาะ
พฤติกรรมของผู้ใช้บริการสารสนเทศ ตัวแปรต่างๆ ที่เป็นสาเหตุให้ผู้ใช้บริการตัดสินใจใช้สารสนเทศ
มากขึ้นหรือสาเหตุที่ทำให้ผู้ใช้บริการเบื่อหน่ายจนเลิกใช้บริการ ผู้ให้บริการสารสนเทศต้องศึกษา
พฤติกรรมผู้ใช้อย่างเป็นธรรมและปราศจากอคติ  จึงจะสามารถดำเนินงานบริการสารสนเทศได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  
การแบ่งกลุ่มผู้ใช้บริการ 
 สถาบันบริการสารสนเทศควรมีการจำแนกผู้ใช้บริการสารสนเทศให้เป็นกลุ่ม เพื่อสามารถ 
วางแผน กำหนดการบริการให้เหมาะสมกับความต้องการและรสนิยมของผู้ใช้ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา
พฤติกรรมสามารถนำมาใช้เป็นพื้นฐานกำหนดกลุ่มผู้ใช้บริการสารสนเทศได้ การแบ่งส่วนการตลาด 
การแบ่งกลุ่มผู้ใช้อาจแบ่งตามอาชีพ ได้แก่ กลุ่มนักบริหาร กลุ่มนักธุรกิจ นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ 
ข้าราชการ กลุ่มเกษตรกรและประชาชนในชนบท กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มนักเรียนและนักศึกษา เป็นต้น 
 ผู้ใช้บริการของสถาบันบริการสารสนเทศแต่ละประเภทมีความหลากหลาย และแต่ละกลุ่มมี
ความต้องการสารสนเทศแตกต่างกัน กลุ่มผู้ใช้บริการสารสนเทศอาจแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะใหญ่ๆ 
คือ กลุ่มผู้ใช้บริการสารสนเทศแบ่งออกตามลักษณะหน้าที่การงาน กลุ่มผู้ใช้บริการสารสนเทศแบ่ง
ตามลักษณะการใช้บริการ และกลุ่มผู้ใช้บริการสารสนเทศแบ่งตามลักษณะการเข้าใช้บริการ
สารสนเทศ ดังต่อไปนี้ (ชัชวาลย ์วงษ์ประเสริฐ, 2537). 
 1.  กลุ่มผู้ใช้บริการสารสนเทศแบ่งตามลักษณะหน้าที่การงาน 
 ผู้ใช้บริการสารสนเทศอาจแบ่งออกตามอาชีพและลักษณะหน้าที่การงานได้เป็น 4 กลุ่ม  
ดังนี้ 
  1.1  กลุ่มผู้ใช้ระดับนักบริหาร หมายถึง กลุ่มผู้ใช้ที่เป็นกลุ่มบุคคลผู้นำในองค์การ
เป็นผู้ที่ดำเนินงานรับผิดชอบด้านการกำหนดนโยบาย วินิจฉัย ตัดสินใจ สั่งการและควบคุม ดูแล



\51

ให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ อาจเป็นผู้บริหารในระดับ
สูง ระดับกลางและระดับปฏิบัติการ ผู้ใช้กลุ่มนักบริหารนี้อาจเป็นผู้นำในองค์กรของรัฐและเอกชน 
  1.2  กลุ่มผู้ใช้ระดับนักธุรกิจและประชาชนทั่วไป หมายถึง กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่ 
เกี่ยวข้องกับการค้า ธุรกิจและอุตสาหกรรมทั้งในภาครัฐและเอกชน ส่วนใหญ่ผู้ใช้กลุ่มนี้อยู่ในภาค    
เอกชน อาจเป็นเจ้าของกิจการค้าและบริษัท ธนาคาร สถาบันการเงิน โรงงานอุตสาหกรรม และสถาน
ประกอบการอื่นๆ อาจมีตำแหน่งเป็นผู้บริหารชั้นสูง ผู้จัดการ หัวหน้าธุรกิจต่างๆ ตลอดจนประชาชน
ทั่วไป 
  1.3  กลุ่มผู้ใช้ระดับนักวิชาการ หมายถึง กลุ่มที่ปฏิบัติงานในทางวิชาการทั้งด้าน 
การเรียนการสอน การวิจัย และการทดลองต่างๆ ในทุกสาขาวิชา รวมทั้งครูอาจารย ์นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา นักวิจัยในสถาบันการศึกษา ตลอดจนนักวิชาการหรือนักวิจัยที่ปฏิบัติงานทางวิชาการ 
ในกระทรวง ทบวง กรม และสถาบันทางวิชาการและสถาบันวิจัยต่างๆ เพื่อที่จะทำการวิจัยนำข้อมูล 
ที่ได้มาพัฒนาสถาบันให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของสถาบัน องค์การ ตลอดจนพัฒนาวิชาชีพ สังคม
และประเทศชาติต่อไป ส่วนการเพิ่มจำนวนอาจารย์ให้เพียงพอในทุกสาขาวิชา โดยเฉพาะสาขาวิชา 
ที่เปิดสอนใหม่ในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากในด้านปริมาณของอาจารย์แล้ว 
ในด้านคุณภาพของอาจารย์เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องพิจารณาโดยเฉพาะอาจารย์ใหม่จะต้องมีการพัฒนา

ความรู้ความสามารถอยู่ตลอดเวลา ใช้เทคนิคการสอน ส่วนอาจารย์ที่ทำการสอนมานานจะต้องมี
ความคิดที่กว้างไกล พัฒนาเทคนิควิธีสอน พร้อมที่จะยอมรับแนวคิดใหม่ๆ ในการพัฒนาสถาบัน 
  1.4  กลุ่มผู้ใช้ระดับนักเรียน นักศึกษา หมายถึง กลุ่มผู้ใช้ที่กำลังศึกษาอยู่ทั้งใน 
โรงเรียน สถาบันการศึกษาระดับสูง วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย กลุ่มผู้ใช้ระดับนี้ต้องใช้สารสนเทศ 
เพื่อประกอบการสอนของตน และมุ่งให้ผู้เรียนนำความรู้ไปประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่ศึกษา 
 2.  กลุ่มผู้ใช้บริการสารสนเทศแบ่งตามลักษณะการใช้บริการสารสนเทศ 
     ผู้ใช้บริการสารสนเทศอาจแบ่งตามลักษณะการใช้บริการสารสนเทศได้ดังนี ้
      ลีสเตอร์ (Lester, 1984, p. 97, อ้างถึงใน จิราวรรณ  ภักดีบุตร, 2533, หน้า 523)  ได้
จำแนกตามลักษณะการใช้บริการสารสนเทศตามลักษณะการเข้าใช้ อาจแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มดังนี้ 
  2.1  กลุ่มผู้ใช้ที่ใช้บริการสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอและกว้างขวาง มักรู้จักวิธีการ 
ค้นหาและรู้จักแหล่งสารสนเทศคู่มือช่วยการค้นคว้า รวมทั้งอาจรู้จักคุ้นเคยกับบริการสารสนเทศ 
และบุคลากรของสถาบันสารสนเทศอย่างดี 
  2.2  กลุ่มผู้ใช้ที่ใช้บริการสารสนเทศเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น แต่ใช้บริการ 
สารสนเทศน้อย อาจรู้จักแหล่งสารสนเทศ บริการสารสนเทศ คู่มือช่วยการค้นคว้าบ้าง แต่ไม่ลุ่มลึก
และกว้างขวางเท่ากลุ่มผู้ใช้ที่ใช้เป็นประจำ กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่อาจชักชวนหรือส่งเสริมให้มาใช้บริการ        
สารสนเทศได้ 
  2.3  กลุ่มผู้ใช้ซึ่งอาจไม่เคยใช้หรือใช้บริการสารสนเทศน้อยที่สุด ทั้งไม่มีความจำเป็น 
และความสำคัญที่ต้องมาใช้บริการสารสนเทศ  ถ้าต้องการสารสนเทศมักใช้วิธีการติดต่อสอบถามจาก     
ผู้ใกล้ชิดและเพื่อนร่วมงานมากกว่าจะใช้บริการสารสนเทศของสถาบันบริการสารสนเทศแห่งใด 
แห่งหนึ่ง 
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 3.  กลุ่มผู้ใช้บริการสารสนเทศแบ่งตามลักษณะการเข้าใช้บริการสารสนเทศ 
      ผู้ใช้บริการสารสนเทศอาจแบ่งตามลักษณะการเข้าใช้บริการสารสนเทศ ดังนี้ 
  3.1  ผู้ใช้บริการสารสนเทศที่เข้าไปใช้บริการที่ห้องสมุด (visible users) เมื่อผู้ใช้ 
ต้องการค้นหาข้อมูลสารสนเทศจำเป็นต้องเข้ามาใช้ที่ห้องสมุดเท่านั้น 
  3.2  ผู้ใช้บริการสารสนเทศที่มองไม่เห็นตัว (invisible users) ผู้ใช้ปัจจุบันไม่
ต้องการเข้าห้องสมุดเพียงเพื่อได้วัสดุของห้องสมุดเท่านั้น แต่ต้องการเข้าถึงสารสนเทศ สามารถสืบค้น 
เรียกดูข้อมูลสารสนเทศในห้องสมุดได้จากบ้าน ที่ทำงาน ทำให้ได้สารสนเทศได้ทุกที่ทุกเวลา โดยไม่
จำเป็นต้องมาใช้ห้องสมุด เพราะบางครั้งความต้องการของผู้ใช้นั้นข้อมูลต้องส่งได้ทันที ผู้ใช้ประเภทนี้
จะเป็นผู้เข้าถึงสารสนเทศและทรัพยากรผ่านทางคอมพิวเตอร์และการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ  

การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสารสนเทศ 
            ความพึงพอใจหรือความพอใจ ตรงกับคําในภาษาอังกฤษว่า “Satisfaction” โดยทั่วไปนิยม
ทำการศึกษาความพึงพอใจ ในด้านความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน และความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ซึ่งมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ ความหมายของความพึงพอใจไว้ ดังนี ้(น้ำลิน เทียมแก้ว, 2556, หน้า 
6-15) 
 ความหมายของความพึงพอใจ 
          ธงชัย  สันติวงษ ์(2530, หน้า 389) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกที่เกิดจาก
การได้รับการตอบสนองต่อความต้องการของตนเองอย่างดีหรือสมบูรณ์ที่สุด                 
 หลุย จําปาเทศ (2538, หน้า 8) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความต้องการได้บรรลุ 
เป้าหมาย พฤติกรรมที่แสดงออกมาก็จะมีความสุข สังเกตได้จากสายตา คําพูด และการแสดงออก 
           จิรวรรณ ภักดีบุตร (2533, หน้า 87) ได้ให้ความหมายของการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ 
คือผลของการใช้บริการของผู้ใช้ที่เกิดการรับรู้ทางด้านจิตใจ หรือความคิดเห็นโดยประเมินจาก
คุณภาพของการบริการ เป็นการศึกษาเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ ทั้งในด้านการใช้ความต้องการ 
ในการใช้ความพึงพอใจของผู้ใช ้ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคของผู้ใช้โดยมีเป้าหมาย เพื่อนําข้อมูล 
ไปใช้ในการวางแผน และกําหนดนโยบายในการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการ และความ
เหมาะสมของผู้ใช้                 
 สุรางค์ โค้วตระกูล (2541, หน้า 9) ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า ความรู้สึก  
ทางบวก ความรู้สึกทางลบ และความสุขที่มีความสัมพันธ์กันอย่างสลับซับซ้อนโดยความพึงพอใจ 
จะเกิดขึ้นเมื่อความรู้สึกทางบวกมากกว่าทางลบ             
 อารี พันธ์มณี (2546, หน้า 12) กล่าวว่า ความพึงพอใจ คือ ความรู้สึกของบุคคลที่มี 
ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความรู้สึกพึงพอใจจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อบุคคลได้รับในสิ่งที่ตนเองต้องการ หรือเป็นไป
ตามที่ตนเองต้องการ ความรู้สึกพึงพอใจจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อบุคคลได้รับในสิ่งที่ตนเองต้องการ หรือเป็น
ไปตามที่ตนเองต้องการ และความรู้สึกดังกล่าวนี้จะลดลงหรือไม่เกิดขึ้น ถ้าหากความต้องการหรือ 
เป้าหมายนั้นไม่รับการตอบสนอง ซึ่งระดับความพึงพอใจจะแตกต่างกัน ย่อมขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ
ของการบริการ                   
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 ประสาท อิศรปรีดา (2547, หน้า 300) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง พลังที่เกิดจากพลัง
ทางจิตที่มีผลไปสู่เป้าหมายที่ต้องการของมนุษย์ และเป็นพฤติกรรมไปสู่จุดหมายที่ตั้งไว ้
 แน่งน้อย พงษ์สามารถ (2549, หน้า 259) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า หมายถึง 
ท่าทีต่อสิ่งต่างๆ 3 อย่าง คือ ปัจจัยเกี่ยวกับงานโดยตรง ลักษณะเฉพาะเจาะจงของแต่ละคน และ
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มในสิ่งที่อยู่นอกหน้าที่การงาน                    
 พรรณี ชูทัยเจนจิต (2550, หน้า 14) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกในทางบวก ความ
รู้สึกที่ดี ที่ประทับใจต่อสิ่งเร้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าและบริการ ราคา การจัดจําหน่าย  
และการส่งเสริมการตลาด                     
 แอปเบิลไวท ์(Applewhite, 1965, p. 6) กล่าวว่า ความพึงพอใจนั้นเป็นความรู้สึกส่วนตัว
ของบุคคลในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีความหมายรวมไปถึงความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมทางกายภาพใน
ที่ทํางานด้วย ได้แก่ การมีความสุขที่ได้ทํางานกับเพื่อนร่วมงานที่เข้ากันได้ มีทัศนคติที่ดี 
ต่องานและมีความพึงพอใจกับรายได้ที่รับ                     
 นิวคูเมอร ์(Newcumer, 1995, p. 2) กล่าวว่า ความพึงพอใจเกิดจากการตอบสนองความ
ต้องการ                        
 คูลเลน (Cullen, 2001, p. 664) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า เป็นความรับรู้ของ
บุคคลทั้งที่เกิดขึ้นในระยะสั้นและระยะยาวที่มีต่อคุณภาพการบริการต่างๆ ทั้งในระดับแคบ 
ที่เกี่ยวกับลักษณะบริการที่มีต่อคุณภาพการบริการ เช่น ความรับผิดชอบ ความน่าเชื่อถือน่าไว้วางใจ
ของผู้ให้บริการ เป็นต้น และในระดับกว้างที่เป็นมุมมองของผู้รับบริการที่ได้จากบริการทุกประเภท 
ที่นําไปเป็นข้อสรุปรวมความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อองค์กร                      
 ความหมายของความพึงพอใจที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่าความพึงพอใจ (Satisfaction) 
หมายถึง ความรู้สึกชอบ หรือพอใจที่มีต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือต่อองค์ประกอบและสิ่งจูงใจในด้าน
ต่างๆ ซึ่งเป็นผลมาจากความสนใจ ส่งผลให้มีทัศนคติที่ดี เมื่อได้รับการตอบสนองตามความต้องการ
ของตนเอง 

 ลักษณะของความพึงพอใจในการบริการ               
 การให้บริการเป็นหน้าที่สําคัญของหน่วยงานหรือองค์การ ที่จัดให้ผู้รับบริการอย่างเท่าเทียม
กัน วีเบอร์ (Weber, 1966, p 340, อ้างอิงมาจาก อาภากร ธาตุโลหะ และคณะ, 2553, หน้า 10-11) 
ได้ชี้ให้เห็นว่าการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์มากที่สุด คือการให้บริการโดยไม่คํานึง
ถึงตัวบุคคล กล่าวคือ เป็นการให้บริการที่ไม่ใช้อารมณ์ และไม่มีความชอบพอใครเป็นพิเศษ ซึ่งทําให้
เกิดความพึงพอใจแก่ผู้ได้รับบริการทุกระดับความพึงพอใจในการบริการมีความสําคัญในการดําเนิน

งานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งมีลักษณะทั่วไป ดังนี้  (สิริกันยา พัฒนภูทอง, 2546, หน้า 9-10)                 
 1.  ความพึงพอใจในการแสดงออกทางอารมณ์ และความรู้สึกในทางบวกของบุคคล 
ต่อสิ่งหนึ่ง ซึ่งบุคคลจําเป็นต้องปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมรอบตัว การตอบสนองความต้องการ 
ส่วนบุคคลด้วยการโต้ตอบกับบุคคลอื่นๆ และสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจําวัน ทําให้แต่ละบุคคลมี
ประสบการณ์การรับรู้ เรียนรู้สิ่งที่จะได้รับตอบแทนแตกต่างกันออกไป ในสถานการณ์บริการ 
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ก็เช่นเดียวกัน บุคคลรับรู้สิ่งต่างๆ เกี่ยวกับการบริการไม่ว่าจะเป็นประเภทของการบริการหรือคุณภาพ
ของการบริการ ซึ่งประสบการณ์ที่ได้รับจากการสัมผัสบริการต่างๆ หากเป็นไปตามความต้องการของ
ผู้รับบริการได้รับสิ่งที่คาดหวังทําให้เกิดความรู้สึกที่ดี และพึงพอใจในบริการที่ได้รับ                  
 2.  ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกต่างระหว่างสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่ได้รับจริงใน
สถานการณ์หนึ่ง ในสถานการณ์ก่อนที่ผู้ใช้บริการจะมารับบริการก็ตาม มักจะมีมาตรฐาน 
การบริการนั้นอยู่ในใจอยู่แล้ว ซึ่งอาจเป็นแหล่งอ้างอิงคุณค่า หรือเจตคติที่ยึดถือต่อการบริการ
ประสบการณ์ดั้งเดิมที่เคยใช้บริการ การบอกเล่าจากผู้อื่น การรับทราบการประกันข้อมูลจากที่ต่างๆ 
การให้คํามั่นสัญญาของผู้ให้บริการเหล่านี้ เป็นปัจจัยพื้นฐานที่ผู้รับบริการใช้เปรียบเทียบกับบริการ 
ที่ได้รับในวงจรการให้บริการตลอดช่วงเวลาเผชิญความจริง สิ่งที่ผู้รับบริการได้รับรู้เกี่ยวกับบริการ
ก่อนมาใช้บริการ หรือความคาดหวังในสิ่งที่ควรจะได้รับนี้ มีอิทธิพลต่อช่วงเวลาเผชิญความจริง  
หรือพบปะระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการเป็นอย่างมาก เพราะผู้รับบริการจะเปรียบเทียบสิ่งที่ได้
รับจริงในกระบวนการที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่คาดหวัง หากสิ่งที่รับเป็นไปตามที่คาดหวัง ถือว่าเป็น 
การยืนยันที่ถูกต้องกับความคาดหวังที่มีอยู ่ผู้รับบริการย่อมพอใจต่อบริการดังกล่าว แต่ถ้าไม่เป็นไป
ตามที่คาดหวัง อาจจะสูงกว่าหรือต่ำกว่านับเป็นการยืนยันที่คลาดเคลื่อนจากความหวังดังกล่าว ทั้งนี้
ช่วงความแตกต่างที่เกิดขึ้น จะชี้ให้เห็นถึงระดับความพึงพอใจหรือความไม่พึงพอใจมากน้อยได้   
ถ้าข้อยืนยันเบี่ยงเบนไปในทางบวกแสดงถึงความพึงพอใจ ถ้าไปในทางลบแสดงถึงความไม่พึงพอใจ 
 3.  ความพึงพอใจสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามปัจจัยแวดล้อม  
และสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกชอบสิ่งหนึ่งที่ผันแปรได้ตามปัจจัยที่เข้ามา
เกี่ยวข้องกับความคาดหวังไว้ของบุคคลในแต่ละสถานการณ์ ช่วงเวลาหนึ่งที่บุคคลอาจไม่พอใจต่อสิ่ง
หนึ่ง เพราะไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ แต่อีกช่วงหนึ่งหากสิ่งที่คาดหวังไว้ได้รับการตอบสนองอย่างถูก
ต้อง บุคคลสามารถเปลี่ยนความรู้สึกเดิมต่อสิ่งนั้นได้อย่างทันทีทันใด แม้ว่าจะเป็นความรู้สึกที่ตรงกัน
ข้ามก็ตาม นอกจากนี้ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกที่สามารถแสดงออกในระดับมากน้อยได้ ขึ้นอยู่กับ
ความแตกต่างของการประเมินสิ่งที่ได้รับจริงกับสิ่งที่คาดหวังไว้ ส่วนใหญ่ลูกค้าจะใช้เวลา 
เป็นมาตรฐานในการเปรียบเทียบความคาดหวังจากบริการต่างๆ 

 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ                 
 จากการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการใช้บริการสถาบันบริการสารสนเทศ พบว่า 
สามารถจําแนกผลการวิจัยตามลักษณะเนื้อหาออกเป็นด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ (นพพร เพียรพิกุล, 
2547, หน้า 112-120, สุรีย์ บุหงามงคล และคณะ, 2546, หน้า 53-61, เดชศักดิ์ ศานติวิวัฒน์, 2547, 
หน้า 28-36)                  
 1.  ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก ประกอบด้วย ความเหมาะสมในเรื่องการ
จัดและตกแต่งภายใน ความเพียงพอและความสะดวกสบายของที่นั่งอ่านหนังสือ ที่จอดรถยนต์และ
จักรยานยนต์ ที่รับฝากของก่อนเข้าสถาบันบริการสารสนเทศ แสงสว่างภายในอาคารห้องสมุด การ
ถ่ายเทอากาศภายในห้องสมุด อุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศ ความเงียบสงบ บรรยากาศ    เห
มาะสําหรับการศึกษาเรียนรู้ ความพอเพียงและประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ จํา
นวนเครื่องพิมพ์ ที่ให้บริการ ความพอเพียงของบริการถ่ายสําเนาเอกสาร ความสะอาดของห้องน้ำ      
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ป้ายประชาสัมพันธ์  บอร์ดข่าวสารต่างๆ และเอกสาร/ แผ่นพับแนะนําการใช้บริการสถาบันบริการ
สารสนเทศ                 
 2.  ด้านทรัพยากร ประกอบด้วย ความพอเพียงของทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพ์ทัน
สมัยของทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพ์ ความพอเพียงของทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทสื่อ
โสตทัศน์ ความทันสมัยของทรัพยากรสารสนเทศประเภทสื่อโสตทัศน์ ความพอเพียงของฐานข้อมูล
ออนไลน์ที่ให้บริการ เนื้อหาของฐานข้อมูลออนไลน์ที่ให้บริการ และความทันสมัยของฐานข้อมูล
ออนไลน์ที่ให้บริการ                   
 3. ด้านการเข้าถึงสารสนเทศ ประกอบด้วย การสืบค้นจาก WebOPAC การสืบค้น
สารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์ ข้อมูลที่สืบค้นตรงต่อความต้องการ เหมาะสมของเวลาเปิด-ปิด
บริการของสถาบันบริการสารสนเทศ                    
 4. ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ ประกอบด้วย ความรู้ความเข้าใจและความสามารถของบุคลากร 
ผู้ให้บริการ ท่าทีที่เต็มใจของบุคลากรผู้ให้บริการความกระตือรือร้นในการให้บริการ อัธยาศัยไมตรี 
ความมีมนุษยสัมพันธ์การพูดจา และมารยาทของผู้ให้บริการ การให้ความสําคัญต่อคําถามของผู้ใช้
บริการ ความอดทนและการพยายามค้นหาคําตอบของผู้ให้บริการ และความสามารถในการแนะนําวิธี
การสืบค้นสารสนเทศ                     
 5. ด้านการบริการ พบว่า มีการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในด้านบริการต่างๆ ของ
สถาบันบริการสารสนเทศ เช่น บริการยืม-คืน บริการตอบคําถามและช่วยค้นคว้า บริการซีด-ีรอม 
บริการวารสารและหนังสือพิมพ ์บริการสื่อโสตทัศนวัสดุ บริการยืมหนังสือใหม่ระหว่างวิเคราะห์หมวด
หมู่และทํารายการ บริการยืมระหว่างสถาบันบริการสารสนเทศ เป็นต้น   

 หลักการให้บริการและปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
 ชูวงศ์ ฉายะบุตร (2536, หน้า 11-14) ได้เสนอหลักการให้บริการว่าจะต้องเป็นไปตาม 
หลักการที่เรียกว่า การพัฒนาการให้บริการเชิงรุกแบบครบวงจร (package Service) ดังนี ้ 
          1. ยึดการตอบสนองความจำเป็นของประชาชนเป็นเป้าหมาย การบริการของรัฐใน 
เชิงรับ จะเน้นการให้บริการตามระเบียบแบบแผน และมีลักษณะที่เป็นอุปสรรคต่อการให้บริการ  
ดังนั้นเป้าหมายแรกของการจัดบริการแบบครบวงจร คือการมุ่งประโยชน์ของประชาชนผู้ใช้บริการ 
ทั้งผู้ที่มาติดต่อและมาขอรับบริการ ผู้ที่อยู่ในข่ายที่ควรจะได้รับการบริการเป็นสําคัญ ซึ่งมีลักษณะ
ดังนี้                               
  1.1  ผู้ให้บริการจะต้องถือว่าการให้บริการเป็นภาระหน้าที่ที่ต้องดําเนินการ 
อย่างต่อเนื่อง โดยจะต้องพยายามจัดบริการให้ครอบคลุมผู้ที่อยู่ในข่ายที่ควรจะได้รับบริการทุกคน 
  1.2  การกําหนดระเบียบ วิธีปฏิบัติและการใช้ดุลยพินิจ จะต้องคํานึงถึงสิทธ ิ
ประโยชน์ของผู้ใช้บริการอย่างสะดวกและรวดเร็ว                                 
  1.3  ผู้ให้บริการจะต้องมองผู้มาใช้บริการว่ามีฐานะและศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับตน 
มีสิทธิที่จะรับรู้ ให้ความเห็นหรือโต้แย้งด้วยเหตุผลได้อย่างเต็มที่                          
 2.  ความรวดเร็วในการให้บริการ ปัจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ อย่างรวดเร็วและมี
การแข่งขันอยู่ตลอดเวลา การพัฒนาให้บริการมีความรวดเร็วมากขึ้นอาจกระทาได้ 3 ลักษณะ คือ                               
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  2.1  การพัฒนาบุคลากรให้มี ทัศนคติ มีความรู้ ความสามารถ เพื่อให้เกิดความ 
ชํานาญงาน มีความกระตือรือร้น และกล้าตัดสินใจในเรื่องที่ทาอยู่ในอํานาจของตน 
  2.2  การกระจายอํานาจหรือมอบอํานาจให้มากขึ้น และปรับปรุงระเบียบวิธีการ
ทำงานให้มีขั้นตอนและใช้ระยะเวลาในการให้บริการให้สั้นที่สุด                               
  2.3  การพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ที่จะทำให้สามารถให้บริการได้เร็วขึ้น 

 3.  การให้บริการจะต้องเสร็จสมบูรณ์ เป้าหมายของการให้บริการเชิงรุกแบบครบวงจร 
อีกประการหนึ่งก็คือ ความเสร็จสมบูรณ์ของการให้บริการ ซึ่งหมายถึงการเสร็จสมบูรณ์ตามสิทธิ
ประโยชน์ที่ผู้ใช้บริการจะต้องได้รับ โดยที่ผู้ใช้บริการไม่จำเป็นต้องมาติดต่อบ่อยครั้ง ซึ่งลักษณะที่ดี
ของการให้บริการที่เสร็จสมบูรณ์ ก็คือการบริการที่แล้วเสร็จในการติดต่อเพียงครั้งเดียวหรือไม่เกิน  
2 ครั้ง นอกจากนี้ยังหมายถึงความพยายามที่จะให้บริการในเรื่องอื่นๆ ที่ผู้มาติดต่อใช้บริการสมควร 
จะได้รับด้วย เช่น มีผู้มีขอจดเครื่องหมายการค้า หากเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการพบว่าผู้มาใช้บริการลืม 
ถ่ายเอกสารบัตรประชาชนมาก็ดำเนินการถ่ายเอกสารบัตรประชาชนให้โดยทันที                  
 4.  ความกระตือรือร้นในการให้บริการ ซึ่งเป็นเป้าหมายที่สําคัญประการหนึ่งใน 
การพัฒนาการให้บริการเชิงรุก หากเจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความกระตือรือร้นแล้ว ผู้มาใช้บริการก็จะ
เกิดทัศนคติที่ดียอมรับฟังเหตุผลและคำแนะนำต่างๆ มากขึ้น และเต็มใจที่จะมารับบริการในเรื่องอื่นๆ 
อีกและจะนําไปสู่ความเชื่อถือศรัทธาของผู้ใช้บริการในที่สุด                        
 5.  การให้บริการด้วยความถูกต้องสามารถตรวจสอบได้ การพัฒนาการให้บริการแบบครบ
วงจรนั้น ไม่เพียงแต่จะต้องให้บริการที่เสร็จสมบูรณ์เท่านั้น แต่จะต้องมีความถูกต้องชอบธรรม 
ทั้งในแง่ของนโยบาย ระเบียบแบบแผน และถูกต้องในเชิงศีลธรรมจรรยาด้วย                        
 6.  ความสุภาพอ่อนน้อมเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการจะต้องปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการด้วย 
ความสุภาพอ่อนน้อม ซึ่งจะทําให้ผู้ใช้บริการมีทัศนคติที่ดี อันจะส่งผลให ้การสื่อสารทําความเข้าใจ
ระหว่างกันเป็นไปได้ง่ายขึ้น                        
 7.  ความเสมอภาค การให้บริการจะต้องให้บริการแก่ผู้ใช้บริการด้วยความเสมอภาค  
ซึ่งจะต้องเป็นไปภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้                             
  7.1  การให้บริการจะต้องเป็นไปภายใต้ระเบียบแบบแผนเดียวกันและได้รับผล 
ที่สมบูรณ์ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน ไม่ว่าผู้ใช้บริการจะเป็นใครก็ตาม หรือเรียกว่าความเสมอภาคใน
การบริการ                             
  7.2  การให้บริการจะต้องคํานึงถึงความเสมอภาคในโอกาสที่จะได้รับบริการ 
เพราะว่าประชาชนบางกลุ่มของประเทศมีข้อจํากัดในการที่จะมาติดต่อขอใช้บริการ เช่น รายได้น้อย
ไม่สามารถเข้ามาติดต่อได้ ขาดความเข้าใจ หรือข้อมูลข่าวสารที่เพียงพอ อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร 
เป็นต้น                         
 กุลธน ธนาพงศธร (2533, หน้า 303-304)  ได้กล่าวถึงหลักการให้บริการที่สําคัญ 
มี 5 ประการ คือ                        
 1.  หลักความสอดคล้องกับความต้องการของบุคคลเป็นส่วนใหญ่                        
 2.  หลักความสม่ำเสมอ                       
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 3.  หลักความเสมอภาค                      
 4.  หลักความประหยัด                       
 5.  หลักความสะดวก                      
 พาราซูรามาน (Parasuraman, et al, 1990) ได้กล่าวไว้ว่าการพัฒนาคุณภาพการบริการให้
ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ โดยจําแนกคุณลักษณะคุณภาพการบริการ 5 ด้าน ดังนี ้                    
 1.  ความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibles) คือ สิ่งอํานวยความสะดวก และสถานที ่         
งานบริการควรมีความเป็นรูปธรรมที่สามารถสัมผัสจับต้องได้ มีลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏให้เห็น 
เช่น สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ วัสดุ เป็นต้น                     
 2.  ความเชื่อมั่นไว้วางใจได้ (Reliability) คือ การให้บริการต้องตรงตามการสื่อสาร 
ที่นําเสนอแก่ผู้รับบริการ งานบริการที่มอบหมายให้แก่ผู้รับบริการทุกครั้งต้องมีความถูกต้องเหมาะสม 
และมีความสม่ำเสมอที่สามารถสร้างความเชื่อถือไว้วางใจในงานบริการจากผู้รับบริการ          
 3.  การตอบสนองลูกค้า (Responsive) คือ การให้บริการ ผู้ให้บริการมีหน้าที่ให้บริการผู้รับ
บริการด้วยความเต็มใจ และมีความพร้อมที่จะช่วยเหลือหรือให้บริการผู้รับบริการได้ทันที  
และผู้รับบริการได้รับบริการที่สะดวกและรวดเร็ว                      
 4.  การให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ (Tssurance) คือ การบริการจากผู้ให้บริการที่มีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะในการทํางาน ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และมี 
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทําให้ผู้รับบริการเกิดความเชื่อถือและสร้างความมั่นใจว่าผู้รับบริการได้รับ
บริการที่ดี                     
 5. การเข้าใจและรู้จักผู้รับบริการ (Empathy) คือ ผู้ให้บริการที่ให้บริการแก่ผู้รับบริการแต่ละ
รายด้วยความเอาใจใส่ ศึกษาความต้องการของผู้รับบริการแต่ละรายมีความเหมือนและความแตกต่าง
ในบางเรื่อง ใช้เป็นแนวทางในการให้บริการผู้รับบริการแต่ละรายในการสร้างความพึงพอใจ 
 พิมล เมฆสวัสดิ์ (2550, หน้า 27) กล่าวว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ประกอบด้วยปัจจัย ดังนี้                     
 1.  ผลิตภัณฑ์ บริการ ในการนําเสนอบริการนั้นจะต้องมีผลิตภัณฑ์บริการที่มีคุณภาพและ
ระดับการให้บริการที่ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้ใช้ โดยผู้ให้บริการจะต้องแสดงให้ผู้รับ
ริการหรือผู้ใช้มองเห็นถึงความต้องการของผู้รับบริการถึงความเอาใจใส่ และความจริงใจต่อ 
การสร้างเสริมคุณภาพของผลิตภัณฑ์บริการที่ส่งมองให้ผู้รับบริการหรือผู้ใช้                     
 2.  ราคาค่าบริการ ความพึงพอใจของผู้รับริการหรือผู้ใช้เกิดจากการประเมินคุณภาพ 
และรูปแบบการบริการเทียบกับราคาค่าบริการที่ต้องจ่ายออกไป โดยผู้ดําเนินการจะต้องกําหนดราคา
ค่าบริการที่เหมาะสมกับคุณภาพของการบริการ และเป็นไปตามความเต็มใจที่จะจ่ายของผู้รับบริการ
หรือผู้ใช้                      
 3.  สถานที่บริการ ผู้ดําเนินการจะต้องมองหาสถานที่ในการให้บริการที่ผู้รับบริการหรือผู้ใช้
บริการสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก มีสถานที่กว้างขวางเพียงพอ และต้องคํานึงถึงการอํานวยความ
สะดวกแก่ผู้รับบริการหรือผู้ใช้ในทุกด้าน                      
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 4.  การส่งเสริมแนะนําบริการ ผู้ดําเนินการจะต้องให้ข้อมูลข่าวสารในเชิงบวกแก่ผู้รับบริการ
หรือผู้ใช้ทั้งในด้านคุณภาพการบริการ และภาพลักษณ์ของการบริการผ่านทางสื่อต่างๆ เพื่อให้ผู้รับ
บริการหรือผู้ใช้ได้นําข้อมูลเหล่านี้ไปช่วยประเมินเพื่อตัดสินใจซื้อบริการต่อไป              
 5. ผู้ให้บริการ ผู้ดําเนินการจะต้องตระหนักถึงตนเองว่ามีส่วนสําคัญในการสร้างให้เกิดความ
พึงพอใจในการบริการของผู้รับบริการหรือผู้ใช้  โดยในการกําหนดกระบวนการจัดการ การวางรูป
แบบการบริการจะต้องคํานึงถึงผู้รับบริการหรือผู้ใช้เป็นสําคัญ ทั้งแสดงพฤติกรรมการให้บริการ  
และนําเสนอบริการที่ลูกค้าต้องการความสนใจ เอาใจใส่อย่างเต็มที่ด้วยจิตสํานึกของการบริการ 
 6. สภาพแวดล้อมของการบริการ ผู้ดําเนินการจะต้องสร้างให้เกิดความสวยงามของอาคาร
สถานที่ผ่านการออกแบบตกแต่ง การแบ่งพื้นที่ใช้สอยที่เหมาะสมลงตัว ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ 
ที่ดีของกิจการบริการ และสื่อภาพลักษณ์นี้ออกไปสู่ผู้รับบริการหรือผู้ใช้อีกด้วย                          
 7. กระบวนการบริการ ผู้ดําเนินการต่างมุ่งหวังให้เกิดความมีประสิทธิภาพของการจัดระบบ
การบริการเพื่อเพิ่มความคล่องตัว และความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการ 
ของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง มีคุณภาพ โดยการนําบุคลากรเทคโนโลยีเข้ามาร่วมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการบริการ และประสิทธิผลที่จะเกิดขึ้น ต่อผู้รับบริการหรือผู้ใช้                           

 แนวทางการเสริมสร้างความพึงพอใจในการบริการ                  
 ความพึงพอใจในการบริการเป็นสิ่งที่ผู้ดําเนินการจะต้องคํานึงถึงทั้งในฐานะผู้ให้บริการ และ
จะต้องคาดคิดในฐานะของผู้รับบริการร่วมด้วย เพื่อที่จะสามารถส่งเสริมให้เกิดความพึงพอใจในการ
บริการขึ้นได้ โดยสามารถกระทําผ่านขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ (พิมล  เมฆสวัสดิ์, 2550, หน้า 28) 
 1.  ตรวจสอบความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้อย่างสม่ำเสมอผ่านการซักถาม 
โดยตรง การสํารวจความคิดเห็น เพื่อศึกษาถึงความคาดหวังและระดับความพึงพอใจในการบริการที่ 
ผู้รับบริการหรือผู้ใช้มีต่อการให้บริการ ร่วมกับการรับฟังความคิดเห็นของผู้ให้บริการที่เป็นผู้ปฏิบัติ 
โดยตรง ทั้งสองสิ่งจะทําให้ผู้ดําเนินการทราบถึงความคาดหวัง และความพึงพอใจในการบริการที ่
ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด เพื่อที่จะได้นําไปพัฒนากระบวนการให้บริการที่มีคุณภาพตรงกับ 
ความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้ใช้ได้                       
 2.  การกําหนดเป้าหมาย และทิศทางขององค์กรให้ชัดเจน ซึ่งผู้ดําเนินการจะต้องกําหนด
ทิศทางและจุดยืนของหน่วยงานให้ชัดเจน นั้นคือมีเป้าหมายที่จะตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้รับ
บริการหรือผู้ใช ้โดยมีความสอดคล้องต่อแนวโน้มพฤติกรรมของผู้รับบริการหรือผู้ใช้  
และความพร้อมของผู้ให้บริการที่จะดําเนินการให้มีคุณภาพ                       
 3.  การกําหนดยุทธศาสตร์การบริการที่มีประสิทธิภาพ โดยจะต้องมีการกําหนดฐานะของ
ตนเองในการแข่งขันด้านการบริการ กําหนดกลุ่มผู้รับบริการเป้าหมาย ศึกษาจุดแข็งจุดอ่อนของ
ตนเอง จากนั้นจึงกําหนดเป็นกลยุทธ์ในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ร่วมกับการนําเทคโนโลยี
ต่างๆ เข้ามาปรับใช้เพื่อให้เกิดการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย และสามารถเข้าถึงผู้รับบริการ
หรือผู้ใช้จํานวนมากได้                        
 4.  การพัฒนาคุณภาพและความสัมพันธ์ในกลุ่มบุคลกรให้บริการ เพื่อให้ผู้ให้บริการ 
ทุกคนมีความร่วมมือร่วมใจในการทํางาน รับผิดชอบต่อการสร้างสรรค์ ความเอาใจใส่ ความทุ่มเท 
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ในการทํางาน โดยมุ่งเน้นการทํางานเป็นทีม เพื่อสร้างเสริมคุณภาพในการให้บริการ                 
 5.  การนํากลยุทธ์การสร้างความพึงพอใจต่อผู้รับบริการหรือผู้ใช้ไปปฏิบัติ  
และประเมินผลผ่านการสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์การที่มุ่งเน้นการทํางานที่มีประสิทธิภาพ  
และมีคุณภาพเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการหรือผู้ใช้ มีการกําหนดเป้าหมายและเกณฑ์วัด
ที่ชัดเจนรวมถึงผลตอบแทนการปฏิบัติตามเป้าหมายเพื่อเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานบริการตาม 
กลยุทธ์ที่วางไว้ 

 วิธีการวัดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ                  
 วิธีการวัดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสามารถทําได้หลายวิธี ในการวัดนั้นอาจใช้วิธีการใดวิธี
การหนึ่ง หรือใช้หลายวิธีประกอบกันเพื่อให้ผลที่แน่นอนขึ้น นักวิชาการได้ให้เสนอแนวคิด 
ในการวัดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ไว้ดังนี้                   
 ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์ (2532, หน้า 138-140) ได้กล่าวไว้ว่า การวัดความพึงพอใจแบ่ง
แบบวัดตามลักษณะข้อความที่ถามออกเป็น 2 ลักษณะ คือ                   
 1.  แบบสํารวจปรนัย เป็นแบบวัดที่มีคําถามและคําตอบใช้เลือกตอบ โดยที่ผู้ตอบตอบตามที่
ตนเองมีความคิดเห็นและความรู้สึกเป็นข้อมูลที่มีการวิเคราะห์ด้วยเชิงปริมาณ                   
 2.  แบบสํารวจเชิงพรรณนา เป็นแบบสอบถามที่ผู้ตอบตอบด้วยคําพูดและข้อเขียนของ
ตนเอง เป็นแบบสัมภาษณ์หรือคําถามปลายเปิดให้ผู้ตอบโดยอิสระเป็นข้อมูลที่ได้ ในเชิงคุณภาพแบบ
วัดยังสามารถแบ่งได้ตามคุณลักษณะของงานเป็น 2 ลักษณะ คือ 
  2.1  แบบวัดความพึงพอใจงานโดยทั่วไป เป็นแบบวัดที่วัดความพึงพอใจของบุคคลที่
มีความสุขอยู่กับงานโดยส่วนรวม ตัวอย่างแบบวัดชนิดนี ้ได้แก่ แบบวัดของแฮคแมนและโอมแฮม 
(ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2532, หน้า 138 ; อ้างอิงจาก Hackman & Oldham, 1975, Unpaged) 
ซึ่งมีข้อคําถามเพียง 5 ข้อ เป็นลักษณะแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่ามีข้อ 2 และข้อ 5  
เป็นคําถามนิเสธ                        
  2.2  แบบวัดความพึงพอใจเฉพาะเกี่ยวกับงานของแบบวัดนี้ เป็นการวัดความพึง 
พอใจในแต่ละด้าน ตัวอย่างแบบวัดชนิดนี้ ได้แก่ แบบวัดของแฮคแมนและโอลแฮม แบบสอบถามเป็น
มาตราส่วนประมาณค่า มีข้อความคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจในการทํางาน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านรายได้
ความมั่นคงในงาน มิตรสัมพันธ์ ผู้บังคับบัญชา และความก้าวหน้า 
 สาโรช ไสยสมบัติ (2534, หน้า 39) ได้กล่าวไว้ว่าวิธีการวัดความพึงพอใจต่อการบริการอาจ 
กระทําได้หลายวิธีต่อไปนี้                    
 1.  การใช้แบบสอบถาม ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมกันอย่างแพร่หลายวิธีหนึ่ง โดยการขอร้อง  
หรือขอความร่วมมือจากบุคคลที่ต้องการวัด แสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอร์มที่กําหนดคําตอบไว้ให้
เลือกตอบ หรือเป็นคําตอบอิสระ โดยคําตอบที่ถามอาจจะถามถึงความพึงพอใจในด้านต่างๆ ที่ 
หน่วยงานกําลังให้บริการอยู่ เช่น ลักษณะของการให้บริการ สถานที่ให้บริการ ระยะเวลาในการ 
ให้บริการ บุคลากรที่ให้บริการ เป็นต้น                    
 2.  การสัมภาษณ ์เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ได้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ 



\60

ซึ่งเป็นวิธีการที่ต้องอาศัยเทคนิคและความชํานาญพิเศษของผู้สัมภาษณ์ที่จะจูงใจให้ ผู้ถูกสัมภาษณ์
ตอบคําถามให้ตรงกับข้อเท็จจริง การวัดความพึงพอใจโดยวิธีสัมภาษณ์นับเป็นวิธีการที่ประหยัด 
และมีประสิทธิภาพมากอีกวิธีหนึ่ง                    
 3. การสังเกต เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะทําให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการได้โดย
วิธีการสังเกตจากพฤติกรรมทั้งก่อนมารับบริการ ขณะรอรับบริการ และหลังจากการได้รับการบริการ
แล้ว เช่น การสังเกตกิริยาท่าทาง การพูด สีหน้า และความถี่ ของการมาขอรับบริการ เป็นต้น การวัด
ความพึงพอใจโดยวิธีนี้ผู้วัดจะต้องกระทําอย่างจริงจังและมีแบบแผนที่แน่นอนจึงจะสามารถประเมิน

ถึงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการได้อย่างถูกต้อง                    
 จิรวรรณ ภักดีบุตร (2533, หน้า 183-184) ได้กล่าวไว้ว่า วิธีการวัดความพึงพอใจของ 
ผู้ใช้บริการสามารถทําได้หลายวิธีต่อไปนี ้                    
 1.  การศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์จากเอกสาร หนังสือ บทความ รายงานการวิจัย  
และวิทยานิพนธ์ที่ได้มีการศึกษาวิเคราะห์ไว้แล้ว ผู้ที่ศึกษาต่อนําเอาข้อมูลเหล่านี้มาศึกษาพิจารณาว่า
มีปัจจัยใดบ้างที่เหมือนและแตกต่างกัน ถ้าต้องทําการศึกษาใหม่จะใช้วิธีการศึกษาวิธีใดที่เหมาะสม 
และได้ผลการศึกษาที่เป็นจริงและน่าเชื่อถือได ้                     
 2.  ศึกษาจากสถิติการใช้บริการสารสนเทศ โดยนําสถิติผู้ใช้บริการของสถาบันบริการสาร 
สนเทศนั้นๆ มาวิเคราะห์ เพื่อให้ทราบความพึงพอใจหรือความต้องการ เพื่อจะได้จัดหาและวางแผน
ให้บริการสารสนเทศตามที่ผู้ ใช้ต้องการ                       
 3.  การสังเกตผู้ใช้ โดยบรรณารักษ์ผู้ให้บริการอาจสังเกตอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่ผู้ใช้เข้ามา 
ในสถาบันบริการสารสนเทศแห่งนั้น วิธีการนี้อาจให้ข้อมูลได้ไม่ชัดเจนและผู้ใช้อาจรู้สึกรําคาญที่ถูก
สังเกตอยู่ตลอดเวลา                       
 4.  การสัมภาษณ์ผู้ใช้โดยตรง อาจแบ่งประเภทเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  ประเภทที่
เป็นทางการ คือ การสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถามเป็นแนว ซึ่งอาจสัมภาษณ์ผู้ใช้แบบตัวต่อตัวหรือ
แบบกลุ่มก็ได้ ประเภทที่ไม่เป็นทางการ คือการที่ผู้ให้บริการสนทนาพูดคุยซักถามกับผู้ใช้เพื่อถามถึง
ความต้องการ ความพึงพอใจ ปัญหาที่ประสบ และต้องการให้มีการปรับปรุง                
 5.  การสํารวจและวิจัยตามหลักวิชาการ โดยใช้แบบสอบถามเป็นแนวทางหรืออาจผสมผสาน
กับรูปแบบและวิธีการข้างต้น ในการศึกษาการใช้และความพึงพอใจของผู้ใช้นั้นควรมีการวางแผน 
การสํารวจ ตลอดจนการออกแบบสอบถามเพื่อให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และสามารถวิเคราะห์นําเอา
ผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ได้                        
 สรุปได้ว่าวิธีการวัดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทําได้หลายวิธี ซึ่งประกอบไปด้วยวิธีต่างๆ 
ดังนี้ การศึกษาค้นคว้าจากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ สถิติการใช้บริการ การสอบถาม สัมภาษณ์ และ
การสังเกต อาจจะใช้กระบวนการศึกษาอย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้ผลความพึงพอใจที่น่าเชื่อถือ  
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ตัวอย่าง 
แบบสอบถาม 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู ้
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คำชี้แจง   โปรดทำเครื่องหมาย  ✓ลงในช่อง ¨ ตามความเป็นจริงของท่าน 
1.  เพศ          ¨   ชาย  ¨   หญิง 
2.  สถานภาพ    ภาคปกติ     ¨  ปี 1        ¨  ป ี2 ¨  ปี 3       ¨  ปี 4        
    ¨  ปี 5 
       ภาคพิเศษ   ¨  กศ.บป.    ¨  รปบ.       
        ¨  ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู  ¨  ปริญญาโท    
        ¨  ปริญญาเอก      ¨  ศิษย์เก่า  
        ¨  บุคคลภายนอก 
3.  คณะ ¨  ครุศาสตร ์    ¨ วิทยาการจัดการ  
  ¨  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ¨  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี    
   ¨  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ¨  บัณฑิตศึกษา 
4.  ความถี่ในการเข้าใช้บริการโดยเฉลี่ย (ตอบเฉพาะนักศึกษาภาคปกต)ิ 
  ¨   1 – 2 วัน/สัปดาห์  ¨   3 – 4 วัน/สัปดาห์      
  ¨   5 – 6 วัน/สัปดาห์  ¨   1 – 2 ครั้ง/เดือน  
  ¨   ทุกวัน   ¨   อื่นๆ (โปรดระบุ).................. 
5.  โดยปกติท่านใช้บริการในช่วงเวลาใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  ¨   ก่อนเวลาเข้าเรียน  
  ¨   เมื่อมีเวลาว่าง 
  ¨   เข้าใช้ทุกวันที่มาเรียน   
  ¨   เมื่อต้องการค้นคว้าเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
  ¨   ช่วงก่อนและระหว่างการสอบประจำภาคเรียน  
  ¨   ช่วงหลังการสอบประจำภาคเรียน 
  ¨   เมื่ออาจารย์ผู้สอนตามตารางไม่ได้สอน (ชั่วโมงเรียนที่อาจารย์ผู้สอนไม่สอน) 
6.  เหตุผลของการใช้บริการของท่าน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  ¨   เพื่อใช้บริการยืม/คืนทรัพยากรสารสนเทศ  
  ¨   เพื่ออ่านหนังสือ 
  ¨   เพื่ออ่านวารสาร  
  ¨   เพื่ออ่านหนังสือพิมพ์ 
  ¨   เพื่อค้นคว้างานวิจัย/วิทยานิพนธ ์   
  ¨   เพื่อใช้หนังสืออ้างอิงและวัสดุสิ่งพิมพ์ที่ไม่อนุญาตให้ยืมออก 
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  ¨   เพื่อศึกษา ค้นหาความรู้ในสาขาที่สนใจเพิ่มเติม  
  ¨   เพื่อใช้เป็นที่ทำการบ้าน เขียนรายงาน และสัมมนา/ประชุมกลุ่มย่อย 
  ¨   เพื่อใช้บริการโสตทัศนวัสดุ    
  ¨   เพื่อใช้บริการอินเทอร์เน็ต 
  ¨   เพื่อใช้บริการอื่นๆ เช่น บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า  
  ¨   เพื่อใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
  ¨   เพื่อใช้บริการห้องปฏิบัติการทางภาษา   
  ¨   อื่นๆ (โปรดระบุ)...................................................................... 

ตอนที่ 2  ข้อมูลความคิดเห็นของนักศึกษา 
คำชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องระดับความพึงพอใจต่อการงานบริการต่างๆ ตาม 

             ความคิดเห็นของท่าน หากท่านไม่เคยรับบริการประเด็นใดโปรดเขียนเครื่องหมาย ✓  
             ลงในช่องไม่เคยรับบริการ (ช่องขวาสุด)  

ประเด็นการให้บริการ

ระดับความพึงพอใจการให้บริการ

ไม่เคย 
รับบริการพอใจมาก พอใจ

พอใจ

น้อยจน

เกือบไม่

พอใจ

ไม่

พอใจ

ไม่พอใจ

มาก

1.  ด้านการบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 
    ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
     1.1  ความสะดวกในการสืบค้นหนังสือ 
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ของห้องสมุด

      1.2  ความสะดวกในการสืบค้นฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ (เช่น ฐานข้อมูลในโครงการ Thailis)

      1.3  คุณภาพการฝึกอบรมการสืบค้น
สารสนเทศและการใช้ฐานข้อมูลซึ่งเป็นกิจกรรมใน

รายวิชาสารสนเทศและการศึกษาค้นคว้าหรือการฝึก

อบรมการสืบค้นในโอกาสอื่นๆ
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ประเด็นการให้บริการ

ระดับความพึงพอใจการให้บริการ

ไม่เคย 
รับบริการพอใจ

มาก
พอใจ

พอใจ

น้อยจน

เกือบไม่

พอใจ

ไม่

พอใจ

ไม่

พอใจ

มาก

     1.4  บุคลากรผู้ให้บริการ

     1.5  ความเหมาะสมของช่วงเวลาการเปิด – 
ปิดให้บริการ

     1.6  ความเหมาะสมของระยะเวลาใน 
การยืม – คืน

     1.7  จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการ
สืบค้นที่มีให้บริการแต่ละชั้น

     1.8  ความหลากหลายของทรัพยากร
สารสนเทศ

     1.9 การจัดหนังสือขึ้นชั้นอย่างเป็นหมวดหมู่

     1.10 สภาพความสมบูรณ์ของทรัพยากร
สารสนเทศ

     1.11 ความชัดเจนของป้ายประชาสัมพันธ์ห้อง
สมุด

     1.12 จำนวนหนังสือในแต่ละสาขาวิชา

     1.13 จำนวนวารสารในแต่ละสาขาวิชา

2.  ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกต่อการจัดการเรียน
การสอนในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
      2.1  คุณภาพโดยรวมของอุปกรณ์การศึกษาที่
เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 
ในห้องวิทยบริการ 1 (อยู่ชั้น 3)

      2.2  คุณภาพโดยรวมของอุปกรณ์การศึกษาที่
เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 
ในห้องวิทยบริการ 2 (อยู่ชั้น 3)

      2.3  คุณภาพโดยรวมของอุปกรณ์การศึกษาที่
เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 
ในห้องต้นสัก (อยู่อาคาร AV)
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ประเด็นการให้บริการ

ระดับความพึงพอใจการให้บริการ

ไม่เคย 
รับบริการพอใจ

มาก
พอใจ

พอใจ

น้อยจน

เกือบไม่

พอใจ

ไม่

พอใจ

ไม่

พอใจ

มาก

      2.4 คุณภาพโดยรวมของอุปกรณ์การศึกษาที่
เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 
ในห้องกิ่งสัก (อยู่อาคาร AV)

     2.5 ความสะอาด ความเป็นระเบียบบริเวณห้อง
โถง

     2.6 ความเหมาะสมสำหรับการจัดสถานที่ให้
บริการ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ จุดให้บริการยืม – คืน

     2.7 ความเหมาะสมของบรรยากาศในห้องสมุด 
เช่น แสงสว่าง อุณหภูมิ

     2.8 ความสะอาดของห้องน้ำ

3.  ด้านจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต      
      3.1  คุณภาพของระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้
สาย

      3.2  พื้นที่การให้บริการของระบบสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตไร้สาย

4.  ด้านอนามัยรักษาพยาบาล      
      4.1  ตู้ยาปฐมพยาบาลเบื้องต้น

5.  ด้านอาหาร      
      5.1  มุมกาแฟให้บริการชั้น 2

6.  ด้านระบบสาธารณูปโภคและการรักษาความ
ปลอดภัย      
     6.1 ปริมาณน้ำประปาที่ให้บริการ

     6.2 ความสะอาดของน้ำประปา

     6.3  ความสว่างของไฟฟ้า

     6.4  กล้องวงจรปิด

     6.5  การจัดการขยะ

     6.6  อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย เช่น  
           ถังดับเพลิง

     6.7  การตรวจหนังสือเข้า - ออก
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ตอนที่ 3  ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการให้บริการด้านต่างๆ ของ 
            สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตัวอย่าง 
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุด 

โรงเรียน................................................. 

คำแนะนำในการตอบแบบสอบถาม 
 โปรดทำเครื่องหมาย  ✓ ลงในช่องที่กำหนดไว้หน้าคำตอบหรือในตารางตามที่ท่านเห็นว่า
ตรงกับความเป็นจริงของท่านมากที่สุด 

รายละเอียดของแบบสอบถาม  แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี ้
 ตอนที่ 1  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2  ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการใช้บริการห้องสมุดโรงเรียน 
 ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะอื่นๆ   

ตอนที่ 1  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 (    )  นักเรียน 
 (    )  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 (    )  บุคคลภายนอก 
 ช่วงเวลาที่เข้าใช้ห้องสมุด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 (    )  08.30-12.00 น. (    )  12.00-13.00 น. (    )  13.00-16.30 น. 
 (    )  16.00-18.30 (    )  วันเสาร์  (    )  วันอาทิตย์ 

ตอนที่ 2  ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการใช้บริการของห้องสมุดโรงเรียนกำหนดเป็น  5 ระดับ ดังนี ้

1 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด

2 หมายถึง พึงพอใจน้อย

3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง

4 หมายถึง พึงพอใจมาก

5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด



\67

คำชี้แจง   โปรดอ่านและพิจารณาข้อความอย่างละเอียดเกี่ยวกับบริการของห้องสมุดโรงเรียน   
             แล้วทำเครื่องหมาย  ✓ ลงในช่องระดับความพึงพอใจตามที่ท่านเห็นว่าตรงกับ 
             ความเป็นจริงของท่านมากที่สุด 

รายการ
ระดับความพึงพอใจ

5 4 3 2 1

ทรัพยากรห้องสมุด

หนังสือ

มีความทันสมัย

มีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการ

มีเนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาของท่าน

สามารถค้นรายชื่อหนังสือได้อย่างรวดเร็ว

สามารถค้นหาหนังสือบนชั้นได้ง่าย

วารสาร

มีความหลากหลาย

มีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการ

มีเนื้อหาครอบคลุมในสาขาวิชาของท่าน

สามารถค้นหาหนังสือบนชั้นได้ง่าย

หนังสือพิมพ์

มีความหลากหลาย

มีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการ

สามารถค้นหาหนังสือบนชั้นได้ง่าย

โสตทัศนวัสดุ

มีความทันสมัย

มีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการ

มีเนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาของท่าน

สามารถค้นรายชื่อโสตทัศนวัสดุได้อย่างรวดเร็ว

สามารถค้นหาโสตทัศนวัสดุบนชั้นได้ง่าย

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (วารสารอิเล็กทรอนิกส์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ)

มีความหลากหลาย
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ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะอื่น ๆ   
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 

รายการ
ระดับความพึงพอใจ

5 4 3 2 1

ทรัพยากรห้องสมุด

มีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการ

มีเนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาของท่าน

สามารถค้นหาข้อมูลได้ง่าย

คุณภาพบริการ

บริการยืม-คืนทรัพยากรห้องสมุดได้รับความสะดวก

บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าได้รับความชัดเจนและ

ถูกต้อง

บุคลากร

มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ

มีบุคลิกภาพและการสื่อสารที่เหมาะสม

มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริการและทรัพยากรห้อง

สมุดใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ

การติดต่อสื่อสาร คู่มือการใช้ห้องสมุดและเอกสารแนะนำบริการให้ข้อมูลที่เป็น

ประโยชน์

ป้ายแนะนำบริการต่างๆ ชัดเจนและเพียงพอ

เว็บไซต์ของห้องสมุดให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์                         
และใช้ง่าย

ผู้ใช้สามารถแสดงความคิดเห็นต่อห้องสมุดได้หลาย 
ช่องทาง เช่น email  กล่องรับความคิดเห็น MSN เป็นต้น

สิ่งอำนวยความสะดวก/
อาคารสถานที่

คอมพิวเตอร์สำหรับการศึกษาค้นคว้ามีเพียงพอ

มีบรรยากาศเหมาะแก่การศึกษาค้นคว้า

มีที่นั่งอ่านเพียงพอ

มีแสงสว่างเพียงพอ

สถานที่มีความสะอาด

สถานที่มีความปลอดภัย
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ตัวอย่าง 
แบบประเมินความพึงพอใจ (สำหรับผู้รับบริการ) ห้องสมุดประชาชนอำเภอ............... 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ.................. จังหวัด......................... 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ 
 1. เพศ   ¨ ชาย   ¨ หญิง 
 2. อายุ  ¨ ต่ำกว่า 15 ปี  ¨ 15 – 25 ปี   ¨ 26 – 35ปี  
   ¨ 36 – 45 ปี   ¨ 46 – 55 ปี   ¨ 56 ปีขึ้นไป 
 3. ระดับการศึกษา   ¨ ต่ำกว่าระดับประถมศึกษา ¨ ประถมศึกษา  
    ¨ มัธยมศึกษาตอนต้น  ¨ มัธยมศึกษาตอนปลาย
    ¨ อนุปริญญา    ¨ ปริญญาตรี 
 4. อาชีพ  ¨ เกษตรกรรม         ¨ ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ  
    ¨ พนักงานบริษัท      ¨ รับจ้าง / ลูกจ้าง  
    ¨ ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว    ¨ นักเรียน / นักศึกษา  
    ¨ อื่นๆ ............................................. 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการห้องสมุดประชาชน 
  

ประเด็นวัดความพึงพอใจ

ระดับความพึงพอใจ ไม่มี/ 
ไม่พบ 
ในการให้

บริการ

มาก

ที่สุด
มาก

ปาน

กลาง
น้อย

น้อย

ที่สุด

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ / บุคลากรที่ให้บริการ

1. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยรอยยิ้ม สุภาพ เป็นมิตร 
    อัธยาศัยดี

2. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว

3. เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่กระตือรือร้นเต็มใจ 
   ให้บริการ
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ข้อเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

ประเด็นวัดความพึงพอใจ

ระดับความพึงพอใจ ไม่มี/ 
ไม่พบ 
ในการให้

บริการ

มาก

ที่สุด
มาก

ปาน

กลาง
น้อย

น้อย

ที่สุด

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ

1. การให้บริการเป็นระบบและขั้นตอน

2. มีระยะเวลาการให้บริการทีเหมาะสม 

3. มีอุปกรณ์ เครื่องมือทันสมัยในการให้บริการ

4. มีเอกสาร/แผ่นพับ/ป้ายประกาศ/บอร์ดแจ้ง 
   ข้อมูลต่างๆ อย่างขัดเจน

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 

1. มีที่นั่งสำหรับผู้มาใช้บริการ

2. สถานที่ให้บริการ สะอาด เป็นระเบียบ 

3. มุมการอ่านและการเรียนรู้ มีการเปลี่ยนแปลง 
   อยู่เสมอ

4. ห้องน้ำสะอาด

5. มีสถานที่จอดรถ

ด้านการให้บริการสื่อ

1. จำนวนสื่อ

2. ความหลากหลายและความความทันสมัย 
    ของสื่อ

3. ระบบการจัดเก็บสื่อ

4. ความสะดวกในการค้นคว้า

5. มีบรรยากาศเหมาะสม
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การประเมินคุณภาพบริการของสถาบันบริการสารสนเทศ 
 การประเมินคุณภาพบริหารสถาบันบริการสารสนเทศ ในระยะแรกยังเป็นการประเมินโดย
อาศัยข้อมูลเชิงปริมาณเท่านั้น (Nitecki, 1996, p. 181) เช่น จำนวนทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยู่ใน
ห้องสมุด จำนวนบุคลากร และการนับสถิติการใช้ทรัพยากรหรือบริการ เป็นต้น ข้อมูลเชิงปริมาณ
เหล่านี้จึงมักถูกใช้เป็นดัชนีในการประเมินคุณภาพบริการ ในช่วงทศวรรษ 1970 การประเมินคุณภาพ
บริการของห้องสมุดจำนวนมากใช้การวัดประสิทธิผลของงานบริการในห้องสมุดมหาวิทยาลัย 
โดยเปรียบเทียบประสิทธิผลกับความพึงพอใจของผู้ใช้ กล่าวคือถ้าบริการสนองความต้องการของผู้ใช้ 
หรือทำให้ผู้ใช้พึงพอใจก็ถือว่าบริการมีประสิทธิผล และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ สำหรับผลงาน
ทางวิชาการ ในเรื่องการประเมินประสิทธิผลของงานบริการของห้องสมุดที่ได้รับการอ้างอิงจำนวน
มาก ได้แก่ ผลงานของแลงคาสเตอร์ และแม็คคัทเซียน (Lancaster & McCutcheon, 1978,      
pp. 12-13) ที่ให้แนวคิดในการประเมินคุณภาพบริการของสถาบันบริการสารสนเทศว่าเป็นการวัด
เพื่อตรวจสอบว่าบริการนั้นสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้ดีเพียงใด เป็นการวัดระดับ
ความสอดคล้องของบริการกับความต้องการของผู้ใช้ ประสิทธิผลของบริการจึงสัมพันธ์กับความ
ต้องการ และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และสามารถวัดออกมาเป็นเชิงปริมาณได้หลายกรณี     
โดยแลงคาสเตอร์ ได้แบ่งระดับของการประเมินออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ การประเมินประสิทธิผล 
(Effectiveness Evaluation) การประเมินประสิทธิผลต่อค่าใช้จ่าย (Cost Effectiveness 
Evaluation) และการประเมินค่าใช้จ่ายกับประโยชน์ที่ได้รับ (Cost-Benefit Evaluation) 
(Lancaster, 1988, p. 6) การประเมินประสิทธิผลดังกล่าวเป็นการประเมินโดยใช้ความคิดเห็น  
และความพึงพอใจของผู้ใช ้ดังนั้นความพึงพอใจของผู้ใช้จึงเป็นเกณฑ์ในการตัดสินคุณภาพบริการ 
 ตัวอย่างการศึกษาคุณภาพบริการของสถาบันบริการสารสนเทศในระยะแรก เช่น การศึกษา
การเข้าถึงบริการของห้องสมุด (Accessibility Study) ว่าเมื่อผู้ใช้เข้ามาใช้บริการของห้องสมุด และมี
ความต้องการใช้หนังสือ โอกาสที่ผู้ใช้จะหาหนังสือที่ต้องการในสถานที่จัดเก็บมีโอกาสร้อยละเท่าไร 
ถ้าโอกาสที่ผู้ใช้สามารถหาหนังสือที่ต้องการได้พบในระดับสูง หมายความว่าห้องสมุด 
มีความพร้อมและมีประสิทธิภาพสูงในการทำงาน ลักษณะสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงบริการของ
ห้องสมุดนี้ คือผู้วิจัยจะศึกษาประสิทธิผลของการดำเนินงานจึงต้องมีเกณฑ์หรือสร้างเกณฑ์เพื่อเป็น
แนวทางในการประเมินผลก่อนการศึกษา ความเที่ยงตรงของการศึกษาประเภทนี้จึงขึ้นอยู่กับ 
ความเที่ยงตรงของเกณฑ์วัดหรือเครื่องมือที่ใช้วัดเกณฑ์ที่ใช้ในการศึกษา 

 ความหมายของการประเมินคุณภาพบริการของสถาบันบริการสารสนเทศ 
 การประเมิน (Evaluation) คือ การวัดคุณค่าของกิจกรรมต่างๆ หรือวัตถุประสงค์ต่างๆ  
โดยการประยุกต์วิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Lancaster, 1993, p. 1) หรือการใช้เทคนิคของการวิจัย 
ทางสังคมศาสตร์เพื่อหาข้อมูลที่เป็นจริง และเชื่อถือได้เกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำ (นิสา ชูโต, 2527,  
หน้า 8) เพื่อช่วยในการตัดสินใจว่ากิจกรรมนั้นดำเนินไปได้ดีเพียงใด หรือเป็นการรวบรวมข้อมูล 
ในการตัดสินใจเพื่อเลือกหนทางที่จะทำให้บรรลุผลตามที่ต้องการมากที่สุด ประกอบไปด้วยการ
เปรียบเทียบ “สิ่งที่เป็นอยู่” กับ “สิ่งที่ควรจะเป็น” คล้ายกับศิริชัย กาญจนวาสี (2545, หน้า 21-22) 
ที่กล่าวว่า การประเมินเป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อตัดสินคุณค่าของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือหาคำตอบว่าสิ่ง
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นั้นดีเพียงใด หรือกล่าวได้ว่าการประเมิน คือผลสืบเนื่องมาจากการตั้งวัตถุประสงค์ในลักษณะที่เป็น
ปฏิกิริยาของการสนองกลับ ซึ่งช่วยให้ผู้บริหารทบทวนความสำเร็จของกิจกรรม หรือการบริการ  
และทำให้พิจารณาได้ว่าจะสามารถดำเนินกิจกรรมหรือบริการต่อไป หรือจะต้องมีการแก้ไขใหม่ 
(Cronin, 1982, p. 276) 
 จากความหมายและคำจำกัดความต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าการประเมิน
เป็นกระบวนการวัดหรือตัดสินคุณค่าของสิ่งที่ต้องการประเมิน โดยมีการเปรียบเทียบระหว่างสิ่งที่เป็น
อยู่และสิ่งที่ควรจะเป็น ซึ่งผลที่ได้จากการประเมินนั้นจะมุ่งที่การนำไปใช้ปรับปรุงการดำเนินงาน 
 คุณภาพบริการ (Service Quality) หมายถึง การประเมินของผู้บริโภคต่อการบริการ 
ที่มีความดีเลิศ หรือความเหนือกว่าของบริการที่ได้รับ (Zeithaml, 1988, pp. 2-22) พาราสุรามาน  
ไซทามส์ และเบอร์รี่ (Parasuraman, Zelthaml & Berry, 1988, pp. 12-40) ยังอธิบายเรื่อง
คุณภาพการบริการตามการรับรู้ของผู้ใช้ว่าเป็นการประเมิน หรือลงความเห็นเกี่ยวกับความดีเลิศของ
บริการนั้นๆ โดยรวม ต่อมาเบอร์รี่ ไซทามล์ และพาราสุรามาน (Berry, Zeithaml & Parasuraman, 
1990, pp. 29-38) ได้เน้นคุณภาพบริการตามความคาดหวัง หรือความต้องการของลูกค้าที่ได้รับจริง
จากการใช้บริการ เช่น เดียวกับกอทเลอร์ (Kotler, 1994, p. 59) ที่กล่าวว่าคุณภาพบริการเป็น
ลักษณะหรือคุณสมบัติโดยรวมที่เหมาะสมและสอดคล้องกับข้อกำหนด หรือความคาดหวังหรือความ
ต้องการของผู้ใช้บริการอันจะนำมาซึ่งความรู้สึกพึงพอใจทุกครั้งที่ใช้บริการ ไวท์และเอเบล (White 
and Abels, 1995, p. 37) ให้ความสำคัญในการพิจารณาความสามารถในการให้บริการที่ตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้ให้มากที่สุดเช่นเดียวกัน ส่วนคอร์ราลล์และบรีเวอร์ตัน (Corrall & Brewerton, 
1999, p. 37) กล่าวว่าคุณภาพบริการเป็นลักษณะหรือคุณสมบัติโดยรวมที่เหมาะสม และสอดคล้อง
กับข้อกำหนดหรือความคาดหวังหรือความต้องการของผู้ใช้อันจะนำมาซึ่งความรู้สึกพึงพอใจทุกครั้งที่

ใช้บริการ ส่าวนเฮอร์นอน (Hernon, 1998, p. 8) มองว่าคุณภาพของการบริการเป็นสิ่งที่มีหลายมิติ 
ที่สำคัญมีอยู่ 2 ประการ ได้แก่ เนื้อหา หมายถึงการได้มาโดยทันทีของวัสดุหรือสารสนเทศ สถานที่
สำหรับศึกษาค้นคว้า หรือสิ่งทดแทนที่ยอมรับได ้และบริบทที่ครอบคลุมประสบการณ์ของผู้ใช้ กล่าว
คือ ปฏิสัมพันธ์กับบุคลากร ความสะดวกสบายในการติดต่อกับระบบ ความสะดวกสบายของสภาพ
แวดล้อมทางกายภาพ ผู้ใช้บริการซึ่งเดินเข้ามาในสถาบันบริการสารสนเทศหรือที่ใช้บริการผ่านช่อง
ทางอิเล็กทรอนิกส์ก็จะพบทั้งเนื้อหา และบริบทของการบริการ จากปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเหล่านี้ ผู้ใช้
บริการจึงเกิดความคิดเห็น และทัศนคติเกี่ยวกับห้องสมุดขึ้น ด้วยเหตุนี้ความคาดหวังของผู้ใช้บริการ
จึงมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจทั้งต่อเนื้อหา และบริบท ซึ่งความคาดหวังเหล่านี้อาจตรงหรือไม่ตรงกับ
สิ่งที่สถาบันบริการสารสนเทศคิดว่าเหมาะสมก็ได้ 
 สรุปได้ว่า คุณภาพบริการ หมายถึง ลักษณะหรือคุณสมบัติโดยรวมที่มีความเหมาะสม ทั้ง
เวลา สถานที่ รูปแบบ ลักษณะทางจิตวิทยา และสอดคล้องกับข้อกำหนดแล้วส่งมอบให้กับผู้ใช้ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการ และความคาดหวังของผู้ใช้ ทำให้ผู้ใช้เกิดความพึงพอใจจากการใช้บริการ 
การประเมินคุณภาพบริการของสถาบันบริการสารสนเทศ หมายถึง กระบวนการวัดหรือการตรวจ
สอบบริการของสถาบันบริการสารสนเทศ โดยการวัดความคิดเห็นของผู้ใช้จากบริการที่ได้รับจริงกับ
บริการที่คาดหวังหรือบริการต้องการแล้วนำมาเปรียบเทียบกัน ซึ่งหากผลของการประเมินนั้นปรากฏ
ว่า ผู้ใช้มีความคิดเห็นว่าบริการของสถาบันบริการสารสนเทศที่ตนได้รับนั้นตรงกับความคาดหวังหรือ
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ความต้องการ แสดงว่า บริการของสถาบันบริการสารสนเทศนั้นมีคุณภาพตรงกันข้ามหากบริการของ
สถาบันบริการสารสนเทศที่ได้รับไม่ตรงหรือต่ำกว่าที่คาดหวังหรือต้องการ ก็แสดงว่าบริการของ
สถาบันบริการสารสนเทศไม่มีคุณภาพ (Melling, 1996, pp. 27, 38)  
 ฟลีต และวอลเลซ (Fleet & Wallace, 1997, pp. 367-380) ได้อธิบายถึงพัฒนาการของ
การประเมินคุณภาพการบริการของสถาบันบริการสารสนเทศตลอด 3 ช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเป็น 4 
ยุค ได้แก่ ยุคแรก เป็นการวัดข้อมูลการนำเข้า ได้แก่ ทรัพยากรสารสนเทศ สิ่งอำนวยความสะดวกใน
การจัดเก็บ และการให้บริการ ยุคที่สอง เป็นการวัดจากผลลัพธ์ คือบริการต่างๆ ของห้องสมุด  
ซึ่งสามารถประเมินประสิทธิผลได้ เช่น การประเมินจำนวนของเอกสารที่ให้บริการ จำนวนการอ้างอิง 
จำนวนการค้นหาหนังสือ จำนวนของบริการของห้องสมุด และยุคที่สี่ ได้จากการวัดข้อบกพร่อง 
หรือความล้มเหลว เป็นการวัดสิ่งที่สถาบันบริการสารสนเทศ ไม่สามารถตอบสนองได ้การประเมิน
คุณภาพบริการของสถาบันบริการสารสนเทศ โดยนัยดังกล่าวจึงอาจเป็นการประเมินคุณภาพบริการ
ของสถาบันบริการสารสนเทศ ในยุคที่ 3 และ 4 ผสมกัน เนื่องจากเป็นการประเมินโดยใช้ผู้ใช้เป็น
ศูนย์กลาง ในขณะเดียวกันก็เป็นการวัดหรือชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของบริการ 

 การประเมินคุณภาพบริการของสถาบันบริการสารสนเทศตามแนวคิดทางการตลาด 
 การประเมินคุณภาพของสถาบันบริการสารสนเทศใช้แต่ข้อมูลเชิงปริมาณเพียงอย่างเดียวนั้น

ได้ล้าสมัยไปแล้ว ในปัจจุบันได้มีทางเลือกใหม่ทีใช้ในการประเมินคุณภาพการบริการที่ปรากฏให้เห็น
ในภาคธุรกิจ โดยเฉพาะการวิจัยทางการตลาดที่ให้ความสำคัญแก่ลูกค้าในฐานะที่เป็นผู้ตัดสินคุณภาพ
การบริการ สถาบันบริการสารสนเทศจึงได้นำแนวคิดดังกล่าวมาใช้โดยให้ความสำคัญกับผู้ใช้ และ
ความคาดหวังของผู้ใช้ 
 คุณภาพบริการตามแนวคิดทางการตลาดมีศูนย์กลางอยู่ที่ลูกค้า โดยมีความคาดหวังให้ลูกค้า
พึงพอใจ วัตถุประสงค์ของการตลาดจึงยืนอยู่บนหลักการที่ทำให้ลูกค้ามีความพึงพอใจในบริการที่ได้
รับ ซึ่งความพึงพอใจของผู้ใช้นั้นก็คือการที่ผู้ใช้ได้รับในสิ่งที่ตรงกับความต้องการนั่นเอง (Coote & 
Batchelor, 1997, p. 19) สำหรับสถาบันบริการสารสนเทศลูกค้าของห้องสมุดคือ ผู้ใช้ห้องสมุดจะ
ต้องออกแบบการให้บริการของห้องสมุดโดยคำนึงถึงความต้องการของผู้ใช้เป็นหลัก ไม่ใช่บนพื้นฐาน
ของสิ่งที่ห้องสมุดมีอยู่ โรว์ลี (Rowley, 1995, p. 35) ได้อธิบายบทบาทของบรรณารักษ์ต้องเปลี่ยน
ไปเป็นผู้จัดกิจกรรมบริการ (Service Provider) นอกจากนี้ ครรชิต มาลัยวงศ์ (2541, หน้า 11-12) 
ยังได้เสนอให้สถาบันบริการสารสนเทศ ใช้แนวคิดทางการตลาดมาใช้ในสถาบันบริการสารสนเทศด้วย
การเน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง และควรปรับเปลี่ยนแนวคิดแบบตั้งรับเป็นแนวคิดแบบเชิงรุกให้มากขึ้น 
 วัตถุประสงค์ที่นำแนวคิดทางการตลาดมาใช้กับสถาบันบริการสารสนเทศมีอยู่สองประการ 
ได้แก่ ประการแรก เพื่อดึงดูดผู้ใช้ที่จะเข้ามาใหม่ แต่ก็ยังรักษาผู้ใช้เดิมให้เข้ามาใช้บริการของสถาบัน
บริการสารสนเทศต่อไป โดยที่สถาบันบริการสารสนเทศจะจัดเตรียมทรัพยากรและบริการของสถาบัน
บริการสารสนเทศให้แก่ผู้ใช้ตามที่ได้ระบุไว ้การนำเอากลยุทธ์ทางการตลาดเข้ามาใช้ทำให้ห้องสมุด 
สามารถตรวจสอบความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อการดำเนินงานของห้องสมุด รวมถึงคาดหมายความ
ต้องการของผู้ใช้และสานต่อความต้องการของผู้ใช้ ส่วนประการที่สองคือเพื่อช่วยพัฒนาการทำงาน
ของสถาบันบริการสารสนเทศให้ดีขึ้น นับแต่การเปลี่ยนแปลงทัศนคติของบรรณารักษ์ กล่าวคือ 
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เปลี่ยนลักษณะของการให้บริการไปสู่ผู้ใช้ให้มากที่สุด ศึกษา และเข้าใจว่าหัวใจของบริการคือ การเข้า
ถึงผู้ใช้ต้องศึกษาถึงความจำเป็นความต้องการ และศักยภาพของผู้ใช้แล้วนำมาสร้างสารสนเทศ และ
บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มคุณภาพบริการของสถาบันบริการ
สารสนเทศ (สุวรรณ อภัยวงศ์, 2543, หน้า 47) 

 ความสำคัญของการประเมินคุณภาพบริการของสถาบันบริการสารสนเทศ 
 ครอว์ฟอร์ด (Crawford, 2000, pp. 1-15) กล่าวถึงความสำคัญของการประเมินคุณภาพ
บริการของสถาบันบริการสารสนเทศว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาบริการของห้องสมุดให้ตรงตามเป้า

หมายและวัตถุประสงค์ของห้องสมุด เพื่อกำหนดความต้องการที่แตกต่างกันของผู้ใช้แต่ละกลุ่มและ
สามารถจัดบริการให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้แต่ละกลุ่มที่มีความต้องการที่ต่างกัน ทั้งสามารถนำ
ข้อมูลจากการประเมินมาใช้ในการพิจารณาค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่างๆ ของสถาบันบริการ
สารสนเทศ และเพื่อให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของสถาบันบริการสารสนเทศ โดยการนำ
ผลที่ได้จากการประเมินมาวิเคราะห์และหาแนวทางปรับปรุงการบริการ 

 การประเมินคุณภาพการบริการของสถาบันบริการสารสนเทศ ยังสามารถช่วยในการกำหนด
มาตรฐานว่าบริการสารสนเทศที่ให้บริการนั้นควรมีผลงานระดับใด โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่ได้
กำหนดไว้ล่วงหน้า ถ้าผลปรากฏว่าต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ก็ต้องมีการปรับปรุงบริการ (สุจิน บุตร
ดีสุวรรณ, 2545, หน้า 98) นอกจากจะเปรียบเทียบกับมาตรฐานงานบริการเดียวกันแล้ว ยังสามารถ
เปรียบเทียบกับผลงานของสถาบันบริการสารสนเทศอื่น หรือบริการอื่นๆ (Benchmarking) โดยใช้
เกณฑ์มาตรฐานในการดำเนินงานให้เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพ เช่น การเปรียบเทียบความ
ครอบคลุมของขอบเขตเนื้อหาของฐานข้อมูลต่างๆ ของแต่ละสถาบันบริการสารสนเทศที่บอกรับ หรือ
การใช้คำถามชุดมาตรฐานเปรียบเทียบผลงานบริการตอบคำถามของแต่ละสถาบันบริการสารสนเทศ 
(ชัชวาล วงษ์ประเสริฐ, 2537, หน้า 162-163) เป็นต้น นอกจากนั้น ข้อมูลที่ได้รับจากการประเมิน
คุณภาพยังสามารถนำมาวิเคราะห์ความคุ้มค่าของบริการหรือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างค่าใช้จ่าย 
และความคุ้มค่า สามารถหาข้อบกพร่องที่ทำให้บริการล้มเหลวหรือไม่มีประสิทธิภาพได้อีกด้วย โดย
มุ่งหวังเพื่อปรับปรุงแก้ไขยกระดับงานให้ดีขึ้น หรือทำให้ตัดสินใจได้ว่าจะให้มีบริการต่อไปหรือหยุดให้
บริการ (สุภศรี  กาหยี, 2546, หน้า 253) อีกทั้งข้อมูล  ที่ได้สามารพนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์
สถาบันบริการสารสนเทศ และใช้เป็นข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) อีกด้วย 
(Lancaster, 1993, p. 8, Nicholson, 2004, pp. 173-174) 

 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพบริการของสถาบันบริการสารสนเทศ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพบริการส่วนใหญ่ ได้แก ่แบบทดสอบ แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต และแบบประเมิน ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้สามารถใช้ได้ทั้งการวิจัยเชิงสำรวจ
และการวิจัยประเมินผลเชิงทดลอง การวิจัยบางเรื่องต้องอาศัยเครื่องมือมากกว่าหนึ่งประเภท ทั้งนี้ขึ้น
อยู่กับวัตถุประสงค์ของการวิจัย (สุจิน  บุตรดีสุวรรณ, 2545, หน้า 110) แต่เครื่องมือที่ใช้ 
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ในการประเมินคุณภาพบริการของสถาบันบริการสารสนเทศ โดยการนำแนวคิดทางการตลาดเข้ามา
ใช้ที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายได้รับการยอมรับ และนำไปใช้อย่างกว้างขว้าง ได้แก่ SERVQUAL  
และ LibQUAL+TM 

 1.  SERVQUAL  
 แนวคิด SERVQUAL เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพบริการโดยการเปรียบเทียบ
ความคาดหวังของผู้ใช้กับบริการที่ได้รับจริง (Nitecki & Hernon, 2000, p. 259)    
แต่เดิมใช้ในการประเมินคุณภาพบริการทางการตลาด โดยตั้งอยู่บนแนวคิดของแบบจำลองช่องว่าง
ของคุณภาพบริการ (Gap Model of Service Quality) ที่พัฒนาโดย พาราสุรามาน ไซทามล์ และ
เบอร์รี่ (Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1985, pp. 44-46; 1991, pp. 335-364) นำไปสู่
แนวคิดพื้นฐานของเครื่องมือประเมินคุณภาพบริการที่เรียกกันว่า SERVQUAL (Service Quality) ซึ่ง
ต่อมามีผู้นำไปประยุกต์ในการประเมินคุณภาพบริการของห้องสมุดด้วย 
 พัฒนาการของ SERVQUAL เป็นเครื่องมือประเมินคุณภาพบริการทางการตลาดที่ม ี
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยสามารถแบ่งออกเป็น 4 ช่วง ได้แก ่ 
 ช่วงที่ 1 ในปี ค.ศ. 1985 พาราสุรามาน ไซทามล์ และเบอร์รี่ (Parasuraman, Zeithaml & 
Berry, 1985, pp. 44-46) ได้ศึกษาถึงรูปแบบการวัดคุณภาพการบริการในองค์กรต่างๆ เช่น ธนาคาร 
อู่ซ่อมรถ สำนักงานบัญชี สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล โรงแรม ภัตตาคาร เป็นต้น โดยยึดหลังความ
แตกต่างระหว่างความคาดหวัง และการรับรู้ของลูกค้าที่มารับบริการเป็นหลัก SERVQUAL ในช่วงที่ 
1 นี้ใช้แนวคิดแบบจำลองช่องว่างของคุณภาพบริการ ประกอบไปด้วยช่องว่าง 5 ประการ ดังนี ้

1) ช่องว่างที่ 1 เป็นช่องว่างระหว่างความคาดหวังของลูกค้ากับการรับรู้ 
ของผู้ให้บริการ (Consumer Expectation – Management Perception Gap) 
  2)  ช่องว่างที่ 2 เป็นช่องว่างระหว่างคุณภาพบริการที่ผุ้ให้บริการรับรู้กับคุณภาพ
บริการที่กำหนดไว้ (Management Perception – Service Quality Specification Gap) 
  3)  ช่องว่างที่ 3 เป็นช่องว่างระหว่างคุณภาพบริการที่กำหนดไว้กับการให้บริการ 
ที่ได้รับจริง (Service Quality Specifications – Service Delivery Gap) 
  4)  ช่องว่างที่ 4 เป็นช่องว่างระหว่างการให้บริการที่ได้รับจริงกับการโฆษณาบริการ
ที่ปรากฏในสื่อ (Service Delivery – External Communications Gap) 
  5)  ช่องที่ 5 เป็นช่องว่างระหว่างบริการที่ลูกค้าคาดหวังกับบริการที่ได้รับ 
(Expected Service – Perceived Service Gap) โดยปัจจัยที่มีผลต่อช่องว่างนี้มาจากช่องว่าง 
ทั้ง 4 ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 
  ช่องว่างของคุณภาพบริการมีความสำคัญ เนื่องจากช่องว่างระหว่างความคาดหวัง
กับบริการที่ได้รับจริงนั้นเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพบริการ ช่องว่างแคบแสดงว่าคุณภาพบริการดี 
ดังนั้น ผู้ให้บริการต้องลดช่องว่างให้แคบที่สุดเท่าที่จะทำได้ 
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ภาพที่ 3.1  แบบจำลองคุณภาพการบริการ 
ที่มา (Parasuraman., Zelthaml, & Barry., Leonard, 1985, p. 48) 
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ความคาดหวังของลูกค้า

ผู้ให้บริการ
การประชาสัมพันธ์
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  ต่อมา พาราสุรามาน และคณะ พัฒนาเกณฑ์ชี้วัดคุณภาพบริการโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อลดช่องว่างระหว่างความคาดหวัง  และบริการที่ผู้ใช้ได้รับจริงจากการใช้บริการ ซึ่งจะทำให้
สามารถสร้างความพึงพอใจของผู้ใช้ โดยกำหนดปัจจัยคุณภาพบริการไว้ 10 ข้อ (Parasuraman, 
Zeithaml & Berry, 1985, p. 47) ดังนี้ 
  1.  ความเชื่อถือได ้(Reliability) คือ ความสามารถที่จะแสดงผลงานและให้บริการ
ได้ตามที่สัญญาอย่างมีคุณภาพ มีความถูกต้องแม่นยำ และสม่ำเสมอ สามารถสร้างความเชื่อถือไว้
วางใจจากผู้ใช้ 
  2.  การตอบสนองต่อผู้ใช้ (Responsiveness) คือ ความเต็มใจที่จะช่วยเหลือผู้ใช้
และมีความพร้อมในการให้บริการอย่างทันท ีเพื่อให้ผู้ใช้ได้รับบริการที่สะดวกและรวดเร็ว 
  3.  ความสามารถของผู้ให้บริการ (Competence) คือ ความรู้ความสามารถ ทักษะ
และความรู้ในการให้บริการ 
  4.  การเข้าถึงการบริการ (Access) คือ การที่ผู้ใช้สามารถเข้ารับบริการได้ง่าย   
และได้รับความสะดวกจากการมารับบริการ 
  5.  ความมีมารยาท (Courtesy) คือ ความสุภาพ ให้เกียรต ิมีน้ำใจ และให้ความเป็น
มิตรต่อผู้ใช้บริการ  
  6.  การสื่อสารกับผู้ใช้ (Communication) คือ การให้ความรู้หรือข่าวสารในรูปแบบ
ที่ผู้ใช้เข้าใจได ้ตลอดจนถึงการรับฟังผู้ใช้ 
  7.  ความน่าเชื่อถือ (Credibility) คือ คุณค่าที่ควรแก่ความเชื่อถือ บริการที่น่าเชื่อ
ถือและไว้ใจได้ 
  8.  ความมั่นคงปลอดภัยขณะใช้บริการ (Security) คือ ความรู้สึกมั่นใจในความ
ปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน ชื่อเสียง ปลอดภัยจากสถานการณ์ที่มีความเสี่ยง รวมทั้งการรักษาความ
ลับของผู้ใช้ 
  9.  ความเข้าใจผู้ใช้ (Understanding/Knowing the Customer) คือ ความเข้าใจ
และรู้จักผู้ใช้ รวมทั้งรู้ความต้องการของผู้ใช้ 
  10.  สิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นรูปธรรม (Tangibles) คือ ลักษณะที่ปรากฏให้
เห็นหรือสิ่งที่จับต้องได้ หรือลักษณะความสะดวกสบายทางกายภาพ เช่น วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ 
และอุปกรณ์ในการสื่อสาร เป็นต้น 
  ช่วงที่ 2 ต่อมาในปี ค.ศ. 1990 นักวิชาการกลุ่มเดิม คือ พาราสุรามาน ไซทามล์ 
และเบอร์รี่ ได้ทำวิจัยใหม่อีกครั้งและได้สรุปรวมปัจจัยในการประเมินเดิมจากปัจจัยที่ 3-9 คือ ความ
สามารถของผู้ให้บริการ การเข้าถึงการบริการ ความมีมารยาท การสื่อสารกับผู้ใช้  
ความน่าเชื่อถือ ความมั่นคงปลอดภัยขณะใช้บริการ และความเข้าใจผู้ใช้บริการ จัดเป็นปัจจัยใหม่อีก 
2 ด้าน คือ การให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้ และความเข้าใจและการรับรู้ความต้องการของผู้ใช้ ดังนั้นปัจจัย
ที่ใช้ในการวัดคุณภาพการบริการจึงเหลือเพียง 5 ด้าน (Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1988, 
pp. 12-44) ทั้งนี้เพื่อลดความซ้ำซ้อนกันในบางด้าน และรายละเอียดมากเกินไป ทำให้ยากต่อการ
ประเมิน ซึ่งปัจจัยในการประเมินคุณภาพการบริการนี้เรียกว่า SERVQUAL (Service Quality) 
ประกอบด้วย 
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  1.  สิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นรูปธรรม คือ ลักษณะที่ปรากฏให้เห็น หรือสิ่งที่จับ
ต้องได้ หรือลักษณะความสะดวกสบายทางกายภาพ ประกอบไปด้วยข้อคำถาม จำนวน 4 ข้อ ได้แก่  
ความสะดวกในการเข้าใช้ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีความทันสมัย วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน และผู้ให้บริการมีบุคลิกภาพดี 
  2.  ความเชื่อถือได ้คือ ความสามารถในการให้บริการได้ตามที่สัญญาอย่างมี
คุณภาพ มีความถูกต้องแม่นยำ และสม่ำเสมอ สามารถสร้างความเชื่อถือไว้วางใจจากผู้ใช้ ประกอบไป
ด้วยข้อคำถาม จำนวน 5 ข้อ ได้แก่ ความสามารถในการแก้ปัญหาให้ผู้ใช้ สามารถรับรู้ปัญหาของผู้ใช้
อย่างถูกต้อง สามารถให้บริการได้ตรงตามต้องการตั้งแต่ครั้งแรกที่มาใช้บริการ สามารถให้บริการได้
ตามที่ระบุไว้ และให้บริการได้ตามระยะเวลาที่ได้กำหนด  
  3.  การตอบสนองต่อผู้ใช้ คือ ความเต็มใจที่จะช่วยเหลือผู้ใช้และมีความพร้อม 
ในการให้บริการทันที เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับบริการอย่างรวดเร็ว ประกอบไปด้วยข้อคำถาม จำนวน 4 ข้อ 
ได้แก่ มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ สามารถให้ความช่วยเหลือผู้ใช้ได้ตรงตามที่ต้องการ  
ให้บริการอย่างรวดเร็ว และมีการแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับการบริการให้ผู้ใช้ทราบ 
  4.  การให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้ (Assurance) คือ ความรู้ความสามารถ ทักษะ 
ในการทำงาน และการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ รวมทั้งความสุภาพและมนุษยสัมพันธ์ของ 
ผู้ให้บริการ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น และไว้วางใจของผู้ใช้ ประกอบไปด้วยข้อคำถาม จำนวน 4 ข้อ 
ได้แก่ ผู้ให้บริการมีความรู้ในการตอบปัญหา ผู้ให้บริการสามารถอธิบายข้อสงสัยต่างๆ ให้ผู้ใช้ได ้ 
ผู้ให้บริการมีความมั่นใจในการบริการ และผู้ให้บริการมีกริยามารยาทสุภาพ และเป็นมิตร 
  5.  ความเข้าใจ และการรับรู้ความต้องการของผู้ใช้ (Empathy) คือ ความเอาใจใส่
ต่อผู้ใช้แต่ละคน เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้ ประกอบไปด้วยข้อคำถาม จำนวน 5 ข้อ ได้แก ่
ความเอาใจใส่ผู้ใช้ ความเต็มใจในการให้บริการ ความเป็นกันเองกับผู้ใช้ การคำนึงถึงผลประโยชน ์
ของผู้ใช้ และความเข้าใจถึงความจำเป็นในการใช้บริการ 
  ลักษณะคำถามของ SERVQUAL เป็นแบบมาตรวัด 7 ระดับของลิเคิร์ท (Seven-
Point Likert Scale) ประกอบไปด้วยคำถามทั้งหมด 97 ข้อ ต่อมาได้มีการพัฒนาเครื่องมือนี้ให้เหลือ
คำถามเพียง 22 ข้อ (Berry, Zeithaml & Parasuraman, 1990, pp.29-38) ซึ่งครอบคลุมปัจจัย
การประเมินคุณภาพ 5 ด้านข้างต้น โดยคำถามแต่ละข้อจะวัดทั้งระดับความคาดหวังและระดับของ
บริการที่ได้รับจริง ข้อมูลที่ได้จะนำมาหาค่าความแตกต่างของคะแนนความคาดหวังกับคะแนนบริการ
ที่ได้รับจริง ซึ่งความแตกต่างระหว่างคะแนนจะสามารถบอกระดับของคุณภาพบริการได้ว่าเป็น
อย่างไร 
  ช่วงที่ 3 ในปี ค.ศ. 1991 พาราสุรามาน และคณะ ได้เพิ่มเติมลักษณะของความคาด
หวังของผู้ใช้ออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับบริการที่ต้องการ (Desired Service Level) และระดับ
บริการที่เพียงพอ (Adequate Service Level) เมื่อแบ่งแยกระดับบริการที่ต้องการออกจากระดับ
บริการที่เพียงพอ จะได้ขอบเขตของการยอมรับ (Zone of Tolerance) คือช่วงของระดับบริการที่อยู่
ระหว่างระดับขั้นต่ำของบริการที่ยอมรับได้กับระดับบริการที่ต้องการ โดยนัยแห่งอุดมคติควรมีค่าใกล้
เคียงกับระดับบริการที่ต้องการ และไม่ควรอยู่ต่ำกว่าระดับขั้นต่ำของบริการที่ยอมรับได้ 
(Parasuraman Zeithaml & Berry, 19991, pp. 42-43) 
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  ช่วงที่ 4 ปี ค.ศ. 1994 สถาบันบริการสารสนเทศสเตอร์ลิง ซ.ี อีวานส์ (Sterling C. 
Evans Library) (Coleman, et.al., 1997, p. 237-249) ได้พัฒนาแบบสอบถามโดยประยุกต์คำถาม
จาก SERVQUAL ที่พัฒนาโดย พาราสุรามาน และคณะ ซึ่งครอบคลุมปัจจัยการประเมินคุณภาพ 5 
ด้าน ได้แก่ สิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นรูปธรรม ความเชื่อถือได ้การตอบสนองต่อผู้ใช้ การให้ความ
เชื่อมั่นแก่ผู้ใช้ และความเข้าใจ และการรับรู้ความต้องการของผู้ใช้ให้เป็นแบบประเมินคุณภาพบริการ
แบบมาตรประมาณค่า 9 ระดับ (1-9) ซึ่งอยู่ภายใต้ระดับบริการ 3 ระดับ คือ ความคาดหวังขั้นต่ำของ
บริการที่ยอมรับได้ (Minimum Service Expectation) ความคาดหวังของบริการที่ต้องการ 
(Desired Service Expectation) และบริการที่ได้รับจริง (Perception of Service Performance) 
โดยพื้นที่ ที่อยู่ระหว่างความคาดหวังขั้นต่ำของบริการที่ยอมรับได้กับความคาดหวังของบริการที่
ต้องการ เรียกว่าขอบเขตของการยอมรับ ซึ่งจะเป็นขอบเขตของการบริการที่ลูกค้าพอใจ (Hernon, 
2002, p. 229) 
 เฮอร์นอน และอัลต์แมน (Hernon and Altman, 1998) เป็นผู้ริเริ่มประยุกต์ SERVQUAL 
ในการประเมินคุณภาพบริการห้องสมุดมหาวิทยาลัย (Cullen, 2001, pp. 662-686)  
ซึ่งคำถามที่นำมาใช้เป็นแบบ 2 คอลัมน์ และต่อมาได้ปรับปรุงแบบประเมินให้เหมาะสมกับสถาบัน
บริการสารสนเทศมากยิ่งขึ้น โดยเปลี่ยนเป็นคำถามแบบ 3 คอลัมน์ คือ ความคาดหวังขั้นต่ำของ
บริการที่ยอมรับได้ ความคาดหวังของบริการที่ต้องการ และบริการที่ได้รับจริง 
 การอธิบายผลการประเมินคุณภาพบริการโดยใช้ SERVQUAL ผลการประเมินคุณภาพ
บริการโดยใช ้SERVQUAL นั้นสามารถพิจารณาได้จากขอบเขตของการยอมรับ ซึ่งจอห์นสตัน 
(Johnston, 1995, p. 48) กล่าวว่าขอบเขตของการยอมรับ คือ เขตของบริการที่ได้รับจริง ซึ่งลูกค้า
พิจารณาว่าเพียงพอ ถ้าระดับการให้บริการอยู่ต่ำกว่าขอบเขตของการยอมรับ จะทำให้ลูกค้าไม่พอใจ 
และเป็นการลดความไว้ว่างใจจากลูกค้า แต่ถ้าระดับการให้บริการจริงอยู่สูงกว่าขอบเขตของ 
การยอมรับย่อมเป็นการทำให้ลูกค้าพอใจและเป็นที่ไว้วางใจของลูกค้ามากยิ่งขึ้นหรืออาจกล่าวได้ว่า 
ขอบเขตของการยอมรับเป็นช่วงระหว่างความคาดหวังของบริการที่ต้องการ (Desired Service 
Expectations-DE) และความคาดหวังขั้นต่ำของบริการที่ยอมรับได้ (Minimum Service 
Expectations-ME) ถ้าคุณภาพการบริการที่ได้รับจริงอยู่ต่ำกว่าความคาดหวังขั้นต่ำของบริการ 
ที่ยอมรับได้แสดงว่าคุณภาพการบริการนั้นมีปัญหา การศึกษาเรื่องขอบเขตของการยอมรับจะทำให้ผู้
บริหารสามารถตัดสินใจได้ว่าควรจะปรับปรุงบริการด้านใดก่อนการเป็นการเร่งด่วนเพื่อสนอง 
ความต้องการของผู้ใช้ให้มากที่สุดในภาวะที่ทรัพยากรมีอยู่อย่างจำกัด (นฤตย นิ่มสมบุญ และนางาตะ      
ฮารุกิ, 2546, หน้า 26) 
 งานวิจัยหลายเรื่องที่ใช้ SERVQUAL เป็นเครื่องมือประเมินคุณภาพบริการสถาบันบริการ
สารสนเทศทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ธีรดา เนียมอยู่ (2548, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยว
กับการประเมินคุณภาพการบริการของสถาบันบริการสารสนเทศงานวิจัย ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย 
สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ ส่วนนฤตย์ นิ่มสมบุญ และนางาตะ (2546, หน้า 21-45) 
ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพบริการของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
พรวิท  โค้วคชาภรณ ์(2543, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพบริการสารสนเทศ 
โดยพิจารณาจากความแตกต่างระหว่างความคาดหวังกับบริการที่ได้รับจริงของศูนย์สารสนเทศ  
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และหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต เฮอร์เบิร์ต (Herbert, 1994, pp. 3-21) ได้ศึกษาคุณภาพ 
ของการบริการยืมระหว่างสถาบันบริการสารสนเทศ โดย SERVQUAL ประเมินคุณภาพบริการยืม
ระหว่างห้องสมุดของห้องสมุดประชาชน จำนวน 38 แห่ง ในประเทศแคนาดา และทาพิซาและกามิน ิ
(Thapisa & Gamini, 1999, pp. 373-383) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพบริการของห้องสมุด
มหาวิทยาลัยบอสวานา ในประเทศบอสวานา เป็นต้น 
 ด้านการตลาดการประเมินคุณภาพบริการด้วย SERVQUAL นั้นถือว่าเป็นวิธีที่ยอมรับและ
เป็นมาตรฐาน แต่เมื่อนำมาใช้ประเมินคุณภาพบริการของสถาบันบริการสารสนเทศก็พบว่าเกิดปัญหา 
ดังจะเห็นได้จากผลการวิจัยของนิเทคกิและเฮอร์นอน (Nitecki & Hernon, 2000, pp. 266-267) 
พบว่าปัจจัยกำหนดคุณภาพ 5 ด้าน ไม่ครอบคลุมการบริการของสถาบันบริการสารสนเทศ    ใน
หลายประเด็น เช่น ไม่มีคำถามที่ครอบคลุมเรื่องความกว้าง ความลึก และทรัพยากรสถาบันบริการ
สารสนเทศ ไม่มีความแตกต่างระหว่างคำถามในหลายๆ ข้อของแบบสำรวจ นอกจากนี้ จากการ
ประเมินคุณภาพบริการของห้องสมุดมหาวิทยาลัยเท็กซัส เอแอนด์เอ็ม (Texas A&M University-
TAMU) โดยใช้ SERVQUAL ในปี ค.ศ.1995 ป ี1997 และปี 1999 พบว่า มีปัจจัย 3 ด้าน ที่ผิดแผก
ไปจาก SERVQUAL คือลักษณะทางกายภาพ ความน่าเชื่อถือ และการรับรู้บริการของสถาบันบริการ
สารสนเทศ (Affect of Library Service) ดังนั้น เพื่อให้ได้เครื่องมือประเมินคุณภาพบริการสถาบัน
บริการสารสนเทศที่มีคุณภาพ สมาคมห้องสมุดวิจัย (Association of Research Libraries-ARL) จึง
ได้มีมติให้มีการพัฒนาเครื่องมือขึ้นมาใหม่ เพื่อให้ห้องสมุดวิจัยที่เป็นสมาชิกได้นำไปใช้ประโยชน์ใน
การประเมินคุณภาพบริการ ซึ่งได้รับการตอบสนองเป็นอย่างดีจากภาคีสมาชิกและส่วนงานบริการ
ต่างๆ (Cook, Heath &Thompson, 2001, pp. 148-149) สถาบันบริการสารสนเทศของมหาวิทยา
ลัยเท็กซัส เอแอนด์เอ็ม จึงได้ทดลองใช้ SERVQUAL ที่ได้ปรับปรุงขึ้นใหม ่เป็นเครื่องมือการประเมิน
คุณภาพบริการ เครื่องมือประเมินคุณภาพบริการห้องสมุดที่ได้รับการปรับปรุงขึ้นมาใหม่นี้คือ 
LibQUAL+TM   
 2.  LibQUAL+TM   
 แนวคิด LibQUAL+TM เป็นเครื่องมือประเมินคุณภาพบริการของสถาบันบริการสารสนเทศที่
พัฒนามาจาก SERVQUAL ใช้วัดความพึงพอใจของผู้ใช้ โดยศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่ผู้ใช้
คาดหวังและบริการที่ได้รับจริงจากห้องสมุด (Phipps, 2001, p. 639) สามารถนำมาใช้เพื่อช่วยผู้ให้
บริการ ได้ทราบคุณภาพงานบริการของสถาบันบริการสารสนเทศ LibQUAL+TM  ที่ได้รับความนิยม
จากสถาบันบริการสารสนเทศ สถาบันอุดมศึกษาและสถาบันบริการสารสนเทศ  เพื่อการวิจัยใน
สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร โดยผู้ประเมินสามารถประเมินคุณภาพบริการของสถาบันบริการ
สารสนเทศบนเว็บไซต์ (Cook, et.al., 2001, pp. 148-149) ผลการประเมินของแต่ละสถาบันบริการ
สารสนเทศนั้นอาจถูกนำมาหาค่าเฉลี่ยเป็นค่าเฉลี่ยกลาง ซึ่ง LibQUAL+TM  เรียกว่า  ค่าคะแนนเกณฑ์
ปกติ (Score morms) ดังนั้น ผลการประเมินคุณภาพบริการของสถาบันบริการสารสนเทศ จึงเป็น
คุณภาพบริการที่เป็นการเทียบเคียง (Benchmarking) (Blixrud, 2002, p. 155 ; Kyrilldou, 2004, 
p. 1) กับสถาบันบริการสารสนเทศในกลุ่มเดียวกัน อีกทั้งมีความโปร่งใสเพราะ 
เป็นการประเมินบนเว็บไซต์ LibQUAL+TM  จึงเป็นเครื่องมือในการประเมินคุณภาพบริการของสถาบัน
บริการสารสนเทศที่ยึดผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง (สุพัฒน์ ส่องแสงจันทร์, 2547, หน้า 13-14) 
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 พัฒนาการของ LibQUAL+TM เริ่มขึ้นในปี ค.ศ. 1999 (ARL, 2008, pp. 1-16)  
สรุปโดยสังเขปได้ดังนี้ 
  ช่วงที่ 1 ค.ศ. 1999-2000 สมาคมห้องสมุดวิจัยได้ร่วมมือกับนักวิจัยจากมหาวิทยา
ลัยเท็กซัส เอแอนด์เอ็ม (Cook, et.al., 2001, pp. 148-149) โดยประยุกต์คำถามของ SERVQUAL 
เป็นฐานในการพัฒนา LibQUAL+TM ประกอบด้วยข้อคำถาม จำนวน 41 ข้อ เป็นคำถามที่นำมาจาก 
SERVQUAL จำนวน 22 ข้อ รวมกับข้อคำถามที่ได้รับมาจากการวิจัยเชิงคุณภาพ 
โดยการสัมภาษณ์ผู้ใช้สถาบันบริการสารสนเทศ เช่น อาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย 10 แห่ง จำนวน 68 คน (Cook, Heath & Thompson, 
2001, pp. 265-266) และได้คัดเลือกห้องสมุดสมาชิกของสมาคมห้องบสมุดวิจัยที่สนใจเข้าร่วม
โครงการ 12 แห่ง ในการประเมินคุณภาพบริการเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของคำถามว่าจะ
สามารถพัฒนาเป็นแบบประเมินคุณภาพบริการได้หรือไม่ คณะผู้วิจัยใช้วิธีการให้ผู้ใช้ที่ได้จากการสุ่ม
ตัวอย่างจาก E-mail จำนวนประมาณ 5,000 คน ประเมินคุณภาพบริการของห้องสมุดบนเว็บไซต์เพื่อ
ทดสอบ 5 ปัจจัยที่กำหนดคุณภาพบริการของสถาบันบริการสารสนเทศ (Cook, Heath & 
Thompson, 2004a, p. 2) ประกอบด้วย 
  1.  การรับรู้บริการของสถาบันบริการสารสนเทศ (Affect of Service) คือ ความ
รู้สึกของผู้ใช้ที่มีต่อบริการของสถาบันบริการสารสนเทศ 
  2.  ความเชื่อถือได ้(Reliability) คือ ความสามารถที่จะแสดงผลงานและให้บริการ
ได้ตามที่สัญญาอย่างมีคุณภาพ มีความถูกต้องแม่นยำ และสม่ำเสมอ สามารถสร้างความเชื่อถือไว้
วางใจจากผู้ใช้ 
  3.  สถานที่ของสถาบันบริการสารสนเทศ (Library as Place) คือ สถานที่ทาง
กายภาพของสถาบันบริการสารสนเทศ ตลอดจนการจัดสภาพแวดล้อมของสถาบันบริการสารสนเทศ 
  4.  ทรัพยากรสารสนเทศของสถาบันบริการสารสนเทศ (Provision of Physical 
collection) คือ ทรัพยากรสารสนเทศที่เพียงพอและตรงกับความต้องการของผู้ใช้ 
  5.  การเข้าถึงสารสนเทศ (Access to Information) คือ ผู้ใช้สามารถเข้าถึง
ทรัพยากรสารสนเทศได้จากทุกหนทุกแห่ง ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องรูปแบบของทรัพยากรสารสนเทศ 
สถานที่ เวลา และทรัพยากรสารสนเทศที่มีความหลากหลาย 
  ช่วงที่ 2 ค.ศ. 2001 สมาคมห้องสมุดวิจัยและมหาวิทยาลัยเท็กซัส เอแอนด์เอ็ม ได้
รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนเพื่อการพัฒนาการศึกษาระดับเตรียมอุดมศึกษา – อนุปริญญา 
(Fund for the Improvement of Postsecondary Education-FIPSE) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการปรับปรุงเครื่องมือ และขยายโครงการให้ครอบคลุมสถาบันบริการ
สารสนเทศที่เข้าร่วมให้มีจำนวน และหลากหลายประเภทมากขึ้น (Cook, et al., 2001, p. 267)  
ในปี ค.ศ. 2001 โครงการนี้ใช้ชื่ออย่างเป็นทางการว่า LibQUAL+TM  มีการเพิ่มข้อคำถามจาก 41 ข้อ
ที่ใช้สำรวจป ีค.ศ. 1999 เป็น 56 ข้อ และสำรวจผ่านทางเว็บไซต์ มีผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 
20,416 คน จากมหาวิทยาลัย 43 แห่งในสหรัฐอเมริกา และแคนาดา รวมทั้งสถาบันบริการ
สารสนเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสมาคมห้องสมุดวิจัย ข้อคำถามประกอบด้วยปัจจัยที่ปรับใหม่ 5 
ปัจจัย (Blixrud, 2003, p. 5; Cook, et.al., 2004a, p. 2) ได้แก่ การรับรู้บริการของสถาบันบริการ



\82

สารสนเทศ สถานที่ของสถาบันบริการสารสนเทศ ความเชื่อถือได้ ความสามารถพึ่งตนเองได้ของผู้ใช้ 
(Self reliance) และการเข้าถึงสารสนเทศ ซึ่งผลของการวิเคราะห์ข้อมูลได้นำเสนอในที่ประชุมของ
สมาคมห้องสมุดอเมริกัน และที่ประชุมได้เสนอให้มีการปรับปรุงการบริหารโครงการโดยตั้งเป็นทีม 
LibQUAL+TM  ขึ้น 
  ช่วงที่ 3 ค.ศ. 2002 หลังการประชุมสมาคมห้องสมุดอเมริกัน ในปี ค.ศ. 2001  
ทีมสำรวจของโครงการ ได้เชิญชวนผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อทำการวิจัยต่อ และในป ีค.ศ. 2002 มีภาคี
สมาชิก 2 กลุ่ม กลุ่มแรก ได้แก่ โอไฮโอลิงค์ (OhioLINK) ประกอบด้วยห้องสมุดมากกว่า 50 แห่ง 
และจากกลุ่มภาคีสมาชิกห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัยชุมชน แห่งรัฐโอไฮโอ จำนวน 78 แห่ง    
และกลุ่มที่สองจากสมาคมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Assciation of 
Academic Health Science Libraries-AAHSL) จำนวน 40 แห่ง ซึ่งผลของการรับรู้บริการของห้อง
สมุด สถานที่ของห้องสมุด การควบคุมการเข้าถึงสารสนเทศด้วยตนเอง (Personal control) และ
การเข้าถึงสารสนเทศ (Gatten, 2004, pp. 222-228) 
  ช่วงที่ 4 ค.ศ. 2003-ปัจจุบัน การพัฒนา LibQUAL+TM  ในปี ค.ศ. 2003 ทีมสำรวจ
ของโครงการ LibQUAL+TM  ได้สำรวจกลุ่มตัวอย่าง 128,958 คน จากสถาบันต่างๆ 308 แห่ง ใน
สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร และเนเธอร์แลนด์ โดยได้ปรับข้อคำถามเหลือ 25 ข้อ 
ครอบคลุมปัจจัย 4 ด้าน ได้แก่ การรับรู้บริการของสถาบันบริการสารสนเทศ สถานที่ของสถาบัน
บริการสารสนเทศ การควบคุมการเข้าถึงสารสนเทศด้วยตนเอง และการเข้าถึงสารสนเทศ ต่อาได้มี
การปรับปรุงข้อคำถามจนเหลือ 22 ข้อ ครอบคลุมปัจจัย 3 ด้าน (Hipps & Kyrllidou, 2003,  
pp. 8-10) ได้แก ่ 
  1.  การรับรู้บริการของสถาบันบริการสารสนเทศ (Affect of Service) หมายถึง 
ความรู้สึกของผู้ใช้ที่มีต่อบริการของสถาบันบริการสารสนเทศ จำนวนข้อคำถาม 9 ข้อ 
  2.  การควบคุมสารสนเทศของผู้ใช้ (information control) หมายถึง ความ
สามารถในการเข้าถึงและนำสารสนเทศไปใช้ได้ยอย่างอิสระ โดยที่ผู้ใช้บริการสามารถควบคุมการเข้า
ถึงและนำสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ ไปใช้ได้ตามต้องการ จำนวนข้อคำถาม 8 ข้อ 
  3.  สถานที่ของสถาบันบริการสารสนเทศ (Library as place) หมายถึง สถานที่ทาง
ภายภาพของสถาบันบริการสารสนเทศ ตลอดจนการจัดสภาพแวดล้อมของสถาบันบริการสารสนเทศ 
จำนวนข้อคำถาม 5 ข้อ 
  แบบประเมินคุณภาพบริการของสถาบันบริการสารสนเทศ LibQUAL+TM  2003 
นั้น ออกแบบมาตรวัดเป็นมาตรประมาณค่า 9 ระดับ แบ่งเป็นระดับบริการออกเป็น 3 ระดับคือ 
  1.  ระดับขั้นต่ำของบริการที่ยอมรับได้ (Accepted minimum level) หมายถึง 
ระดับบริการที่ไม่น่าพึงพอใจ แต่ผู้ใช้สามารถยอมรับได้ 
  2.  ระดับบริการที่ต้องการ (desired level) หมายถึง ระดับบริการที่ผู้ใช้ต้องการได้
รับจากสถาบันบริการสารสนเทศ ซึ่งระดับสูงหรือต่ำขึ้นอยู่กับความต้องการในการใช้บริการนั้นๆ 
  3.  ระดับบริการที่ผู้ใช้ได้รับจริง (Perceived level) หมายถึง ระดับบริการตาม
ความเป็นจริงที่ผู้ใช้ได้รับ 
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ตัวอย่างแบบสอบถาม 
การใช้ LibQUAL+TM   ในการประเมินคุณภาพบริการของห้องสมุด 

อธิบายคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องในแบบสอบถาม 
 1.  ปัจจัยกำหนดคุณภาพบริการของห้องสมุด หมายถึง ลักษณะที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพ
บริการของห้องสมุดทั้ง 3 ด้าน ได้แก่  
  1.1  การรับรู้บริการของห้องสมุด (Affect of Service) หมายถึง ความรู้สึกของผู้ใช้
ที่มีต่อบริการห้องสมุด 
  1.2  การควบคุมสารสนเทศของผู้ใช้ (Information Control) หมายถึง การเข้าถึง
และการควบคุมการเข้าถึงสารสนเทศรูปแบบต่างๆ ที่ผู้ใช้บริการ 
  1.3  สถานที่ของห้องสมุด (Library as Place) หมายถึง สถานที่ทางกายภาพ 
ของห้องสมุด ตลอดจนการจัดสภาพแวดล้อมของห้องสมุด 
 2.  ระดับการบริการของห้องสมุด แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี ้
  2.1  ระดับขั้นต่ำของบริการที่ยอมรับได้ หมายถึง ระดับบริการที่ไม่น่าพึงพอใจ  
แต่ผู้ใช้สามารถยอมรับได้ 
  2.2  ระดับบริการที่ต้องการ หมายถึง ระดับบริการที่ผู้ใช้บริการได้รับจากห้องสมุด 
ซึ่งระดับสูงหรือต่ำขึ้นอยู่กับความต้องการในการใช้บริการนั้นๆ  
  2.3  ระดับบริการที่ผู้ใช้ได้รับจริง หมายถึง ระดับบริการตามความเป็นจริงที่ผู้ใช้ได้
รับ 
 3.  ระดับคุณภาพบริการ 1   2   3   4   5   6   7   8   9  หมายถึง อัตราประมาณค่าของ
คุณภาพระดับ ได้แก่ “ระดับขั้นต่ำของบริการที่ยอมรับได้” “ระดับบริการที่ต้องการ”  
และ “ระดับบริการที่ได้รับจริง” โดยเรียงจากต่ำไปสูง เลข 1 เป็นค่าคะแนนต่ำสุด และเลข 9 เป็นค่า
คะแนนสูงสุดในแต่ละระดับ N/A หรือ No Answer หมายถึง ไม่ประสงค์ที่จะแสดงความคิดเห็น หรือ
ไม่ตอบ 
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ตอนที่ 1  ข้อมูลของผู้ใช้บริการของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหิดล 
             กรุณาทำเครื่องหมาย  ✓ลงใน ¨ หน้าข้อความที่เกี่ยวกับตัวท่าน 

          1.  สถานภาพ 
 ¨  นักศึกษาระดับปริญญาตรี   ¨ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ¨ อาจารย์และนัก
วิจัย 

ตอนที่ 2  ความคิดเห็นของผู้ใช้เกี่ยวกับคุณภาพบริการของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข  
            คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
            กรุณาแสดงความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับคุณภาพบริการของห้องสมุดสตางค ์มงคลสุข  
 โดยวงกลมล้อมรอบตัวเลขเพียง 1 ตัวเลข ลงในทุกช่องของระดับบริการทั้ง 3 ช่อง ในแต่ละ
 ข้อ ถ้าท่านไม่ประสงค์ที่จะแสดงความคิดเห็น หรือไม่ตอบ ให้เลือกวงกลมตรง N/A 

เมื่อท่านใช้บริการของ 
ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล

ระดับขั้นต่ำของ

บริการที่ยอมรับได้ 

ต่ำ              สูง

ระดับบริการ 
ที่ต้องการ 

ต่ำ               สูง

ระดับบริการ 
ที่ผู้ใช้ได้รับจริง 

ต่ำ               สูง

ไม่ออก 
ความคิดเห็น

การรับรู้บริการของห้องสมุด

1. บุคลากรของห้องสมุดสร้างความ 
    ประทับใจให้กับผู้ใช้

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 N/A

2. บุคลากรของห้องสมุดเอาใจใส่ให้ 
    ความสนใจกับผู้ใช้

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 N/A

3. บุคลากรของห้องสมุดมีความ 
    สุขภาพต่อผู้ใช้

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 N/A

4. บุคลากรของห้องสมุดมีความพร้อม 
    ในการตอบข้อซักถามของผู้ใช้

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 N/A

5. บุคลากรของห้องสมุดมีความรู้ 
    ในการตอบข้อซักถามของผู้ใช้

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 N/A

6. บุคลากรของห้องสมุดม ี
    ความน่าเชื่อถือ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 N/A

7. บุคลากรของห้องสมุดเข้าใจ 
    ความต้องการของผู้ใช้

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 N/A

8. บุคลากรของห้องสมุดเต็มใจให ้
    ความช่วยเหลือผู้ใช้

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 N/A

9. บุคลากรของห้องสมุดสามารถแก้ไข 
   ปัญหาของผู้ใช้ได้

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 N/A
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เมื่อท่านใช้บริการของ 
ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล

ระดับขั้นต่ำของ

บริการที่ยอมรับได้ 

ต่ำ               สูง

ระดับบริการ 
ที่ต้องการ 

ต่ำ               สูง

ระดับบริการ 
ที่ผู้ใช้ได้รับจริง 

ต่ำ               สูง

ไม่ออก 
ความคิดเห็น

10. บุคลากรของห้องสมุดสามารถจัด 
      กิจกรรมและให้ความรู้แก่ผู้ใช้

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 N/A

การควบคุมสารสนเทศของผู้ใช้

11. ผู้ใช้สามารถเข้าถึงทรัพยากร 
     สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของ 
     ห้องสมุดจากที่บ้านหรือจากที ่
     ทำงานได้

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 N/A

12. ผู้ใช้สามารถใช้เว็บไซต์ของ 
     ห้องสมุดค้นหาสารสนเทศได้ด้วย 
     ตนเอง

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 N/A

13. ห้องสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศ 
     ประเภทสิ่งพิมพ์ที่ผู้ใช้ต้องการ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 N/A

14. ห้องสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศ 
     อิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ใช้ต้องการ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 N/A

15. ห้องสมุดมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยทำให้ 
     ผู้ใช้เข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ 
     ที่ต้องการได้ง่าย

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 N/A

16. ห้องสมุดมีเครื่องมือช่วยค้น 
     สารสนเทศที่ใช้ง่ายทำให้ผู้ใช้ 
     ค้นหาสารสนเทศที่ต้องการได้ 
     ด้วยตนเอง

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 N/A

17. ห้องสมุดจัดทรัพยากรสารสนเทศ 
     ให้ผู้ใช้เข้าถึงได้ง่าย

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 N/A

18. ห้องสมุดมีวารสารทั้งที่อยู่ในรูป 
     สิ่งพิมพ์และหรืออิเล็กทรอนิกส์ 
     ที่ผู้ใช้ต้องการ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 N/A

สถานที่ของห้องสมุด

19. สถานที่ของห้องสมุดดึงดูดให้ผู้ใช ้
     เข้ามาศึกษาค้นคว้า

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 N/A

20. ห้องสมุดมีบริเวณที่เงียบสงบ 
     สำหรับค้นคว้าเฉพาะบุคคล

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 N/A

21. สถานที่ตั้งของห้องสมุดเดินทางไป 
     ใช้ได้สะดวก

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 N/A

22. ห้องสมุดเป็นแหล่งศึกษาหา 
     ความรู้และหรือการศึกษาวิจัย

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 N/A
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงคุณภาพบริการของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์  
           มหาวิทยาลัยมหิดล และกิจกรรมพิเศษต่างๆ ที่ห้องสมุดจัดขึ้น 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขอขอบคุณที่กรุณาตอบแบบสอบถาม 
นางสาว ศรีรมย์  คู้ลู้ 
นักศึกษาปริญญาโท 

สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

บทสรุป 
 การศึกษาผู้ใช้บริการสารสนเทศประเด็นสำคัญอยู่ที่ผู้ใช้สารสนเทศมากยิ่งกว่าทรัพยากร

สารสนเทศ ความสำเร็จของสถาบันบริการสารสนเทศอยู่ที่ว่าสามารถจัดทรัพยากรและบริการสนอง
ความต้องการของผู้ใช้แต่ละคนให้มากที่สุดจนเกิดความพอใจ ความพอใจในบริการของผู้ใช้ทำให้เกิด
ความเชื่อถือ ศรัทธาและไว้วางใจในที่สุด แต่เนื่องจากผู้ใช้แต่ละคนแต่ละกลุ่มมีความต้องการและ
พฤติกรรมที่ต้องการใช้แตกต่างกัน การจัดบริการให้ได้ผลสัมฤทธิ์สูงก็ต่อเมื่อให้บริการที่ตรงกับความ
ต้องการ จึงทำให้ต้องศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้เพื่อให้รู้เข้าใจถึงความต้องการ พฤติกรรม ความคิดและ
ปัญหาของผู้ใช้ ได้แก่ ศึกษาลักษณะ ศึกษาความต้องการ ศึกษาความพึงพอใจ ศึกษาการใช้  
การแสวงหาและวิธีใช้ และศึกษาปฏิกิริยาผู้ใช้ เป็นต้น สำหรับการประเมินคุณภาพบริการของสถาบัน
บริการสารสนเทศ เป็นการประเมินโดยใช้ความคิดเห็น และความพึงพอใจเป็นเกณฑ์ในการตัดสิน
คุณภาพบริการ ซึ่งก็เป็นการศึกษาความต้องการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอีกวิธีหนึ่งเหมือน
กัน

เมื่อท่านใช้บริการของ 
ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล

ระดับขั้นต่ำของ

บริการที่ยอมรับได้ 

ต่ำ               สูง

ระดับบริการ 
ที่ต้องการ 

ต่ำ               สูง

ระดับบริการ 
ที่ผู้ใช้ได้รับจริง 

ต่ำ               สูง

ไม่ออก 
ความคิดเห็น

23. ห้องสมุดมีสถานที่สำหรับศึกษา 
     ค้นคว้าเป็นกลุ่ม

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 N/A



บทที่ 4 
การตลาดบริการสารสนเทศ 

 การตลาดเป็นหัวใจของการดำเนินงานแบบธุรกิจ สถาบันบริการสารสนเทศควรนำกิจกรรม
ทางการตลาดไปใช้ในงานบริการสารสนเทศ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการที่เป็นกลุ่ม 
เป้าหมาย ซึ่งการวางแผนการตลาดที่ดีมีส่วนสำคัญทำให้ประสบความสำเร็จ โดยต้องวางนโยบาย  
เป้าหมายและวิธีการเชิงรุก คือ เป็นงานที่ต้องก้าวออกไปหาผู้ใช้พร้อมกับเสนอสารสนเทศ 
เพื่อตอบสนองความต้องการแก่ผู้ใช้ ทั้งนี้โดยมุ่งหวังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความอยู่รอด 
ขององค์กร 
 บริการสารสนเทศเป็นสินค้าประเภทบริการเช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ทั่วไป มีการลงทุน 
และมีราคา จำเป็นต้องมีการวางแผนการจำหน่าย โดยมุ่งให้ผลิตภัณฑ์สนองความต้องการของผู้ใช้ 
ต้องมีการปรับปรุงบริการให้เป็นที่ยอมรับ และให้ผู้ใช้บริการเชื่อว่าสารสนเทศที่ได้มามีประโยชน์ 
คุ้มค่า โดยใช้วิธีการวางแผนกลยุทธ์การตลาดบริการสารสนเทศ 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตลาด 
 การตลาดเป็นส่วนหนึ่งของงานด้านบริหารธุรกิจที่มีบทบาทอย่างมากในสังคมมนุษย์ องค์กร
ต่างๆ ในยุคนี้ต่างยอมรับแนวคิดทางการตลาดสมัยใหม่เข้ามามีส่วนเป็นอย่างมากในการกำหนดแผน
งานต่างๆ ขององค์กรทั้งในด้านการผลิต การเงิน การกำหนดทรัพยากรบุคคล และอื่นๆ องค์กรที่
การนำการตลาดมาใช้อย่างจริงจังมักจะเป็นองค์กรที่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากสามารถสนองตอบ
ของลูกค้าได้ดีกว่าองค์กรอื่นๆ ที่มิได้นำการตลาดมาใช้ รวมทั้งยังทำให้ผู้บริโภคกลับมาซื้อซ้ำ ทำให้ผล
กำไรเพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจุบันไม่เพียงองค์กรธุรกิจที่นำการตลาดมาใช้ แต่องค์กรที่ไม่มุ่งหวังกำไร เช่น  
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิต กระทรวงมหาดไทย แม้กระทั่งทั้งวัด เช่น วัด หรือ
มูลนิธิต่างนำเอาแนวคิดทางการตลาดมาปรับใช้ในกิจกรรมขององค์กรตน เพื่อดึงดูดให้ประชาชนเกิด
ทัศนคติที่ดีต่อองค์กรเข้ามาเป็นสมาชิกบริจาคเงิน หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่องค์กรนั้นๆ 
ต้องการ จึงนับได้ว่าการตลาดเป็นกระบวนการสำคัญที่ควรศึกษาเพื่อนำไปปรับใช้ในการบรรลุความ
สำเร็จขององค์กรต่างๆ (วิทวัส  รุ่งเรืองผล, 2546, หน้า 1) 

 ความหมายของการตลาด 
 การตลาดมีขอบเขต และความหมายกว้างขวาง และมีผู้ให้ความหมายไว้หลายประการ ดังนี้ 
(นภา มิ่งนัน, 2555)  
 ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป ์(2547, หน้า 4: อ้างอิงจาก Semenik & Bamossy, 1998, P.102) 
กล่าวว่า การตลาด คือ กระบวนการของการวางแผนและการจัดแนวความคิด การตั้งราคา การส่ง
เสริมการตลาด และการจัดจำหน่ายความคิด สินค้าและบริการเพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนที่
สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของบุคคลหรือองค์กรให้เกิดความพึงพอใจ  
 สมาคมการตลาดแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ให้ความหมายดังนี้ การตลาดเป็นกระบวน
การของการวางแผน การนำแนวคิด การกำหนดราคา การกำหนดการส่งเสริมการตลาด และการ
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กำหนดช่องทางการจัดจำหน่ายของความคิด สินค้าและบริการมาใช้ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนที่
สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคโดยส่วนตัว หรือตอบสนองเป้าหมายของผู้บริโภคที่เป็น
องค์กรได้ (อิงแกรม, 2548, หน้า 3) 
 สถาบันกฎหมายการตลาดประเทศอังกฤษ (U.K. Chartered Institute of Marketing)  
ให้คำจำกัดความว่า การตลาด หมายถึง กระบวนการจัดการที่เกี่ยวกับการค้นหา การคาดการณ์ และ
การตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และโดยมีกำไร (ธงชัย สันติวงษ์, 2546, 
หน้า 20) 
 วิทวัส  รุ่งเรืองผล (2546, หน้า 5; อ้างอิงจาก Philip, 1996, p. 4) กล่าวว่า การตลาด 
หมายถึง กระบวนการทางสังคม และทางการจัดการ โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในการสร้าง เสนอ 
และแลกเปลี่ยนคุณค่าในผลิตภัณฑ์ที่เขามีอยู่กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่นเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่เขา

ต้องการ 
 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า การตลาด หมายถึง กระบวนการทางสังคม และการจัดการที่มุ่งสนอง
ความจำเป็น และความต้องการให้กับบุคคลและกลุ่มต่างๆ โดยอาศัยการสร้างสรรค ์และการแลก
เปลี่ยนผลิตภัณฑ์และคุณค่ากับผู้อื่น 

 ความหมายของกลยุทธ์การตลาด 
 กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategies) หมายถึง การค้นหาโอกาสทางการตลาดที่น่า
สนใจ และการพัฒนากลยุทธ์การตลาด และแผนการตลาดที่สามารถสร้างกำไร จากความหมายนี้จะ
เห็นประเด็นของการกำหนดกลยุทธ ์การตลาด คือ การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด และ
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง และการกำหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด กลยุทธ์ทางการตลาดจึง
เป็นวิธีการที่ใช้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาด หรือหมายถึงขั้นตอนในการกำหนดจุดมุ่งหมาย
ทางการตลาด และบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กร จากความหมายของกลยุทธ์การตลาด ประเด็นสำคัญ 
คือ ภัทรกร  พลพนาธรรม (2548, หน้า 1) 
 1.  การกำหนดตลาดเป้าหมาย และพฤติกรรมของตลาดเป้าหมาย 
 2.  การกำหนดวัตถุประสงค์ทางการตลาด 
 3.  การกำหนดกลยุทธ์การตลาด 
 4.  การกำหนดโปรแกรมการตลาด 

 กลยุทธ์การตลาด (Marketing strategy) 
 วินเนอร์ (Winer, 2000, หน้า 46-48) กล่าวว่า กลยุทธ์การตลาด ประกอบด้วยองค์ประกอบ 
ดังนี้ คือ 
 1.  วัตถุประสงค์ที่ต้องการให้บรรลุ (Objectives) ซึ่งวัตถุประสงค์นี้จะใช้เป็นเกณฑ์ 
เพื่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวของกลยุทธ์ที่นำไปใช ้
 2.  การเลือกกลยุทธ์ที่จะไปใช ้(Strategic Alternatives) เนื่องจากมีกลุ่มลูกค้าหลายกลุ่มที่
เป็นไปได้ที่ผู้จัดการตลาดจะต้องพิจารณาเลือกกลยุทธ์ที่จะไปใช้ให้เหมาะสมสำหรับแต่ละกลุ่มซึ่งไม่

เหมือนกัน 
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 3.  กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Customer Targets) หมายถึง กลุ่มลูกค้าโดยเฉพาะ ซึ่งอาจเป็น
ลูกค้าผู้บริโภคหรือลูกค้าอุตสาหกรรม ซึ่งมีการระบุลักษณะบางอย่างชัดเจน เช่น ระดับรายได ้และ
รายรับ เป็นต้น ซึ่งเป็นกลุ่มที่ผู้จัดการตลาดต้องการที่จะนำผลิตภัณฑ์ และบริการไปจำหน่าย และ
จูงใจให้เกิดการซื้อ 
 4.  กลุ่มคู่แข่งเป้าหมาย (Competitor Targets) ในแต่ละกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหรือตลาด 
เป้าหมายแต่ละกลุ่ม ผู้จัดการตลาดจะต้องสรุปให้ได้ว่าใครคือคู่แข่งเป้าหมาย เพราะว่าในตลาด 
เป้าหมายแต่ละกลุ่มนั้นจะมีผลิตภัณฑ์หลายตรา หรือหลายบริษัทที่เข้าไปแข่งขันกันอยู่ในตลาดนั้น 
 5.  ลักษณะพิเศษของผลิตภัณฑ ์(Product Features) ในตลาดเป้าหมาย และคู่แข่ง 
เป้าหมายที่กำหนดไว้ดังกล่าวข้างต้นนั้น ผู้จัดการการตลาดจำเป็นจะต้องเลือกลักษณะพิเศษของ
ผลิตภัณฑ์อะไรบ้างที่นำเสนอให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายนั้นที่เหมาะสมมากที่สุด 
 6.  กลยุทธ์หลัก (Core Strategy) ผู้จัดการตลาดจะต้องใช้กลยุทธ์หลัก โดยเฉพาะสำหรับ
กลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม กลยุทธ์หลักดังกล่าวนี้จะประกอบด้วย 3 ส่วนคือ (1) จุดเด่นหรือ 
จุดต่างเหนือคู่แข่ง (Differential Advantage) ที่แสดงว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการดีกว่าคู่แข่งขันอย่างไร  
(2) ตำแหน่งผลิตภัณฑ์ (Product Position) ที่ต้องการที่จะให้ลูกค้าเกิดการรับรู้ และข้อเสนอด้าน
คุณค่า (Value Proposition) ที่จะสื่อสารไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายถึงเหตุผลที่ควรซื้อผลิตภัณฑ์ที่
เสนอขาย 
 7.  ส่วนประสมการตลาดที่สนับสนุน (Supporting Marketing Mix) เป็นชุดของการตัดสิน
ใจเกี่ยวกับราคา การจัดจำหน่าย การติดต่อสื่อสาร และการส่งเสริมการตลาด ที่ต้องพัฒนาขึ้นมาให้
เหมาะสมกับแต่ละตลาดเป้าหมาย 

 ส่วนประสมการตลาด (The Marketing Nix) 
 ยุพาวรรณ  วรรณวาณิชย ์(2549, หน้า 29) กล่าวว่า องค์ประกอบที่สำคัญอย่างยิ่งใน 
กลยุทธ์การตลาด ก็คือส่วนประสมการตลาด กระบวนการในการกำหนดส่วนประสมให้เหมาะสมนั้น
จะเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละธุรกิจบริการ และผลิตภัณฑ์ ส่วนวางแผนการตลาดนั้นจะมีขั้นตอนที่ไม่
แตกต่างกันเท่าใดนัก ในแต่ละธุรกิจบริการ แต่ถ้าพบว่าสิ่งที่ปรากฏขึ้นแตกต่างจากบริการอื่นนั้น 
แสดงว่าเกิดขึ้นจากการใช้ส่วนประสมที่แตกต่างกัน ศิวฤทธิ์  พงศกรรับศิลป์ (2547, 12-16) กล่าวว่า
ส่วนประสมการตลาด (The Marketing Mix) ของธุรกิจทั่วไปประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ (Product) 
ราคา (Price) สถานที่ (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) หรือที่เรียกว่า 4Ps แต่ธุรกิจ
บริการจะมีส่วนประสมการตลาดเพิ่มขึ้น คือ บุคคล (People) กระบวนการ (Process) และหลักฐาน
ทางกายภาพ (Physical Evidence) รวมเรียกว่า 7Ps โดยส่วนประสมทางการตลาดทุกองค์ประกอบ
มีความสำคัญเท่าเทียมกัน เพียงแต่ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันนั้น ธุรกิจอาจเลือกใช้ส่วนประสมการ
ตลาดตัวใดตัวหนึ่งเป็นกลยุทธ์หลักในการดำเนินการได้ แต่จะขาดการสนับสนุนจากส่วนประสม
ทางการตลาดอื่นๆ ไม่ได้ มีรายละเอียดของส่วนประสมการตลาด ดังนี้ 
 1.  ผลิตภัณฑ์ (Product) ได้แก่ สินค้าหรือบริการที่ธุรกิจพัฒนา และผลิตขึ้นเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า ผลิตภัณฑ์หรือสินค้า และบริการนั้น มีทั้งที่สามารถจับต้องได ้เช่น พัดลม 
เก้าอี้ ฯลฯ และไม่สามารถจับต้องได้ เช่น การตัดแต่งทรงผม การนวดแผนโบราณ บางครั้งเป็นตัว
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บุคคล เช่น นักการเอง นักแสดง ฯลฯ หรือสถาบันใดสถาบันหนึ่ง ทั้งนี้เนื่องจากการตลาดสมารถนำ
ไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกๆ สิ่ง จึงทำให้สิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นเป็นตัวผลิตภัณฑ์ ยกตัวอย่างเช่น 
การนำหลักการตลาดมาช่วยในการหาเสียงของนักการเมือง ทำให้ได้รับผลสำเร็จในการเลือกตั้ง    
เป็นต้น นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ยังได้รวมไปถึงตราสินค้า (Brand) การบรรจุหีบห่อ (Packaging)  
การรับประกัน (Guarantee) คุณภาพผลิตภัณฑ์ (Quality) บางธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถจับ
ต้องได้เพียงอย่างเดียว ไม่มีบริการเสริม เช่น สินค้าสะดวกซื้อ เช่น สบู่ แชมพู ยาสีฟัน เป็นต้น  
บางผลิตภัณฑ์รวมไปถึงบริการเสริม หรือบางธุรกิจมีแต่การบริการเท่านั้นที่จำหน่ายให้กับลูกค้า เช่น 
บริการขนของ บริการรถรับส่ง หรือบริการให้คำปรึกษา เป็นต้น 
 2.  ราคา (Price) หมายถึง จำนวนเงินที่ลูกค้าต้องชำระให้กับผู้ขาย เพื่อให้ได้รับสินค้าและ
บริการ โดยธุรกิจต้องกำหนดราคาให้อยู่ในระดับที่ลูกค้าสามารถซื้อได้ การกำหนดราคานั้นมีจุดมุ่ง
หมายเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ในระดับที่ธุรกิจยังคงมีกำไร และลูกค้าสามารถซื้อได ้
 3.  สถานที่ (Place) หมายถึง การจัดการเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกในการซื้อสินค้า
ของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายให้มีความสะดวกสบายสูงสุด ด้วยการนำสินค้าและบริการไปส่งมอบให้กับ
ลูกค้าภายในเวลาที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งมีรูปแบบที่แตกต่างกันตามลักษณะของสินค้า พฤติกรรมของ
ลูกค้า สถานที่ตั้งของธุรกิจ และที่ตั้งของลูกค้า โดยมีความเกี่ยวข้องกับงานนักการตลาดใน 
การออกแบบ และพัฒนาระบบการจัดการช่องทางการตลาดให้เหมาะสมกับตัวสินค้า และกลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย 
 4.  การส่งเริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การกำหนดแนวทางในการสื่อสาร ไปยัง
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ราคาและข้อมูลอื่นๆ ของสินค้าและบริการ โดยมุ่ง
หมายให้เกิดการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ ด้วยการประสมประสานส่วนประสมการส่งเสริมการ
ตลาด ได้แก่ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การตลาดทางตรง และการใช้
พนักงานขาย นักการตลาดใช้การส่งเสริมการตลาดในการแจ้งข่าวกระตุ้นจูงใจและย้ำเตือนลูกค้า   
โดยมุ่งหวังให้เกิดการตัดสินใจซื้อ หรือในบางครั้งต้องการเพิ่มยอดขายให้สูงขึ้นในระยะสั้นด้วย  
ในปัจจุบันได้มีนักวิชาการประยุกต์แนวคิดและทฤษฏีให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคมากขึ้น 
 5.  พนักงาน (People) หมายถึง การจัดการบริการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยบุคลากรของ
กิจการ โดยเริ่มตั้งแต่การสรรหา คัดเลือก การพัฒนาและฝึกอบรม รวมไปถึงการจูงใจและปลูกฝัง
ลักษณะที่จำเป็นต่อการให้บริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าหรือผู้ใช้บริการให้มากที่สุด 
ได้แก่ ด้านทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การทักทายลูกค้า เป็นต้น 
 6.  กระบวนการ (Process) หมายถึง การวางระบบและออกแบบให้มีขั้นตอนที่อำนวยความ
สะดวกให้กับลูกค้าหรือผู้ใช้บริการมากที่สุด ลดขั้นตอนที่ทำให้ผู้บริโภคต้องรอนาน จัดระบบของการ
ไหลของการให้บริการ (Services Flow) ให้มีอุปสรรคน้อยที่สุด เนื่องจากการรอคอยการให้บริการ
นานๆ อาจทำให้เกิดความไม่พึงพอใจได้ เช่น การให้บริการลูกค้าอยู่ที่จุดเดียว (One Stop Service) 
เป็นต้น 
 7.  หลักฐานทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง การออกแบบวางผังสำนักงาน 
การจัดวางโต๊ะ การออกแบบสถานที่ให้บริการ ฯลฯ ให้เหมาะสมกับการใช้และใช้บริการ ลูกค้าหรือ 
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ผู้ใช้บริการจะรับรู้และเข้าใจภาพลักษณ์การให้บริการของกิจการเหล่านี้ เนื่องจากเมื่อลูกค้าติดต่อกับ
องค์กร ลูกค้าก็จะสังเกตเห็นสิ่งต่างๆ รอบตัว เมื่อองค์กรที่ให้บริการมีการจัดสถานที ่อย่างเหมาะสมก็
จะทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นในการใช้บริการมากขึ้น 

 แนวคิดการสื่อสารการตลาด 
 การสื่อสารการตลาด (Marketing Communication) เป็นหัวใจสำคัญและมีบทบาทสำคัญ
ต่อธุรกิจ สถาบัน องค์การในการนำกลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆ มาประสมประสานกันเพื่อสร้างส่ง
เสริม และสนับสนุนให้เกิดคุณค่าตราสินค้าในสายตาของผู้บริโภค (จันทิมา เขียวแก้ว, 2552,   
หน้า 235-236) ดังนี้ 
 1.  ความหมายของการสื่อสารการตลาด คือ รูปแบบการสื่อสารประเภทหนึ่งที่มีผู้ส่งสาร คือ
ผู้ผลิตสินค้าหรือการบริการ ผู้จัดจำหน่ายสินค้า ฝ่ายโฆษณาของบริษัท บริษัทตัวแทนโฆษณา 
พนักงานขาย ฯลฯ ส่งข่าวสารในรูปของสัญลักษณ์ ภาพ เสียงแสง การเคลื่อนไหว ตัวอักษร คำพูด 
เสียงเพลง ฯลฯ ผ่านช่องทางการสื่อสารประเภทต่างๆ หรือส่งตรงไปยังผู้รับข่าวสาร ซึ่งเป็นกลุ่ม 
เป้าหมายของผู้ส่งข่าวสารเพื่อแจ้งข่าวสาร โน้มน้าวและสร้างการจดจำของลูกค้าทั้งแบบทางตรงและ
ทางอ้อมเกี่ยวกับตราสินค้า 
 2.  เครื่องมือการสื่อสารการตลาด เป็นเครื่องมือของธุรกิจในการสื่อสารผลิตภัณฑ์กับกลุ่ม
เป้าหมายผ่านส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่  
  2.1  การโฆษณา หมายถึง การเสนอข่าวสารการขายหรือแจ้งข่าวสารให้กับบุคคลที่
เป็นกลุ่มเป้าหมายทราบเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ โดยมีการจ่ายเงินเพื่อการโฆษณาและเป็นการเสนอ
ข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวบุคคล โดยมีรูปแบบที่หลากหลาย ตั้งแต่การโฆษณาผ่านสื่อมวลชน เช่น สื่อวิทยุ 
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ แมกกาซีน การใช้ผลิตภัณฑ์เป็นสื่อ เป็นต้น นอกจากนี้โฆษณายังมีจุดมุ่งหมาย
ที่แตกต่างกัน ได้แก่ การโฆษณาสถาบันเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีกับกิจกรรมในระยะยาว หรือการ
โฆษณาตราสินค้า เพื่อสร้างการรับรู้หรือสร้างภาพลักษณ์ให้เกิดขึ้นกับตราสินค้าและการโฆษณา 
เพื่อส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นยอดขาย 
  2.2  การประชาสัมพันธ์ ในมิติของแนวคิดการตลาด การประชาสัมพันธ์แบ่งได้เป็น 
2 ประเภทคือ การประชาสัมพันธ์องค์การ (Corporate Public Relations – CPR) มีหน้าที่ทางการ
บริหารเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ขององค์การและการประชาสัมพันธ์การตลาด (Marketing Public 
Relations – MPR) มีหน้าที่บริหารการตลาดหรือสนับสนุนวัตถุประสงค์ทางการตลาด เนื่องจากการ
ประชาสัมพันธ์เป็นการให้ข้อเท็จจริงที่มีประโยชน์ต่อสาธารณชนและจัดเป็นกิจกรรมที่เอื้ออำนวย

ประโยชน์ต่อสังคมมากกว่าการหวังผลประโยชน์ทางการค้าสามารถสร้างความน่าเชื่อถือได้มากกว่า

การโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายโดยตรง 
  2.3  การขายโดยพนักงาน หมายถึง การสื่อสาร โดยบุคคลเป็นการติดต่อสื่อสาร
โดยตรง ระหว่างพนักงานขายกับลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมาย โดยการใช้วาจาเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารและ
ชักจูงใจให้ลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายเกิดความสนใจและต้องการสินค้าหรือบริการอันจะนำไปสู่การเพิ่ม

ยอดขายและกำไร 
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  2.4  การตลาดทางตรง หมายถึง ระบบปฏิสัมพันธ์ทางการตลาด ซึ่งใช้สื่อโฆษณา
หนึ่งอย่างหรือมากกว่านั้น นำข้อเสนอการส่งเสริมการขายไปยังลูกค้าที่คาดหมายโดยตรงแต่ละราย 
เพื่อสร้างพฤติกรมการตอบสนองที่สามารรถวัดได้ องค์ประกอบสำคัญของการตลาดทางตรงหรือฐาน
ข้อมูลลูกค้าหรือกลุ่มที่คาดหมาย การวางแผน การบันทึก การวิเคราะห์พฤติกรรม การตอบกลับ
โดยตรงของลูกค้าเพื่อวางกลยุทธ์ในการสร้างความสัมพันธ์ พัฒนาความภักดีต่อสินค้าในระยะยาว 
  2.5  การส่งเสริมการขาย หมายถึง กิจกรรมที่สร้างขึ้นร่วมกับกิจกรรมอื่นมี
วัตถุประสงค์ในการกระตุ้นและเร่งรัดการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ โดยการเสนอผลประโยชน์
พิเศษเป็นการตอบแทนแก่ลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือส่งเสริมการขายแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ
การส่งเสริมผู้บริโภค เช่น การแจกตัวอย่างสินค้า บัตรลดราคา การให้เงินรางวัล การแข่งขัน การใช้
แสตมป์การค้า การแสดงสินค้า การส่งเสริมการค้าหรือคนกลาง เช่น การให้ส่วนลดการค้า การแถม
สินค้า การให้ส่วนลดสินค้า การจัดโฆษณา การให้เงินสนับสนุน การแข่งขัน การขายสินค้าผู้ขาย    
และการส่งเสริมพนักงานขาย เช่น การให้โบนัส การแข่งขันระหว่างพนักงานขายและการจัดประกวด
การขาย เป็นต้น 
 ในบริบทของสถาบันบริการสารสนเทศนั้น จันทิมา เขียวแก้ว (2552, หน้า 236, อ้างอิงจาก 
บุษบา  สุธีธร, 2546, 65-66) เสนอแนวทางการปรับใช้เครื่องมือสื่อสารการตลาดระหว่างห้องสมุดกับ
กลุ่มเป้าหมายด้วยกิจกรรมหลัก 5 ประการ ซึ่งมีความเหมาะสมในการใช้แตกต่างกัน ได้แก่ การเผย
แพร่ การประชาสัมพันธ ์การโฆษณา การสร้างแรงจูงใจ และการสร้างบรรยากาศที่ด ีซึ่งการสร้างแรง
จูงใจนั้นมักจะนำมาใช้ในช่วงแรกของการจัดให้มีบริการใหม่ๆ เพื่อกระตุ้นให้ผู้ใช้บริการเกิดความสนใจ 
จากนำเสนอข้อพิเศษ เช่น การทดลองใช้บริการสืบค้นฐานข้อมูลก่อนตัดสินใจเป็นสมาชิก การสร้าง
แรงจูงใจนั้นอาจเทียบเคียงได้กับการส่งเสริมการขาย ส่วนการสร้างบรรยากาศในห้องสมุดนั้นเป็นเรื่อง
ละเอียดอ่อน และมีองค์ประกอบย่อยมากมาย ทั้งในส่วนที่เป็นองค์ประกอบด้านภายภาพ เช่น สถาน
ที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ การตกแต่ง ป้ายบอกตำแหน่ง    เป็นต้น และองค์ประกอบด้านจิตวิทยา 
เช่น ความรู้สึกเป็นกันเอง ความอบอุ่นใจ มิตรภาพ ความรวดเร็วที่ได้รับบริการ เป็นต้น 

ความหมายของการตลาดในงานบริการสารสนเทศ 
 การตลาด คือ กระบวนการทางสังคม ซึ่งบุคคลหรือกลุ่มคนได้รับสินค้าที่มีคุณค่าตามต้องการ 
โดยการแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายกับผู้อื่น ความหมายของการตลาดในเชิงธุรกิจ หมายถึง การที่ทำให้ 
ผู้บริโภคที่มีความพอใจเมื่อซื้อสินค้า ได้รับประโยชน์จากการบริโภคสินค้า และกลับมาซื้อสินค้าอีก 
รวมทั้งการที่ผู้จำหน่ายสามารถขยายตลาดและเพิ่มจำนวนผู้บริโภค ทั้งนี้จำเป็นต้องศึกษาความ
ต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคก่อนว่ามีอะไรบ้าง แล้วจึงพยายามเสนอสินค้าด้วยวิธีการที่ดีและ
สามารถจูงใจผู้บริโภคดีกว่าคู่แข่ง (Kotler, 1988, p. 2) 
 การตลาดระบบสารสนเทศ หมายถึง การผสมผสานวิธีการตลาดเชิงสังคม และการตลาดเชิง
ธุรกิจเข้าด้วยกันกล่าวคือ ผู้ใช้สารสนเทศได้รับสารสนเทศหรือบริการสารสนเทศตามความต้องการ 
เพราะผู้ให้บริการสารสนเทศได้ศึกษาความต้องการของผู้ใช้สารสนเทศ และพยายามจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศเพื่อให้บริการ โดยสนองความต้องการให้ผู้ใช้สารสนเทศมีความพอใจ เห็นคุณค่าของ
สารสนเทศและใช้สารสนเทศมากขึ้น วิธีการตลาดมีองค์ประกอบ 4 ประการ ได้แก่ 
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 1.  ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สินค้าหรือบริการที่ผู้ผลิตจัดทำขึ้น ผลิตภัณฑ์สารสนเทศ ได้แก่ 
บริการสารสนเทศสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และสื่อในรูปฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ สื่อสิ่งพิมพ์ หมายถึง  
หนังสือ วารสาร หนังสือ อ้างอิง ดรรชนีวารสารและสาระสังเขป วิทยานิพนธ์ สิทธิบัตร เอกสาร
มาตรฐาน และเอกสารจดหมายเหต ุสื่อโสตทัศน์ หมายถึง ภาพยนตร ์วีดิทัศน์ สไลด ์ฟิล์มสตริป  
แผ่นโปร่งใส วัสดุย่อส่วน แผ่นเสียง และแถบบันทึกเสียง เป็นต้น สื่อในรูปฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์  
หมายถึง ผลิตภัณฑ์สารสนเทศที่บันทึกในสื่อคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ข้อมูลบรรณานุกรมจากดรรชนี
วารสาร และสาระสังเขปสาขาวิชาต่างๆ พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรมและรายงานสถิต ิการใช้
ประโยชน์จากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ต้องใช้เครื่องมือ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท ์เครื่องแปรรหัส 
สัญญาณโทรคมนาคม เครื่องพิมพ์ เครื่องอ่านซีดี-รอม (CD-ROM) และซอฟแวร์สำหรับระบบ
โทรคมนาคม 
 ผลิตภัณฑ์สารสนเทศดังกล่าว คือ สินค้าที่ผลิตเพื่อจำหน่าย ผู้ให้บริการสารสนเทศใช้
ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์เหล่านี้เพื่อให้บริการ บริการสารสนเทศจึงประกอบด้วย บริการซึ่งผู้บริโภคได้
รับผลิตภัณฑ์พร้อมกับการบริการ เช่น บริการรวบรวมบรรณานุกรม บริการเอกสาร บริการข่าวสาร
ทันสมัย หรือ ซีเอเอส (Current awareness service – CAS) ซึ่งหมายถึง การบริการรายชื่อหนังสือ
ใหม่ บริการหน้าสารบัญวารสารใหม่ บริการคัดเลือกเผยแพร่สารสนเทศเฉพาะบุคคลหรือ เอสดีไอ 
(Selective dissemination of information – SDI) ซึ่งหมายถึง การบริการสารสนเทศเฉพาะผู้ใช้
รายบุคคล และเฉพาะบางหัวข้อซึ่งเน้นวิธีการสืบค้นด้วยคอมพิวเตอร์ และบางกรณีผู้บริโภคได้รับ
เฉพาะการบริการเท่านั้น เช่น บริการตอบคำถาม เป็นต้น ซึ่งเป็นบริการเช่นเดียวกับการต้อนรับผู้
โดยสารบนเครื่องบิน และการรักษาพยาบาล 
 2.  ราคา หมายถึง ราคาผลิตภัณฑ์ หรือบริการสารสนเทศ ที่ผู้จำหน่ายกำหนดขึ้นราคาควร
กำหนดอย่างมีเหตุผล ให้ผู้บริโภคยอมรับว่ามีคุณค่าสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์และยินดีซื้อหาไป
บริโภค โดยทั่วไปผู้ใช้บริการสารสนเทศต้องใช้จ่ายเงินเพื่อใช้บริการทั้งทางตรงและทางอ้อม  
การจ่ายเงินทางตรงมีตัวอย่าง เช่น นักศึกษาต้องจ่ายค่าบำรุงห้องสมุดเพื่อให้มีสิทธิ์ใช้บริการ  
ทำนองเดียวกับผู้ใช้บริการสารสนเทศต้องจ่ายค่าถ่ายเอกสาร ค่าใช้บริการฐานข้อมูลแบบออนไลน์  
หรือซีดี-รอม การจ่ายเงินเพื่อใช้บริการสารสนเทศทางอ้อม ได้แก่ การที่ประชาชนทั่วไปเสียภาษีให้รัฐ
นำไปบำรุงการศึกษา กรณีนี้ผู้จ่ายเงินอาจไม่ได้เป็นผู้ใช้บริการเอง 
 3.  สถานที่ หมายถึง ที่ตั้งของสถาบันบริการสารสนเทศ ซึ่งควรตั้งอยู่ในทำเลที่ติดต่อสะดวก 
อาจเป็นย่านชุมชน หรือศูนย์การค้า ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการให้บริการ ปัจจุบันระบบ สื่อสาร
โทร คมนาคมช่วยขจัดปัญหาสถานที่ตั้งของหน่วยบริการสารสนเทศ เพราะผู้ใช้บริการสามารถติดต่อ
กับผู้ให้บริการ และการส่งสารสนเทศสามารถทำได้ทางโทรศัพท์ โทรสาร ไปรษณีย์ด่วน  
และทางสื่อคอมพิวเตอร์ การเลือกสถานที่สำหรับบริการสารสนเทศต้องคำนึงถึงอุปกรณ์อำนวย 
ความสะดวกด้านการสื่อสารควบคู่กันไป สถานที่ควรเป็นที่ซึ่งผู้ใช้บริการไปมาสะดวกด้วยตนเอง  
และยังสามารถติดต่อผ่านช่องทางอื่นๆ ได้หลายช่องทาง 
 4.  การส่งเสริมการขาย หมายถึง การคิดวิธีจูงใจให้มีผู้ใช้สารสนเทศมากขึ้น โดยใช้วิธี 
เช่นเดียวกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์ทั่วไป ผู้ให้บริการสารสนเทศต้องประชาสัมพันธ์ แนะนำให้ผู้บริโภค
เห็นคุณประโยชน์ และหันมาใช้สารสนเทศและบริการมากขึ้น 
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วิวัฒนาการของการใช้การตลาดในงานบริการสารสนเทศ 
 มีการนำการตลาดมาใช้ในสถาบันบริการสารสนเทศอย่างจริงจัง ในป ีพ.ศ. 2513 เป็นต้นมา 
สืบเนื่องมา จากภาวะเศรษฐกิจของโลกได้เปลี่ยนแปลงไป เกิดภาวะเงินเฟ้อขึ้นทั่วโลก (Harwood, 
Jenkes & Person, 1984, p. 106) สถาบันบริการสารสนเทศจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องค้นหาวิธีการเพื่อ
ความอยู่รอดของตน เดิมสถาบันบริการสารสนเทศมักมีความเชื่อว่าสารสนเทศหลากหลายที่มีอยู่ใน
สถาบันบริการสารสนเทศนั้น มีความสำคัญอยู่ในตัวของมันเอง มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้
ที่แสวงหา และนำไปใช ้สถาบันบริการสารสนเทศไม่จำเป็นต้องมีการโฆษณาเชิญชวน หรือใช้วิธีการ
พิเศษใดๆ เพื่อทำให้ผู้ใช้เข้ามาใช้บริการ เพราะถึงอย่างไรการสนับสนุนที่เคยได้รับอยู่ก็ช่วยให้สถาบัน
บริการสารสนเทศสามารถดำเนินกิจการของตนอยู่ได้ จึงทำให้สถาบันบริการสารสนเทศเกิด
ความเฉื่อยทางการตลาด (Passive Marketing) ทำให้ขาดลูกค้าประจำและขาดความก้าวหน้า ผนวก
กับผลจากการที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้ก้าวหน้าอย่างมากมายและรวดเร็ว จึงผลักดันให้
สถาบันบริการสารสนเทศต้องมีวิธีการจัดการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา อย่างไร
ก็ตามในช่วงต้นบรรณารักษ์ยังไม่เข้าใจเทคนิคการตลาดที่ถูกต้องดีพอ มีการมองการตลาดแต่เพียงว่า 
หมายถึง การทำให้ลูกค้าเพิ่มขึ้นหรือทำให้ลูกค้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้น หรือเพิ่มเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อ
เพิ่มค่าบริการและหารายได้เพิ่มขึ้นเท่านั้น (Andreasen, 1980, p. 17; Carroll, 1982, p. 215) ต่อ
มาสถาบันบริการสารสนเทศได้ปรับแนวคิดใหม่ คือ การปรับปรุงนำการตลาดมาใช ้3 ประการ ดังนี้ 
(Andreasen, 1980, pp. 17-32)  
 1.  แก้ไขการใช้การตลาดอย่างผิดๆ ได้แก่  
  1.1  การนำวิธีการของการขายไปปะปนกับวิธีการทางการตลาด 
  1.2  การใช้กลยุทธ์การตลาดเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น 
  1.3  มีทัศนคติเก่าๆ เกี่ยวกับการใช้การตลาดกับผู้ใช้บริการของสถาบันบริการ
สารสนเทศในสมัยก่อนนั้นสถาบันบริการสารสนเทศวิจัยทัศนคติของผู้ใช้ แล้วก็จะหาวิธีการให้ผู้ใช้เข้า
มาใช้สถาบันบริการสารสนเทศของตนมากขึ้น แต่ในสมัยใหม่นั้นต้องหาทางเพื่อทราบถึงสิ่งที่ผู้ใช้ไม่
พอใจในการใช้สถาบันบริการสารสนเทศ และสามารถคาดการณ์ถึงความต้องการใช้ในวันข้างหน้าด้วย 
 2.  การใช้การตลาดเพื่อเพิ่มคุณภาพการดำเนินงาน ในการยกระดับการใช้สถาบันบริการ
สารสนเทศอีกด้วย 
 3.  การนำการตลาดมาใช้เพื่อขยายตลาด โดยการเสนอแนวคิดทางการตลาดแบบใหม ่กล่าว
คือ ใช้เครื่องมือที่ทำให้สาธารณชนเชื่อถือ สนใจสถาบันบริการสารสนเทศมากขึ้นเป็นผลทำให้มีเงิน
อุดหนุนสถาบันบริการสารสนเทศจากองค์กรต่างๆ บรรณารักษ์อาจใช้สื่อโฆษณา เช่น โปสเตอร์ 
จดหมายข่าว การโฆษณาในสื่อมวลชน เป็นต้น 
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2518 คอทเลอร์ ได้เขียนหนังสือชื่อ “การตลาดสำหรับองค์กรไม่แสวงหา
กำไร” (Marketing for Non-Profit Organization) วงการบรรณารักษ์ก็เริ่มตื่นตัวในการนำการ
ตลาดมาปฏิบัติในสถาบันบริการสารสนเทศมากขึ้น (Weingard, 1984, p. 49; Cveljo, 1985, p. 
342) 
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 คอนรอย (Conroy, 1983, pp. 7-18) ได้อธิบายว่า เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของบริการ
สถาบันบริการสารสนเทศไปสู่ทิศทางใหม่โดยการใช้เทคโนโลยีมากขึ้นนั้น บรรณารักษ์จำเป็นจะต้อง
วางแผนระยะยาว และรู้จักใช้กลยุทธ์การตลาดอย่างฉลาด สถาบันบริการสารสนเทศแต่ละแห่งต้อง
ค้นหาเอกลักษณ์ซึ่งเป็นจุดเด่นของตน แล้วปรับปรุงขยายงานตรงจุดนั้นให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่
เปลี่ยนไป โดยการนำการตลาดมาช่วยเสริมเอกลักษณ์ของสถาบันบริการสารสนเทศให้เป็นที่รู้จักและ
ยอมรับในชุมชน เอกลักษณ์นั้นจึงเป็นจุดขายที่สำคัญของสถาบันบริการสารสนเทศนั้น 
 โมลตัน (Moulton, 1981, p. 352) ให้ความเห็นว่า ในอนาคตกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการ
จัดการห้องสมุด จะต้องก้าวออกจากผนังสถาบันบริการสารสนเทศสู่ข้างนอก ผู้อำนวยการสถาบัน
บริการสารสนเทศจะไม่ทำงานอยู่แต่ในห้องสมุดอีกต่อไป การตลาดจะช่วยให้บรรณารักษ์ส่วนใหญ่
เปลี่ยนจากการดำเนินงานโดยยึดสถาบัน (institution-based business) ไปเป็นระบบข่ายงาน   
(net-based business) ที่สนองความต้องการของผู้ใช้สารสนเทศ 
 แมทธิว (Mathew, 1980, p. 198) มีความเห็นว่า สถาบันบริการสารสนเทศมหาวิทยาลัย
เปลี่ยนบทบาทของตนโดยใช้วิธีการจัดการสมัยใหม่ เพื่อให้สถาบันบริการสารสนเทศมีหน้าที่สมบูรณ์
ยิ่งขึ้นในอนาคต แต่มหาวิทยาลัยในประเทศด้อยพัฒนายังลังเลที่จะทำ ทั้งๆ ที่ผู้ใช้มีความอึดอัดและ
เสียเวลาเปล่ากับทรัพยากรที่ล้าหลังของสถาบันบริการสารสนเทศ 
 ฟอร์ด (Ford, 1983, p. 4) ยกคำกล่าวของเฮอ์เบริท์ ไวท์ (Herbert White) คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยของมหาวิทยาลัยอินเดียนา กล่าวเตือนไว้ว่า ถึงเวลาแล้วที่บรรณารักษ์ต้องเผชิญกับปัญหา
ท้าทายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ตั้งแต่ป ีพ.ศ. 2513 เป็นต้นไป และยังกล่าวอีกต่อไปว่า “…บรรณารักษ์
รู้สึกว่าเหมือนถูกล่าและถูกทอดทิ้ง พวกเขาถูกตรึงไว้ระหว่างผู้ร่วมงานที่กระวนกระวาย หงุดหงิดกับ 
ผู้ใช้ที่อึดอัด ฝ่ายบริหารไม่ได้จัดสรรงบประมาณไว้ให้เพียงพอกับภาระที่ต้องรับผิดชอบและผลกระทบ
ที่จะตามมาในไม่ช้า บรรณารักษ์บางคนอยากกลับไปเหมือนอดีตที่ผ่านมา เพราะมีเงินทุนเพียงพอ
และผู้ใช้ก็พอใจ ซาบซึ้งกับบริการสมัยนั้น แต่ก็เป็นเพียงความหวังเท่านั้น และไม่มีทางเป็นไปได้อีก” 
 ด้วยเหตุผลและความสำคัญดังกล่าวข้างต้น วิธีการทางการตลาดจะช่วยพัฒนาการทำงาน
ของสถาบันบริการสารสนเทศให้ดีขึ้น ช่วยให้การจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดให้สามารถนำมาใช้
อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น คือ ขยายบริการออกไปสู่ผู้ใช้จำนวนมากให้ได้รับประโยชน์คุ้มค่า อย่างไร
ก็ตามการใช้เทคนิคการตลาดสำหรับสถาบันบริการสารสนเทศอย่างมีประสิทธิผล บรรณารักษ์ต้อง
ศึกษาอย่างรอบคอบ หาประสบการณ์ และรู้วิธีวิจัยตลาดแล้วนำมาวางกลยุทธ์ จากนั้นจึงลงมือปฏิบัติ
และประเมินผลงาน 

ความสำคัญของการตลาดในงานบริการสารสนเทศ 
 ในอดีตเมื่อกล่าวถึงวิธีการตลาดก็มักกล่าวถึงแต่ในด้านธุรกิจเท่านั้น สาเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็
เพราะความรู้ ทฤษฏี และแนวทางการปฏิบัติได้เริ่มต้นและพัฒนาขึ้นมาจากองค์กรด้านธุรกิจ ทั้งสิ้น  
ต่อมาได้มีการนำการตลาดมาใช้ในองค์กรประเภทไม่แสวงหากำไรเป็นพื้นฐาน แต่การตลาดสำหรับ
องค์กรประเภทไม่แสวงหากำไรก็มีลักษณะเช่นเดียวกับองค์กรทางธุรกิจ คือ ต้องการพัฒนาองค์กร
ของตนให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น และเมื่อองค์กรประเภทไม่แสวงหากำไรได้นำวิธีการตลาดไปใช้ก็พบว่า 
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การตลาดสามารถแก้ไขปัญหา และช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จในการดำเนินงาน ทำให้แนวคิดที่
ว่าการตลาดเหมาะสมสำหรับองค์กรธุรกิจเท่านั้นเริ่มเปลี่ยนไป 
 สถาบันบริการสารสนเทศ ซึ่งเป็นองค์กรประเภทไม่แสวงหากำไร มีภารกิจหลัก คือ ส่งเสริม
ให้สถาบันบรรลุจุดประสงค์ โดยสถาบันบริการสารสนเทศ ทำหน้าที่เป็นแหล่งทรัพยากร  
และให้บริการสารสนเทศตามความต้องการของบุคลากรในองค์กรนั้นๆ สถาบันบริการสารสนเทศ  
มีหน้าที่ประเมินสถานการณ ์และคาดหมายความเพียงพอของสารสนเทศ อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้
บริการและสนองความต้องการด้านการศึกษา สังคมและวัฒนธรรมในชุมชน สถาบันบริการ
สารสนเทศจึงเป็นองค์กรที่เหมาะสมสำหรับการนำการตลาดมาใช้ในการดำเนินงาน เพื่อสร้าง 
ความพอใจ และประทับใจแก่ผู้ใช้บริการให้มากที่สุด และยังเป็นการลดการสูญเปล่าของทรัพยากร
สารสนเทศอีกด้วย 
 อีกทั้งปัจจุบันสถาบันบริการสารสนเทศ เป็นแหล่งสารสนเทศที่กำลังเผชิญกับความ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ อันเกิดจากสภาพแวดล้อมของสถาบันบริการสารสนเทศ ปัจจัยก่อให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงที่ได้รับความสนใจอย่างมาก คือ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
กับงานของสถาบันบริการสารสนเทศ ซึ่งมีบทบาทในการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงาน และบริการ 
ของสถาบันบริการสารสนเทศ ฉะนั้นผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการจึงต้องใช้แนวคิดด้านการตลาด  
เพื่อการวางแผนงานในสถาบันบริการสารสนเทศให้ทันต่อความก้าวหน้า และความเปลี่ยนแปลง 
ที่เกิดขึ้น และเป็นผลให้สถาบันบริการสารสนเทศประสบความสำเร็จในการให้บริการ 

วัตถุประสงค์ของการตลาดในงานบริการสารสนเทศ 
 การนำการตลาดเข้ามาใช้ในสถาบันบริการสารสนเทศมีวัตถุประสงค์ คือ  
 1.  เพื่อสร้างความพึงพอใจของผู้ใช้สถาบันบริการสารสนเทศ เนื่องจากมีแนวโน้มแน่ชัดว่า
มนุษย์ไม่ชอบที่จะขอความช่วยเหลือจากผู้ใด แม้ว่าจะมีบริการให้ความช่วยเหลือและมีผู้ที่มีความ
สามารถที่จะให้ความช่วยเหลือได้อย่างแท้จริง ด้วยเหตุนี้บรรณารักษ์จึงต้องก้าวออกไปหาผู้ต้องการ
สารสนเทศ และใช้การตลาดเพื่อทำให้ผู้ใช้เกิดความพึงพอใจ 
 2.  เพื่อสร้างความตระหนักในคุณค่าของสถาบันบริการสารสนเทศ สถาบันบริการ
สารสนเทศเป็นหน่วยงานที่ให้บริการต้องการการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด ในภาวะที่
เศรษฐกิจตกต่ำ การสนับสนุนด้านการเงินจากหน่วยงานต้นสังกัดจึงตกต่ำลงด้วย ดังนั้นเพื่อแสดงให้
เห็นว่าสถาบันบริการสารสนเทศใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า บรรณารักษ์จึงต้องตระหนักถึงเทคนิคการ
ตลาด ซึ่งมิใช่เพื่อการต่อรองสิทธ ิหากเป็นการกระทำที่มุ่งให้ชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของการมี
สถาบันบริการสารสนเทศ เห็นคุณค่าของกิจกรรมสถาบันบริการสารสนเทศและเป็นมิตรกับ ห้องสมุด
ด้วย 
 3.  เพื่อจำแนกประเภทกลุ่มผู้ใช้ตามศักยภาพ ชักชวนให้พวกเขาเหล่านั้นมาใช้บริการของ
สถาบันบริการสารสนเทศ และใช้กลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆ มาตอบสนองความต้องการ 
อย่างถูกต้องด้วย การใช้เทคนิคที่หลากหลายทางการตลาด เช่น การทำวิจัยโดยแบ่งกลุ่มผู้ใช ้
ให้มากขึ้น แล้วทำการวิจัยเฉพาะกลุ่ม  
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 วัตถุประสงค์ของการตลาดระบบสารสนเทศอาจมุ่งให้มีผู้ใช้บริการมากที่สุด ให้ได้กำไรจาก
การลงทุนมากที่สุด หรือเพื่อให้เกิดผลตอบแทนในหลายด้าน ทั้งด้านกำไรและกิจการเจริญเติบโตมาก
ที่สุด วัตถุประสงค์จะแตกต่างกันระหว่างหน่วยบริการสารสนเทศที่เป็นภาครัฐบาลและภาคเอกชน  
หน่วยบริการสารสนเทศของภาครัฐบาลสามารถกำหนดนโยบายให้มีผู้ใช้สารสนเทศมากที่สุด โดยไม่
คำนึงถึงผลตอบแทนในรูปตัวเงิน เพราะผลตอบแทนที่แท้จริง คือ การที่รัฐสามารถให้บริการแก่
ประชาชน อีกนัยหนึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องจัดหางบประมาณเพื่อให้มีบริการสารสนเทศที่ด ีดังนั้น 
จำนวนผู้ใช้สารสนเทศที่เพิ่มขึ้น คือ วัตถุประสงค์สำคัญของหน่วยบริการสารสนเทศของรัฐ 
 งานบริการสารสนเทศในภาคเอกชนมักมุ่งหวังกำไร โดยขยายปริมาณการจำหน่ายเป็นหลัก 
เพื่อให้มีเงินทุนดำเนินกิจการต่อไป การวางแผนการตลาดสำหรับงานสารสนเทศในภาคเอกชนเป็นสิ่ง
จำเป็น และมีอัตราเสี่ยงต่อการขาดทุนมากกว่าบริการของรัฐ เพราะเอกชนคือผู้ที่ต้องรับผิดชอบ การ
ลงทุนด้วยตนเอง การพัฒนาผลิตภัณฑ ์การกำหนดราคา การจัดสถานที่ให้บริการสารสนเทศ และ
การส่งเสริมการขาย จึงเป็นกิจกรรมสำคัญของงานบริการสารสนเทศ นักการตลาดระบบสารสนเทศ
ต้องศึกษาและดำเนินกลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสม จึงจะบรรลุวัตถุประสงค์ได้ 

กลไกการตลาดของบริการสารสนเทศ 
 ประภาวดี  สืบสนธิ์ (2538, หน้า 182-183) กล่าวว่า กลวิธีการตลาดของงานบริการ
สารสนเทศควรจัดอย่างดี มีเป้าหมาย มองไกลไปในวันข้างหน้า เพื่อให้ตอบสนองต่อความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมที่จะเกิดขึ้น ประเด็นหลักของการตลาดอยู่ที ่
ตัวผู้บริโภค ไม่ใช่อยู่ที่ผลผลิต กลไกการตลาดมีส่วนที่สำคัญอยู่ 2 ประการคือ  
 1.  รู้จักกลุ่มผู้ใช้บริการ ในส่วนที่เกี่ยวกับ 
  1.1  ลักษณะเฉพาะบุคคลและสังคม เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได ้
  1.2  ลักษณะอาชีพ 
  1.3  ลักษณะอื่นๆ ได้แก่ ประสบการณ์เกี่ยวกับสารสนเทศ การเห็นคุณค่าของ 
สารสนเทศ บุคลิกภาพ ลักษณะทางจิตวิทยา ทักษะ ความชำนาญ เป็นต้น 
 2.  รู้ความต้องการพื้นฐาน ความต้องการสารสนเทศ ตลอดจนพฤติกรรมการแสวงหาและ
การใช้สารสนเทศ พยายามสนองความต้องการของผู้ใช้บริการโดยจัดหาสารสนเทศ จัดระบบเก็บ
สารสนเทศและระบบบริการสารสนเทศที่เหมาะสม ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ โดยมีการสื่อสาร    
การส่งเสริมด้วยการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับโอกาส เวลา และสถานที ่ 
 ดังนั้น การศึกษากลไกของการตลาดจึงควรศึกษาผู้ใช้เป็นหลักในด้านต่างๆ เช่น ลักษณะของ
ผู้ใช้บริการ ความต้องการของผู้ใช ้พฤติกรรมการแสวงหา และการใช้สารสนเทศรวมทั้ง 
การส่งเสริมการบริการโดยการสื่อสาร การโฆษณา การประชาสัมพันธ์อันเหมาะสม 

การวางแผนกลยุทธ์ของสถาบันบริการสารสนเทศ 
 พิมพ์รำไพ  เปรมสมิทธ์ (2540, หน้า 71-72) กล่าวว่า การวางแผน หมายถึง ความพยายาม
ที่จะระบุเป้าหมายในอนาคตรวมทั้งกิจกรรมที่จะทำ ระบุเป้าหมายนั้นๆ และยังรวมถึงการประเมิน
ความสำเร็จของกิจกรรมที่ได้กระทำไป 
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 ส่วนความหมายของการวางแผนกลยุทธ์ของสถาบันบริการสารสนเทศนั้นเป็นกระบวนการ

สำคัญในอันที่จะทำให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในห้องสมุด ได้มองเห็นความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิด
ขึ้นในสภาพแวดล้อมของห้องสมุด และสามารถปรับเปลี่ยนองค์กรให้สนองตอบความเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ ได้ โดยวางแผนศึกษาจากสภาพแวดล้อมปัจจุบันทั้งภายในและภายนอกสถาบันบริการ
สารสนเทศ เพื่อใช้ในการตัดสินใจในปัจจุบัน ซึ่งการตัดสินใจในปัจจุบันจะเป็นแนวทางก้าวไปสู่อนาคต
อย่างมีทิศทางและเป้าหมาย 
 แผนกลยุทธ์ของสถาบันบริการสารสนเทศเป็นความพยายามในการที่จะระบุภารกิจ  
และบทบาทของสถาบันบริการสารสนเทศให้สัมพันธ์กับสภาพสังคม สภาพแวดล้อม และความ
เปลี่ยนแปลงของการพัฒนาเทคโนโลย ีแผนกลยุทธ์ ควรจะมีรากฐานมาจากวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนว่า 
ในอนาคตสถาบันบริการสารสนเทศต้องการจะเป็นเช่นไร และจะไปถึงจุดที่ต้องการได้อย่างไร  
กำลังเดินถูกทางหรือไม่ 
 การวางแผนกลยุทธ์ของสถาบันบริการสารสนเทศก่อให้เกิดประโยชน์ในหลายประการ ดังนี้ 
 1.  ช่วยในการดำเนินงานของสถาบันบริการสารสนเทศให้มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน  
โดยมีการกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ รวมทั้งแผนงาน การวิจัยการตลาด การวิเคราะห์ผู้ใช้
สารสนเทศ การวางแผนทรัพยากร การบริหารสารสนเทศ การวางแผนในเรื่องราคาและค่าบริการ 
การส่งเสริมการตลาด 
 2.  ช่วยสร้างความมั่นใจในการดำเนินงานและสามารถสนองตอบต่อความต้องการ 
เชิงบริหารของหน่วยงานต้นสังกัดได้ และยังเป็นการทำให้ห้องสมุดสามารถก้าวเข้าไปสู่การมีส่วนร่วม 
ในการวางแผนของต้นสังกัด 
 3.  ช่วยทำให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับได้เข้าใจองค์กรของตน รวมทั้ง  
สภาพแวดล้อมในการดำเนินงานอย่างแท้จริง 
 4.  เป็นการกระตุ้นให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานมองเห็นสภาพปัญหาและอุปสรรค 
ที่อาจจะเกิดขึ้น และเตรียมการในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ 
 5.  เป็นการกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละฝ่ายทำงานประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพ     
ทำให้เกิดความร่วมมือในอันที่จะช่วยให้การกำหนดวัตถุประสงค์และโครงการต่างๆ ของสถาบัน
บริการสารสนเทศ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรสารสนเทศที่มีจำกัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
 6.  ช่วยให้ห้องสมุดสามารถประเมินฐานะตำแหน่งทางการตลาดว่าสถาบันบริการสารสนเทศ
นั้นมีโอกาสทางการตลาดเป็นอย่างไร ในสภาวะที่มีการแข่งขันนั้นมีจุดอ่อนและจุดแข็งอย่างไร 
 การวางแผนกลยุทธ์เป็นงานที่ยุ่งยากและต้องอาศัยเวลา แต่แน่นอนว่าผลตอบแทนของความ
พยายามนั้นมีมากเช่นกัน จากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ห้องสมุด 
ยากที่จะอยู่นิ่งเฉยได้ ความสามารถในการสนองตอบต่อความเปลี่ยนแปลงจะทำให้การดำเนินงาน
เป็นไปด้วยดี รวมทั้งอาศัยวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนว่าสถาบันบริการสารสนเทศจะมุ่งไปในทิศทางใด 
และจะทำเช่นไรให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ เครื่องมือสำคัญที่ควรคำนึงถึง คือ การวางแผนกลยุทธ์
เพราะเป็นกระบวนการต่อเนื่องที่จะทำให้การดำเนินงานของสถาบันบริการสารสนเทศประสบความ

สำเร็จ 
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คุณลักษณะของผู้วางแผนกลยุทธ์การตลาดในงานบริการสารสนเทศที่ด ี
 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ยังต้องประกอบด้วย   
ผู้ทำหน้าที่วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดซึ่งมีความสำคัญเช่นเดียวกัน ผู้ที่จะสามารถดำเนินการ
วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพต้องมีลักษณะดังนี้ (สมภพ เจริญกุล, 2530,  
หน้า 40-42) 
 1.  เป็นผู้มองกว้างและไกล ผู้ที่วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดได้ต้องมองถึงอนาคตอันไกล 
มิใช่อนาคตอันใกล้ นอกจากนี้ต้องมีความสามารถคาดคะเนสภาวะตลาดในผลิตภัณฑ์หนึ่งๆ ได้ใกล้
เคียงกับความเป็นจริงด้วย การที่จะคาดคะเนได้ใกล้เคียง ผู้วางแผนต้องพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่าง 
ที่มีแนวโน้ม จะมากระทบกระเทือนต่อกลยุทธ์ทางการตลาดไว้ให้ครบ เพราะจะได้วางแผนเตรียม
พร้อมเอาไว้ตลอดจนหาหนทางแก้ไขเสียล่วงหน้า 
 2.  เป็นผู้ตระหนักถึงความสำคัญของสภาวะแวดล้อมทางการตลาดที่มีต่อความสำเร็จของ
กลยุทธ์ทางการตลาด กลยุทธ์การตลาดที่ดีต้องได้รับการปรับปรุงให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมทางการ
ตลาดในอนาคต การละเลยสภาพแวดล้อมถือว่าเป็นความผิดอย่างมหันต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
อนาคตการแข่งขันจะรุนแรงขึ้น การเอาสภาวะแวดล้อมมาพิจารณาอย่างถ่องแท้ จะเป็นเครื่องช่วยให้
ผลิตภัณฑ์นั้นอยู่รอดได้ 
 3.  เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ บุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์จะต้องมีลักษณะ ดังนี ้
  3.1  ควรมีความฉลาดมากกว่าความเฉียบไว 
  3.2  มีทัศนียภาพในทางบวกต่อตนเอง มั่นใจในความคิดของตน 
  3.3  ความรู้สึกไวต่อโลกรอบตัวและต่อความรู้สึกของผู้อื่น 
  3.4  มีความคิดริเริ่มและเป็นผู้เริ่มต้น ไม่จำเป็นต้องลอกเลียนแบบใคร   
  3.5  สนใจลักษณะตัวปัญหาและต้องการต่อสู้ปัญหา 
  3.6  สงสัยในวิจารณญาณจนกว่าจะมีข้อมูลเพียงพอ 
  3.7  ชอบความเป็นอิสระ 
  3.8  มีบั้นปลายของชีวิตอยู่ในใจ 
  3.9  มีความยึดหยุ่น ไม่มองปัญหาเป็นขาวหรือดำ 
  3.10 ไม่สนใจในสิ่งที่เล็กน้อยจนเกินไป 
 4.  เป็นผู้ที่มีความเข้าใจในธรรมชาติของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะของคนไทย    
การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดต้องมุ่งไปยังความต้องการของผู้บริโภคซึ่งเป็นมนุษย์ มนุษย์มีความ
ต้องการมากมาย เช่น มนุษย์ใฝ่หาความภาคภูมิใจ มนุษย์ต้องการให้เป็นที่ยอมรับในสังคม มนุษย์รัก
ครอบครัว มนุษย์ห่วงสุขภาพและกลัวตาย มนุษย์มุ่งหวังความมั่นคงในชีวิตและอื่นๆ ผู้วางแผน 
กลยุทธ์ทางการตลาดต้องเข้าใจถึงความต้องการข้างต้นของมนุษย์ จึงจะสามารถวางแผนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ถ้ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นคนไทย ผู้วางแผนมีความจำเป็นต้องศึกษา
ลักษณะของคนไทยเพิ่มเติมด้วย เพราะว่าคนไทยมีลักษณะที่ไม่เหมือนกับคนในชาติอื่นๆ ของโลกเลย 
 5.  เป็นผู้ที่คำนึงถึงโอกาสที่เปิดให้อยู่ตลอดเวลา ผู้วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดม ี
ความจำเป็นต้องตระหนักถึงโอกาสใหม่ๆ ที่อำนวยให้ตลอดเวลา ตัวอย่างเช่น การผลิตสินค้าใหม่ที่มี
เทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับปรุงสินค้าของบริษัทที่มีอยู่ตลอดเวลา จึงกล่าวได้ว่า การค้นหาโอกาสใหม่
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และนำมาช่วยวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เพราะจะทำให้เราสามารถเข้าถึง
ตลาดเป้าหมายได้อย่างง่ายดาย 
 6.  เป็นผู้ที่มีความเข้าใจในแนวความคิดการตลาดสมัยใหม่ ผู้วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด
ต้องเข้าใจว่า แนวความคิดการตลาดสมัยใหม่นั้น ลูกค้าคือพระเจ้ามิใช่พระราชา ลูกค้าคือ 
ผู้ที่จะบันดาลความสำเร็จและความล้มเหลวให้กับบริษัทได้ ความพอใจของลูกค้าคือปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ความสำคัญต่อองค์กร เมื่อเข้าใจเช่นนี้ การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดจะดำเนินไปโดยเน้นลูกค้า
เป็นหลักและพยายามที่จะเสนอสนองแต่สิ่งที่ลูกค้าต้องการ มิใช่ในสิ่งที่องค์กรต้องการเท่านั้น 
 7.  เป็นผู้ที่ยอมรับว่าการวางแผนนั้นต้องดำเนินไปภายใต้ทรัพยากรอันจำกัดการวางแผน
กลยุทธ์ทางการตลาดโดยไม่ได้คำนึงถึงทรัพยากรอันจำกัดที่องค์การมีอยู่ ย่อมไม่ได้ผลสำเร็จเพราะ
ความฝันนั้นไม่ได้ผลสำเร็จเพราะความฝันนั้นไม่สามารถสัมฤทธิ์ผลได้ 

กลยุทธ์การตลาดกับงานบริการสารสนเทศ 
 สถาบันบริการสารสนเทศ เป็นหน่วยงานขององค์การประเภทที่ไม่หวังกำไร และในวงการ
สถาบันบริการสารสนเทศมีบรรณารักษ์น้อยคนนักที่คิดหาวิธีการตลาดให้กับงานบริการของตน ทั้งนี้
อาจมีสาเหตุเนื่องมาจากบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่สถาบันบริการสารสนเทศมักมีความเชื่อมั่นดั้งเดิม

ว่า สารสนเทศที่ตนมีอยู่หลากหลายในสถาบันบริการสารสนเทศนั้นมีความสำคัญ มีความจำเป็นและมี
ประโยชน์อย่างแน่นอน ความเชื่อนี้จึงนำไปสู่ความคิดที่ว่าบุคคล เช่น นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ 
นักวิจัย ฯลฯ จำเป็นต้องมาใช้สถาบันบริการสารสนเทศอยู่แล้ว โดยที่สถาบันบริการสารสนเทศไม่ต้อง
โฆษณาเชิญชวนหรือชักชวนผู้ใช้ให้เข้ามาใช้บริการ ดังนั้น ผู้บริการสถาบันบริการสารสนเทศ และ
บรรณารักษ์จึงไม่ค่อยได้หาวิธีการเพื่อที่จะปรับปรุงงานด้านการบริการให้มากนัก เพราะคิดว่าอย่างไร
สถาบันบริการสารสนเทศก็สามารถดำเนินกิจการของตนได้ จึงทำให้กลายเป็นว่าสถาบันบริการ
สารสนเทศละเลย ไม่เอาใจใส่ต่อผู้ใช้บริการ (มาลี กาบมาลา, 2535, หน้า 37) การบริการสารสนเทศ
สำหรับสถาบันบริการสารสนเทศจึงไม่ควรตั้งรับอยู่นิ่งกับห้องสมุดอีกต่อไป แต่ควรมีแนวคิดและวิธี
การโดยผสมผสานกลยุทธ์การตลาด เพื่อทำให้การบริการสารสนเทศของสถาบันบริการสารสนเทศ
เป็นที่ประทับใจและนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ เมื่อนำเอากลยุทธ์ทางการตลาดมาผสมผสานกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่ การบริการสารสนเทศจากเดิมที่เป็นสารสนเทศจาก
หนังสือหรือตำราเป็นเล่ม ผู้ใช้บริการจะต้องไปอาศัยอ่านจากสถาบันบริการสารสนเทศ โดยสถาบัน
บริการสารสนเทศตั้งรับในการให้บริการ ถ้าเราปรับเปลี่ยนการบริการสารสนเทศเป็นเชิงรุก  
ปรับเปลี่ยนวิธีการมุ่งไปที่ผู้รับบริการหากลยุทธ์ใหม่ๆ มาใช้ในองค์กร ปรับเปลี่ยนสื่อการนำเสนอที่ทัน
สมัยและรวดเร็ว เข้าถึงผู้รับบริการได้ในทุกที่ทุกเวลา สถาบันบริการสารสนเทศก็จะกลายเป็นสถาบัน
บริการสารสนเทศที่มีชีวิต ผู้ใช้บริการประทับใจ ผู้ให้บริการก็จะทำงานอย่างมีความสุข (ปรัชญนันท์  
นิลสุข และทิพภากร รังคสิริ, 2555) 
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 การวางแผนการตลาดสำหรับงานบริการสารสนเทศ 
 กิจกรรมที่ผู้ให้บริการสารสนเทศจะต้องดำเนินการก่อนจะวางแผนการตลาดบริการ

สารสนเทศ (ผ่องพรรณ ลวนานนท,์ 2545, หน้า 214-216) คือ 
 1.  ทำวิจัยและวิเคราะห์สภาพการตลาดที่เป็นอยู่ 
 2.  จำแนกความต้องการของตลาดว่ามีอะไรบ้าง ตลาดส่วนได้บ้างที่มีความต้องการในสิ่ง
เดียวกัน 
 3.  วิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งของบริการสารสนเทศในด้านทรัพยากรสารสนเทศ บุคลากร
และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
 4.  ออกแบบสิ่งที่จะนำเสนอต่อตลาด เช่น บริการหรือผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงความเข้มแข็งของ
บริการสารสนเทศไปสู่บริการเฉพาะด้านซึ่งตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ 
 5.  ทำให้ผู้ใช้บริการที่มีอยู่แล้วและผู้ที่จะมาเป็นสมาชิกใหม่ตระหนักและรับทราบเกี่ยวกับ
บริการสารสนเทศมีให้บริการ 
 6.  ตรวจสอบและประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อบริการที่จัดให้ การให้ข้อมูลย้อนกลับ
และการนำผลลัพธ์ที่ได้มาแล้วปฏิบัติ 
 การเตรียมแผนการตลาดเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนประจำปีและแผนที่มีประสิทธิภาพจะ

เกิดอยู่กับการนำไปปฏิบัติเป็นกิจวัตรประจำวัน การตลาดเป็นการผสมผสานระหว่างการวางแผน 
การวิเคราะห์และการนำไปปฏิบัติ ซึ่งนับได้ว่าเป็นกระบวนการทางด้านการบริหารด้วยการตลาดใน
ปัจจุบันจะมีศูนย์กลางอยู่ที่ลูกค้า (ผู้ใช้บริการสถาบันบริการสารสนเทศ) ซึ่งหมายความว่าจะต้องวาง
พื้นฐานการออกแบบและการให้บริการให้ยาวไกลที่สุดเท่าที่จะได้ โดยคำนึงถึงความต้องการของผู้ใช้
เป็นหลักไม่ใช่บนพื้นฐานของสิ่งที่มีอยู่ ครั้งหนึ่งวัตถุประสงค์ของการตลาดก็เพื่อให้ลูกค้ามีความสุข 
ต่อมาก็เป็นความคาดหวังที่จะให้ลูกค้าพึงพอใจ ในปัจจุบันวัตถุประสงค์ของการตลาดก็เพื่อทำให้
ลูกค้ามีความปิติยินดีในบริการที่ได้รับ ผู้ใช้บริการที่มีความรู้สึกปิติยินดีนั้นไม่ใช่เพียงแต่เพราะว่าเขาได้
รับข้อมูลข่าวสารตามที่ต้องการเท่านั้น แต่ยังรวมถึงวิธีการที่ได้รับข้อมูลข่าวสารว่าเป็นวิธีเหมาะสม
ที่สุดกับความต้องการของเขาด้วย 
 นอกจากนี ้ผ่องพรรณ ลวนานนท ์(2545, หน้า 219-220) กล่าวว่า ยังมีข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็น
แก่การวางแผนการตลาด ดังนี้ 
 1.  บทสรุปโดยรวมของการจัดการสถาบันบริการสารสนเทศ ข้อมูลส่วนนี้จะให้ภาพกว้างๆ 
ของแผนและเป็นแนวทางสั้นๆ ให้ดำเนินการแผนทีละขั้นตอน แผนจะมีรายละเอียดพื้นฐานอย่างย่อๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับตลาดของบริการ 
 2.  ตลาด ข้อมูลส่วนนี้จะเกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการของเราว่า เขาคือใคร โดยพิจารณาได้จาก
บุคลิกภาพ ถิ่นพำนัก สิ่งแวดล้อมและความต้องการของเขาในปัจจุบันและความสามารถที่จะคาด
การณ์ถึงความเป็นไปได้ของความต้องการในอนาคต 
 3.  การวิเคราะห์ความเป็นไปได ้ข้อมูลเหล่านี้จะได้จากการทบทวนเรื่องราวในอดีตของการ
ปฏิบัติงานด้านการให้บริการ ในขณะเดียวกันก็พิจารณาจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์การ ซึ่งจะ  ทำให้
เราสามารถบอกได้ว่าสถาบันบริการสารสนเทศควรจะมุ่งไปในแนวใดในอนาคต สำหรับบริการใหม่ๆ 
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ได้อย่างไร ตลอดจนผลประโยชน์ที่ผู้ใช้จะได้รับจากบริการนั้นและความสามารถของห้องสมุด ที่จะจัด
บริการจะเป็นไปได้เพียงใด 
 4.  คู่แข่ง เราต้องรู้จักคู่แข่งและทราบว่าเขาอยู่ในสถานะใด เขาเป็นใคร ปัจจุบันนี้เขาประสบ
ผลสำเร็จเพียงใด ถ้าเขาล้มเหลว มีสาเหตุใดที่ทำให้เขาเป็นเช่นนี้ ผลที่อาจจะเกิดขึ้นกับพวกเขาใน
อนาคต 
 5.  ปัญหาและโอกาส ปัญหาภายนอกและภายใน ซึ่งอาจจะแฝงอยู่ในบริการคืออะไร   
ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ บุคลากร เครื่องมือ ความชำนาญด้านเทคนิคความ
สะดวกในการใช้เครื่องมือ เป็นต้น 
 6.  วัตถุประสงค์ บรรณารักษศาสตร์ควรร่างวัตถุประสงค์ระยะสั้นและระยะยาว สำหรับ
บริการสถาบันบริการสารสนเทศที่จะจัดวัตถุประสงค์ระยะสั้น ควรตั้งไว้ในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี  
ส่วนระยะยาวควรอยู่ในช่วงระยะเวลา 3-5 ปี วัตถุประสงค์โดยทั่วไปจะแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 
วัตถุประสงค์เชิงคุณภาพ คือ การใช้เหตุผลพิจารณาก่อนการนำเสนอบริการรวมถึงความคาดหวังที่จะ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต คือ การใช้เหตุผลพิจารณาก่อนการนำเสนอบริการ รวมถึงความคาดหวังที่จะ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต วัตถุประสงค์เชิงปริมาณ คือ ความคาดหวังการเพิ่มขึ้นของจำนวนสิ่งต่างๆ 
เช่น จำนวนผู้ใช้บริการ จำนวนส่วนแบ่งผลกำไร จำนวนระดับความต้องการบริการเฉพาะอย่าง    
เป็นต้น 
 7.  บุคลากร ควรให้บุคลากรในทุกระดับได้มีส่วนร่วมในการวางแผน เพื่อรับฟังการวิพากษ์ 
วิจารณ์ การแสดงความคิดเห็น ซึ่งอยู่ในกรอบของแผน การให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
เป็นการนำไปสู่การยอมรับ ซึ่งจะทำให้เกิดความรับผิดชอบร่วมกันในการจัดตั้งวัตถุประสงค์ที่แท้จริง 
อันเป็นหัวใจแห่งความสำเร็จของการวางแผนการตลาด 
 8.  เวลา บรรณารักษ์ควรให้เวลาในการเขียนแผนการตลาดให้มากพอ มอบหมายให้บุคลากร
คนใดคนหนึ่งให้ช่วยเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลขด้านต่างๆ ในการปฏิบัติงาน เช่น ขอความร่วม
มือจากฝ่ายบุคลากร ฝ่ายการเงินให้ช่วยวิเคราะห์ และจัดหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และควรจัดเวลา
เพื่อวิเคราะห์แผนการตลาดก่อน 
 9.  อุปสรรค ถ้างานการวางแผนดำเนินไป โดยขาดความระมัดระวัง อาจมีสิ่งแอบแฝงอยู่โดย
ไม่ได้สำรวจ เมื่อสภาวะทางธุรกิจเปลี่ยนไป กลยุทธ์และโครงการต้องเปลี่ยนตามไปด้วยบรรณารักษ์
จึงควรเข้าใจการวางแผนจะเปลี่ยนแปลงได้ ถ้ามีเหตุจำเป็นบรรณารักษ์ควรแจ้งแก่บุคลากรและเพื่อน
ร่วมงานว่าการวางแผนเป็นส่วนหนึ่งของงานที่ทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกัน 

 เครื่องมือที่ใช้ในการตลาดสำหรับสถาบันบริการสารสนเทศ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการตลาดสำหรับสถาบันบริการสารสนเทศ มีดังนี้ (ผ่องพรรณ  ลวนานนท,์ 
2545, หน้า 221-226) 
 1.  การจัดชั้นเรียนเพื่ออบรมการใช้เทคโนโลยีให้แก่ผู้มาใช้บริการสถาบันบริการสารสนเทศ 
บรรณารักษ์จะต้องทำให้ผู้ใช้บริการรู้ว่าเทคโนโลยีมีประโยชน์และเป็นมิตร โดยการจัดชั้นเรียนเพื่อ
อบรมการใช้เทคโนโลยีแก่ผู้มาใช้บริการ เพื่อที่พวกเขาจะได้ใช้บริการใหม่ๆ ของสถาบันบริการ
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สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพและปราศจากความกดดัน รายการที่ผู้ใช้สามารถจะได้รับการอบรม 
คือ การเข้าถึงรายการบรรณานุกรมออนไลน์ การใช้ฐานข้อมูล การใช้อินเทอร์เน็ต เป็นต้น 
 2.  การสร้างเว็บไซต์ สถาบันบริการสารสนเทศที่อยู่ในชุมชนที่ห่างไกล สามารถทำให้ภาพ
ลักษณ์ของสถาบันบริการสารสนเทศดีขึ้น โดยการสร้างเว็บไซต์ไว้ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการภายนอก
ชุมชน เช่น การเข้าถึงรายการทางบรรณานุกรมโดยวิธีออนไลน์ การเข้าถึงสิ่งพิมพ์พิเศษ การนำเสนอ
ตารางกำหนดการสำหรับเหตุการณ์สำคัญต่างๆ การเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศสถาบันบริการ
สารสนเทศ เป็นต้น เมื่อบรรณารักษ์ออกแบบเว็บไซต์พึงระลึกไว้เสมอว่า เนื้อหาสำคัญกว่าความ
สวยงาม ความดึงดูดใจของลักษณะเว็บไซต์ และไม่ควรลืมระบุ Web address ไว้ด้วย เพื่อให้ผู้ใช้
สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว นอกจากนี้เว็บไซต์ควรจะให้ข่าวสารอย่างสม่ำเสมอ ทันสมัย
และน่าสนใจ ซึ่งจะเป็นการสะท้อนชื่อเสียงขององค์กรด้วย 
 3. การบอกปากต่อปาก อาจจะเป็นเครื่องมือการตลาดที่สำคัญที่สุดที่มีอยู่ บรรณารักษ์ลอง
นึกถึงประสบการณ์เกี่ยวกับตนเองที่ได้รับการปฏิบัติที่ดีจากคนอื่นจนเกิดความประทับใจและยัง

ต้องการกลับมาใช้บริการอีก จะใช้ประสบการณ์อันนั้นมาปฏิบัติต่อผู้มาใช้บริการสถาบันบริการ
สารสนเทศเพื่อให้ผู้ใช้บริการประทับใจ ในการให้บริการของสถาบันบริการสารสนเทศก็จะบอก
เพื่อนๆ และครอบครัวขอเขาเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ด ีและสนับสนุนให้พวกเขาได้ทดลองใช้บริการ
ด้วยเช่นกัน สิ่งนี้เปรียบเสมือนการโฆษณาที่เคลื่อนไหวได้ของสถาบันบริการสารสนเทศ ถ้าต้องการให้
สถาบันบริการสารสนเทศเป็นที่สังเกตของคนทั่วไป อาจจะส่งข่าวทางไปรษณีย์ไปทั่วชุมชน จัดตั้งบู๊ท
ในงานแสดงสินค้าของชุมชน ทำป้ายแขวนหน้าประตูบ้านต่างๆ ในชุมชน เป็นต้น 
 4.  การจัดทำสิ่งพิมพ์ สถาบันบริการสารสนเทศสามารถใช้เป็นเครื่องมือการตลาดที่เข้มแข็ง
ได้ สิ่งพิมพ์ที่สถาบันบริการสารสนเทศควรจัดทำ ได้แก่ 
  4.1  แผ่นพับประชาสัมพันธ์สถาบันบริการสารสนเทศบรรจุข้อมูลสั้นๆ เข้าถึงจุด 
ที่ต้องการชี้แจงอย่างรวดเร็ว ชี้แจงผลประโยชน์ที่ผู้ใช้จะได้รับจากการใช้บริการ ใส่รูปภาพ กราฟิก  
หรือไดอะแกรม เพื่อเป็นการสนับสนุนข้อมูลให้ดูน่าเชื่อถือขึ้น แผ่นพับประชาสัมพันธ์หน่วยงานควร
บรรจุรายละเอียดเกี่ยวกับสถาบันบริการสารสนเทศและบริการแจกจ่ายให้ทั่วองค์การ กลุ่มเป้าหมาย 
คือ ผู้ใช้ข้อมูล ข่าวสารในการตลาด การขาย สิ่งสนับสนุนการขายและกลุ่มผู้ทำงานวิจัย 
  4.2  จดหมายข่าว โดยปกติให้ข้อมูลเฉพาะแก่กลุ่มที่จำกัด โดยมีบทความสั้นๆ 
เขียนในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ การทำจดหมายข่าวควรคำนึงถึงผู้ที่ได้รับ ผู้จัดทำควรตัดสินใจว่าควร
บรรจุสิ่งใดที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านลงไปบ้าง สิ่งหนึ่งที่ไม่ควรขาด คือ ข่าวต่างๆ เช่น บริการใหม่ 
และเรื่องราวทั่วๆ ไป เช่น บทบรรณาธิการ รายละเอียดการประชุมที่เกี่ยวข้อง การเปลี่ยนแปลง 
บุคลากร ภาพถ่าย เป็นต้น 
  4.3  โปสเตอร์ สามารถใช้เป็นเครื่องมือแสดงจุดเด่น เพื่อบริการหรือเหตุการณ์ใดๆ 
โดยเฉพาะ หรือเพื่อการรณรงค์ข้อมูลข่าวสารก็เพื่อประกาศข่าวสารที่ชัดเจนแบบง่ายและราคาถูกแก่
กลุ่มบุคคลทั่วไป การจัดทำโปสเตอร์ควรคำนึงถึงสิ่งต่างๆ คือ 
  -  ต้องสะดุดตา เพราะการจับความสนใจของคนที่สัญจรผ่านไปมานั้นเป็นช่วงระยะ
สั้น ใช้ภาพประกอบ กราฟิก เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้มอง 
  -  ขนาด ควรใหญ่กว่ากระดาษขนาด A4 
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  -  กระดาษ ควรใช้กระดาษที่มีคุณภาพ 
  -  ภาพประกอบ พิจารณาร่วมกับเนื้อหาควบคู่กันไปด้วย คำนึงถึงความเหมาะสม 
 5.  การโฆษณา ก่อนจะเริ่มโครงการโฆษณา บรรณารักษ์ควรพิจารณาและประเมิน ความคุ้ม
ทุนเสียก่อน วัตถุประสงค์ของการโฆษณา การชักชวนบุคคลทั่วไปให้มารติดต่อเพื่อปรึกษาว่าจะค้นหา
สารสนเทศได้อย่างไร การวางแผนการโฆษณาควรทำอย่างระมัดระวัง มีเป้าหมาย มีการออกแบบได้
รับข้อมูลที่เหมาะสม ทำเสร็จทันเวลา 
 6.  ส่งบันทึกแนะนำสถาบันบริการสารสนเทศ พนักงานใหม่ขององค์กรควรได้รับบันทึก
แนะนำสถาบันบริการสารสนเทศทุกคน บรรณารักษ์ควรเข้าร่วมโครงการจัดปฐมนิเทศพนักงานใหม่
ทุกครั้ง 
 7.  จัดทำประกาศเกี่ยวกับการบริการ เมื่อมีการจัดบริการใหม่ๆ ของห้องสมุด บรรณารักษ์
ควรจัดทำประกาศให้ทราบทั่วกัน นอกจากนี้จัดทำประกาศเกี่ยวกับบุคลากรผู้มีความเชี่ยวชาญเพื่อ
เป็นแรงจูงใจให้ผู้ใช้เข้าใจบริการของสถาบันบริการสารสนเทศด้วยความมั่นใจ 
 8.  การสร้างความสัมพันธ์กับสื่อ ในกรณีที่สถาบันบริการสารสนเทศเปิดบริการแก่สังคม
ภายนอก การสร้างความสัมพันธ์กับสื่อจะช่วยให้การสื่อสารของสถาบันบริการสารสนเทศมีความน่า
เชื่อถือมากกว่าการประชาสัมพันธ์แบบทั่วๆ ไป สื่อที่เลือกใช้อาจจะเป็นหนังสือพิมพ์ที่ผู้ใช้บริการนิยม
อ่าน สถานีวิทยุที่ผู้ใช้นิยมฟัง โทรทัศน์ช่องที่ผู้ใช้นิยมดู บรรณารักษ์ควรเลือกเรื่องที่กำลังเป็นที่สนใจ
เสนอผ่านสื่อ เช่น เรื่องเกี่ยวกับธุรกิจ แล้วจึงใช้เทคนิคการนำเสนอข้อมูลที่ผู้ฟัง/ผู้ชมจะสื่อค้นได้จาก
สถาบันบริการสารสนเทศ จะทำให้ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขา ถ้าพยายามนำเสนอ
ตนเองเพื่อบริการสาธารณชนจนในที่สุดผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสื่อในสาขาต่างๆ ก็จะมาขอความคิด
เห็นจากห้องสมุด 
 9.  การจัดกิจกรรมพิเศษ ถ้าสถาบันบริการสารสนเทศมีบริเวณกว้างขวาง ควรจัดให้มี
กิจกรรมพิเศษ เช่น การเปิดตัวของบริการสถาบันบริการสารสนเทศสู่ผู้ใช้ทั้งภายในและภายนอก  
เพื่อลดการปิดกั้นระหว่างผู้ใช้กับสถาบันบริการสารสนเทศ นอกจากนี้ยังมีการนำชมสถาบันบริการ
สารสนเทศ การจัดอบรมต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้เฉพาะกลุ่ม การจัดอาจจะเป็นแบบเป็น
ทางการหรือไม่เป็นทางการ 
 10.  การเขียนข่าวเพื่อลงหนังสือพิมพ์ บรรณารักษ์ควรฝึกฝนการเขียนเพื่อเพิ่มพูนทักษะของ
ตนเอง การเขียนเพื่อลงข่าวหนังสือพิมพ์จะเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพอันหนึ่งในด้านการตลาด
ของสถาบันบริการสารสนเทศ การใช้วิธีการตลาดแบบนี้นับว่าเป็นวิธีที่ราคาถูกที่สุด เพราะ
บรรณารักษ์ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ สิ่งที่บรรณารักษ์ต้องใช้คือเวลาในการเขียนเท่านั้น 
 11.  การพูดในที่ชุมชน ในช่วงที่มีการสัมมนา การฝึกอบรมปฏิบัติการต่างๆ บรรณารักษ์ควร
ถือโอกาสพูดเกี่ยวกับวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้นของตนเอง หรือบริการของสถาบันบริการ
สารสนเทศให้แก่บุคคลภายในและภายนอกองค์กรฟัง บรรณารักษ์ควรติดต่อกับสภาพหอการค้า
ประจำท้องถิ่น มหาวิทยาลัย วิทยาลัย โรงเรียน เป็นต้น และเสนอตัวไปพูดเกี่ยวกับบริการห้องสมุด
และผลประโยชน์ที่พวกเขาจะได้รับ 
 12.  การจัดนิทรรศการ ควรกำหนดหัวข้อในการจัดให้สัมพันธ์กับงานและงบประมาณสร้าง
อุปกรณ์ในการจัดนิทรรศการขนาดเล็ก เพื่ออำนวยความสะดวกในการขนย้าย บรรณารักษ์ควรไปชม
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นิทรรศการการขนาดใหญ่ ติดต่อกับกลุ่มต่างๆ ที่จัด ประสานงานกับผู้จัดเพื่อเตรียมการนำสถาบัน
บริการสารสนเทศเข้าร่วมจัดนิทรรศการด้วยในโอกาสต่อไป 
 การใช้กลยุทธ์ทางการตลาดตามหลักของส่วนประสมการตลาด (The Marketing Mix) 
 กลยุทธ์ทางการตลาดที่นำมาใช้ในงานบริการสารสนเทศ เรียกสั้นๆ ว่า “กลยุทธ์การตลาด” 
กล่าวได้ว่า กลยุทธ์การตลาดเป็นการวางแผนการดำเนินงานสถาบันบริการสารสนเทศ เพื่อทำให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการให้บริการ ที่เรียกว่าส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix) หรือ 4Ps, 
5Ps และ 7Ps เพื่อเป็นการวางแผนการดำเนินงานของสถาบันบริการสารสนเทศ ซึ่งจะทำให้สถาบัน
บริการสารสนเทศทราบถึงสิ่งที่ต้องทำก่อนหลังและยังสามารถช่วยให้เข้าใจถึงความต้องการของผู้ใช้

และนำไปใช้ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อสามารถจัดบริการให้สนองตอบต่อความต้องการ
ของผู้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นนักวิชาการด้านการตลาด นักวิชาการทางด้าน
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ได้นำเสนอกลยุทธ์ทางการตลาด 
กับงานบริการสารสนเทศ ไว้ดังนี้ 
 ส่วนผสมของตลาด (Marketing Mix) หรือ 4Ps ซึ่งได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Products)  
การกำหนดราคา (Price) การจัดจำหน่าย (Place) และการส่งเสริมจำหน่าย (Promotion) ในงาน
บริการสารสนเทศนั้นไม่เพียงพอ เพราะงานบริการสารสนเทศเป็นงานบริการ ซึ่งผู้ให้บริการนั้นนับว่า
มีความสำคัญมาก ดังนั้น ส่วนผสมของการตลาดควรจะเพิ่มผู้ให้บริการ (People) เข้าไปอีกเป็น 5Ps 
ดังนี้ ชัชวาลย์ วงษ์ประเสริฐ (2533, หน้า 29-30)  
 1.  ผลิตภัณฑ์ (Products) ในงานห้องสมุด คือ สารสนเทศหรือบริการสารสนเทศ  
ซึ่งสารสนเทศในด้านเศรษฐกิจนั้นหมายถึง การถ่ายทอดข้อความขององค์ความรู้ที่ได้จัดระเบียบแล้ว 
เพราะฉะนั้นข้อมูล (Data) ที่ยังไม่ได้มีการจัดระเบียบก็ไม่เรียกว่า สารสนเทศ ซึ่งสารสนเทศใน
ลักษณะของผลิตภัณฑ์นั้นต้องมีความทันสมัย และถือว่าสารสนเทศเป็นสินค้าสาธารณะ (Public 
Goods) และเป็นสินค้าที่เอกชนมีสิทธิถือครองได้ (Private Goods) จึงมีการคิดราคาของสารสนเทศ
ได้ ลักษณะของผลิตภัณฑ์ของห้องสมุด ได้แก่ บริการตอบคำถาม การรวบรวมบรรณานุกรม การให้
ยืมสิ่งพิมพ ์และบริการสารสนเทศเลือกสรร (Selective Dissemination of Information: SDI) 
ตลอดจนบริการฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์อื่นๆ  
 2.  กำหนดราคา (Price) ซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละสถาบันบริการสารสนเทศว่าจะคิดราคาในการให้
บริการสารสนเทศหรือไม ่ซึ่งถ้าเป็นสารสนเทศที่เฉพาะ หรือใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารโทรคมนาคม 
ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง ก็ควรคิดราคาในการใช้สารสนเทศ ซึ่งอาจจะคิดราคาโดยใช้วิธีการวิเคราะห์จุด
คุ้มทุน (Break Even Pricing) คือ จุดที่กิจการมีรายได้รวมเท่ากับต้นทุนรวม 
 3.  การจัดจำหน่าย (Place) สถาบันบริการสารสนเทศต้องพิจารณาการจัดจำหน่ายหรือช่อง
จากการจำหน่าย (Channel of Distribution) เป็นการจัดส่งหรือบริการโดยตรงหรือผ่านตัวกลาง 
ผ่านความร่วมมือระหว่างสถาบันบริการสารสนเทศหรือการใช้ประโยชน์จากการสื่อสารโทรคมนาคม  
 4.  การส่งเสริมจำหน่าย (Promotion) ซึ่งเป็นส่วนสำคัญโดยเฉพาะองค์กรทางด้านธุรกิจ 
เช่น การประชาสัมพันธ์ เพื่อแนะนำการบริการสารสนเทศ การกระตุ้นความสนใจไปยังผู้ใช้เฉพาะกลุ่ม 
การจัดตกแต่งอาคารสถานที่ แสงสว่าง โต๊ะเก้าอี้ ให้มีความสะดวกสบาย ผู้ใช้ได้รับ การบริการ 
ที่รวดเร็ว ทันเวลา และตรงกับความต้องการ ผู้ให้บริการแสดงความเต็มใจในการให้บริการ 
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 5.  ผู้ให้บริการ (People) ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการให้บริการสารสนเทศ เพราะเป็นผู้วาง
เป็นการตลาด ดังนั้น ต้องมีความเข้าใจดีในเรื่องการตลาด โดยเฉพาะสถาบันบริการสารสนเทศ  
ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่ได้แสวงหากำไร ขาดการแข่งขันกับหน่วยงานอื่นๆ การดำเนินงานเป็นลักษณะ
ผูกขาด ทำให้บริการมักไม่ค่อยให้ความสนใจกับผู้รับบริการ มักคิดว่าเมื่อผู้ใช้ต้องการสารสนเทศ 
ก็จำเป็นต้องมาใช้บริการเอง และผลตอบแทนคงที่ไม่ว่าจะจัดบริการเพิ่มขึ้นหรือไม่ก็ตาม ดังนั้น 
ผู้ให้บริการควรเปลี่ยนแปลงทัศนคติเลิกคิดว่าวัสดุของสถาบันบริการสารสนเทศเป็นของตนเอง  
ควรยินดีที่มีผู้ใช้มากขึ้นถึงแม้ว่าจะต้องทำงานเพิ่มขึ้นก็ตาม และผู้ให้บริการต้องศึกษากลุ่มผู้ใช้แต่ละ
กลุ่มอย่างลึกซึ้ง 
 การนำส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หรือ 4Ps มาประยุกต์ใช้ในอนาคตกับ
งานบริการสารสนเทศ (กลยุทธ์การตลาดกับงานบริการสารสนเทศ, 2555) มีดังนี ้
 1.  ผลิตภัณฑ์ (Product) โดยในรูปแบบของสถาบันบริการสารสนเทศ จะหมายถึง 
ผลิตภัณฑ์หรือบริการของสถาบันบริการสารสนเทศ นั่นเอง ซึ่งบริการของสถาบันบริการสารสนเทศ 
ยกตัวอย่างเช่น บริการยืม-คืน บริการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ บริการตอบคำถามช่วยการค้นคว้า 
บริการวารสารและเอกสาร บริการโสตทัศนวัสดุ บริการนำส่งเอกสารระหว่างสถาบันบริการ
สารสนเทศ บริการยืมระหว่างสถาบันบริการสารสนเทศ เป็นต้น สถาบันบริการสารสนเทศได้จัดให้มี
บริการต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม เพื่อให้ทรัพยากรสารสนเทศ 
ที่สถาบันบริการสารสนเทศได้จัดซื้อจัดหามาถูกใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า 
 2.  สถานที่ (Place) คือ สถานที่ให้บริการหรือช่องทางการให้บริการสารสนเทศของสถาบัน
บริการสารสนเทศ ในส่วนของอาคารสถานที่นั้น สถาบันบริการสารสนเทศต้องปรับปรุงสถาบัน
บริการสารสนเทศให้เป็นสถาบันบริการสารสนเทศมีชีวิตทำให้มีบรรยากาศน่าเข้ามาใช้บริการ มี
อาคารสถานที่ที่สวยงาม และมีป้ายบอกแหล่งทรัพยากรสารสนเทศที่ชัดเจน สำหรับช่องทางใน   
การให้บริการสารสนเทศ ควรมีการจัดทำเว็บไซต์ของสถาบันบริการสารสนเทศ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้า
ถึงข้อมูลของสถาบันบริการสารสนเทศได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่ต้องเดินทางมายังห้องสมุด ซึ่งถือว่า
เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศของสถาบันบริการ

สารสนเทศได้อีกทางหนึ่งด้วย และสำนักหอสมุดควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันบริการ
สารสนเทศสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ เครือข่ายความร่วมมือจะเอื้อประโยชน์ต่อสถาบันบริการ
สารสนเทศต่างๆ ในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน ส่งผลให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้ทรัพยากร
สารสนเทศจากสถาบันบริการสารสนเทศต่างๆ ได้อย่างมากมาย หลากหลาย และสะดวกในการขอใช้
บริการไม่ว่าจะอยู่ ณ ที่แห่งใด 
 3.  ราคา (Price) สำหรับในส่วนของราคา เนื่องจากสถาบันบริการสารสนเทศเป็นองค์กรที่ไม่
ได้หวังผลกำไร จึงไม่สามารถวัดมูลค่าในเรื่องของรายได้เพียงอย่างเดียว แต่จะพิจารณาว่าผู้ใช้ได้รับ
บริการที่คุ้มค่ากับเวลาที่เสียไปหรือไม่ โดยสถาบันบริการสารสนเทศมีความต้องการที่จะพัฒนาบริการ
ของตนเองให้ผู้ใช้บริการรู้สึกว่าคุ้มค่าเมื่อมาใช้บริการ 
 4.  การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ในส่วนของการส่งเสริมการใช้สถาบันบริการ
สารสนเทศ ทางสถาบันบริการสารสนเทศ และสถาบันบริการสารสนเทศคณะต่างๆ ควรดำเนินการ
ศึกษาผู้ใช้ และประเมินการใช้บริการสถาบันบริการสารสนเทศเป็นประจำ เพื่อนำผลการประเมินมา
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พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และบริการของสถาบันบริการสารสนเทศ เช่น การจัดทำโครงการเกี่ยว
กับการศึกษาผู้ใช้โดยเจาะลึกเฉพาะกลุ่มบุคคลหรือโฟกัสกรุ๊ป เพื่อทราบความต้องการของผู้ใช้แต่ละ
ประเภท และนำผลการศึกษาไปจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ และจัดบริการให้ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้ใช้ให้มากยิ่งขึ้น 
 ชาริณี  เชาวน์ศิลป์ (2538, หน้า 6-8) กล่าวว่าส่วนผสมของการตลาด (Marketing Mix)ของ
บริการสารสนเทศมี 5 ส่วน ดังนี้ 
 1.  ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สารสนเทศหรือบริการสารสนเทศก็ได้ โดยเน้นที่ต้องเป็น
สินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพน่าเชื่อถือ ทำให้ลูกค้าเกิดความพอใจ ติดใจ ประทับใจ 
ต้องการเป็นลูกค้าประจำต่อไป ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่า สารสนเทศเป็นสิ่งที่มีคุณค่าไม่เฉพาะต่อ
วงการศึกษา แม้แต่หน่วยงานหรือวงการธุรกิจก็ต้องใช้ข้อมูลในการคิด การวางแผน การตัดสินใจ 
หลายหน่วยงานยินดีที่จะจ่ายเงินเพื่อข้อมูลหรือสารสนเทศ โดยการซื้อจากแหล่งที่มีข้อมูลหรือลงทุน
เสาะแสวงหาข้อมูลด้วยตนเอง หลายแห่งตั้งงบประมาณเพื่อการวิจัยและพัฒนา ซึ่งก็เป็นการหาข้อมูล
วิธีหนึ่ง แต่มีหน่วยงานอีกเป็นจำนวนไม่น้อยที่ซื้อข้อมูลจากแหล่งบริการสารสนเทศต่างๆ ทั้งของรัฐ
และเอกชน ซึ่งในปัจจุบันก็มีหลายหน่วยงานที่ให้บริการสารสนเทศในเชิงพาณิชย์ 
 สารสนเทศหรือบริการสารสนเทศอะไรบ้างที่ขายได ้คำตอบคือทุกอย่างที่สามารถทำให้ ผู้ซื้อ
คิดว่าทำให้เขาได้รับประโยชน์เป็นสิ่งที่เขาต้องการ ทำให้เขาหรือบริษัทของเขาประสบความสำเร็จ ทำ
กำไรได้มากขึ้น ซึ่งมองในแง่ธุรกิจการที่เราช่วยให้คนอื่นได้กำไรมากขึ้น ได้รับประโยชน์จากงานของ
เรา ย่อมมีเหตุผลสมควรที่จะได้รับผลตอบแทน คือ สามารถคิดราคาค่าบริการจากงานที่เราทำได้ 
ลักษณะสำคัญของสารสนเทศหรือบริการสารสนเทศที่ดีคือ เป็นสารสนเทศที่จัดและดำเนินการโดยผู้
ที่มีความรู ้เป็นสารสนเทศที่คนอื่นไม่มี เป็นสารสนเทศที่ช่วยในการขายสินค้าหรือบริการของลูกค้า มี
อำนาจในการจำแนกการแข่งและตลาด กล่าวโดยสรุปคือ มีประโยชน์ต่อผู้ซื้อ เช่น สร้างผลตอบแทน
หรือกำไรในทางธุรกิจ และช่วยประหยัดเวลาของลูกค้า 
 แต่มีข้อแนะนำว่าควรเริ่มด้วยบริการที่มีอยู่แล้ว และที่สำคัญและอาจถือเป็นกฎ คือ ควรเป็น
บริการในสิ่งที่ตนถนัด มีความชำนาญหรือเกี่ยวข้องกับงานประจำที่ทำอยู่ เช่น หากเป็นสถาบันบริการ
สารสนเทศทางการแพทย์ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านข้อมูลทางการแพทย ์ก็ควรเน้นขายบริการ
สารสนเทศทางด้านการแพทย์ ไม่ควรเริ่มต้นด้วยสารสนเทศด้านเกษตรศาสตร์หรือประวัติศาสตร์ 
บริการสารสนเทศที่อาจคิดค่าบริการได้ ได้แก่ บริการสืบค้นสารสนเทศด้วยระบบออนไลน์ (Online 
Searching) จากฐานข้อมูลของสถาบันบริการสารสนเทศ ทั้งของสถาบันบริการสารสนเทศกลาง    
(In-House Database) และฐานข้อมูลของหน่วยงานอื่นทั้งภายในและต่างประเทศ จัดทำรายชื่อ
หนังสือประกอบการอ่านในเรื่องเฉพาะ (Recommended Reading List In Specific Subjects)  
รายงานการสำรวจ วิจัยที่เกี่ยวกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเฉพาะที่กำลังเป็นที่สนใจ รวบรวม
บรรณานุกรมโดยใช้คอมพิวเตอร์ จากฐานข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่หรือสามารถเรียนใช้ได้ และบริการ
จัดหาเอกสารที่ผู้ใช้ต้องการ 
 2.  ราคา (Price) การกำหนดราคาขายของบริการเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความคิด ริเริ่ม  และ
ความสันทัดเป็นพิเศษ อันเนื่องมาจากลักษณะของบริการว่าเป็นสิ่งที่เก็บไว้รอจำหน่าย ไม่ได้สูญเปล่า 
หากไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ ความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนแปลงได้ง่าย ลูกค้าอาจเลื่อนการซื้อออกไป 
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หรือทำงานบริการนั้นด้วยตนเองหากจำเป็นต้องซื้อบริการในราคาสูง ดังนั้นการกำหนดราคาให้เหมาะ
สมจึงเป็นเรื่องสำคัญมาก อันที่จริงการกำหนดราคาของตลาดบริการก็ใช้หลักการเดียวกับการตลาด
ของสินค้า นั่นคือต้องเป็นราคาที่เหมาะสม ยุติธรรม สามารถแข่งขันในตลาดได ้และทำกำไรพอ
สมควร ตามปกติแล้วสินค้าหรือบริการที่มีคุณค่าเพิ่มเติม (Added Value) ไม่จำเป็นต้องใช้ราคาต่ำ
เป็นกลยุทธ์ในการต่อสู ้บริการสารสนเทศเป็นสินค้าที่ต้องแข่งขันกันที่การให้บริการและคุณภาพ   
การบริการ การกำหนดราคาเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญอย่างหนึ่ง เพราะราคาเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการเลือกซื้อของผู้ซื้อ และเป็นองค์ประกอบเดียวในส่วนผสมทางการตลาดที่สามารถเพิ่มผล
ตอบแทนในด้านยอดขายหรือรายได้องค์ประกอบที่ใช้ในการกำหนดราคา ได้แก่ พิจารณาความ
ต้องการของตลาด และสภาพการแข่งขันในตลาด หาเป็นสารสนเทศหรือบริการสารสนเทศที่เป็นที่
ต้องการอย่างมากและเป็นสถาบันบริการสารสนเทศเดียวที่มีสารสนเทศหรหือบริการสารสนเทศนั้นๆ 
แน่นอนว่าถึงจะกำหนดราคาสูงเพียงใดผู้ซื้อก็ยังคงพึงพอใจกับประโยชน์ที่ได้ซึ่งมากกว่าค่าบริการที่

จ่ายไป 
 3.  การส่งเสริมการขายหรือการตลาด (Promotion) เป็นงานยากสำหรับนักการตลาด 
เพราะบริการเป็นงานขายความรู้สึก ความพึงพอใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่สัมผัสจับต้องไม่ได้ แต่เป็นงานที่สำคัญ
มาก กลยุทธ์การขายจึงอาจใช้หลายรูปแบบ เช่น  
  3.1  การขายโดยบุคคล โดยการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้กับผู้รับบริการขาย
คุณค่า ความเชื่อถือ ความไว้วางใจ ความเป็นกันเองให้ผู้ซื้อเกิดความประทับใจ ติดใจ ซึ่งผู้ให้บริการ
เป็นองค์ประกอบที่สำคัญมาก โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพและการแต่งกายที่ด ีสุภาพ แสดงความ
นับถือ และให้การต้อนรับที่เหมาะสม มีความพร้อม ความเต็มใจที่จะให้บริการ มีความรู้ความสามารถ
ทั้งในด้านวิชาการ การสื่อสาร การประยุกต์ใช้ความรู้ให้เหมาะสมกับโอกาสและปัญหา มีความ
สามารถในธุรกิจ (ความรอบรู้เกี่ยวกับแหล่งและทรัพยากรสารสนเทศ และกลยุทธ์การค้น) เรียนรู้ว่า
ลูกค้าเป็นใคร ให้ความสนใจ เอาใจใส่ลูกค้า มีการติดต่อ ติดตามลูกค้าสม่ำเสมอ สื่อสารกับลูกค้า
ตลอดเวลา โดยเฉพาะลูกค้าประจำ 
  3.2  การโฆษณา โดยมุ่งให้ผู้ใช้บริการทราบ จดจำ ระลึกถึงบริการที่ได้รับ รู้จัก
บริการใหม่ที่เกิดขึ้น แจ้งให้ทราบถึงความยังคงอยู่ของบริการ เรียกร้องให้ไปใช้บริการมากขึ้นหรือบ่อย
ขึ้น เป็นต้น 
  3.3  การจัดการขายในโอกาสพิเศษ เช่น ปีใหม่จัดกิจกรรมพิเศษ ได้แก่ จัด
นิทรรศการ แสดงผลงาน โฆษณาความดีเด่น และดังด้านบริการของผู้ให้บริการ ให้ส่วนลดพิเศษแก่
ลูกค้าประจำ เป็นต้น 
 4.  สถานที่ / ช่องทางการขายหรือการตลาด (Place) ในการวางแผนการขายสถานที่และ
ช่องทางการขายมีความสำคัญมากเช่นกัน ควรเป็นสถานที่หรือช่องทางที่ง่ายต่อการเข้าถึง (Access) 
ได้แก่  
  4.1  อยู่ในสถานที่ลูกค้ามาใช้สะดวก หาง่าย 
  4.2  สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบ ดูน่าเชื่อถือ 
  4.3  มีวัสดุ อุปกรณ์สำหรับงานอย่างพรั่งพร้อม 
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  4.4  ลูกค้าหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงหรือรับบริการได้โดยสะดวก ระเบียบวิธี
หรือขั้นตอนการรับบริการไม่ควรยุ่งยาก ซับซ้อนมากจนเกินไป 
  4.5  ระยะเวลาที่ลูกค้าต้องรอ เพื่อรับบริการต้องน้อยที่สุด 
 5.  การวิจัยตลาด (Research) ธุรกิจใดที่ปราศจากระบบข่าวสารการตลาดก็เหมือนคน
ตาบอด และเสี่ยงต่อความล่มจมได้ง่าย องค์กรธุรกิจมากมายที่ประสบผลสำเร็จเพราะได้เสนอ
ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม ถูกต้อง สอดคล้องกับเวลาและความต้องการ สถาบันบริการสารสนเทศก็
สามารถประสบความสำเร็จได้ถ้าปฏิบัติเช่นที่กล่าวมาแล้ว การจะได้ข้อมูลเหล่านี้ สถาบันบริการ
สารสนเทศต้องทำการวิจัยตลาด เพื่อให้ทราบว่าใครบ้างที่ต้องการ (Need) สารสนเทศ ใครได้จัดทำ
หรือให้บริการที่ผู้ใช้ต้องการแล้วบ้าง (คู่แข่งขันเป็นใคร) บริการที่คู่แข่งขันให้เป็นอย่างไร บริการชนิด
ใดที่คู่แข่งได้คิดค่าบริการ และเราจะให้บริการที่ดีกว่าได้หรือไม่ 
  การวิจัยตลาด ทำได้หลายวิธี เช่น  
  5.1 ใช้แบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์ ซึ่งควรให้สั้นที่สุด ไม่ควรเกินหนึ่งหน้า
กระดาษ ขนาด เอ 4 ลักษณะคำถามควรเป็นแบบให้ตอบสั้นๆ เช่น ใช่ / ไม่ใช่ และควรกำหนดให้ผู้
ตอบส่งคืนโดยเร็วที่สุด ควรมีคำชี้แจงว่าเป็นการวิจัยเพื่อสำรวจข้อมูลทางการตลาด และไม่ควรบอก
ว่าเป็นการหาข้อมูลเพื่อการบริการสารสนเทศเชิงพาณิชย์ 
  5.2  พูดคุยในการสัมมนา การประชุม เป็นต้น กับผู้ที่ต้องการใช้สารสนเทศ เขา
ต้องการข้อมูลแบบไหน ใช้บริการที่ไหน จ่ายเท่าไร และรู้สึกอย่างไรกับบริการที่ได้รับ ต้องการบริการ
ในรูปแบบอื่นหรือไม่ ถ้าเขาแสดงท่าทีสนใจก็สามารถแนะนำบริการของเรา และอาจได้ลูกค้ารายแรก 
ซึ่งหากเราให้บริการที่ดีก็จะเกิดการบอกเล่าปากต่อปาก ทำให้ได้ลูกค้าเพิ่ม ลูกค้ายิ่งมาก ต้นทุนจะยิ่ง
ต่ำ ราคาจะลดลง ซึ่งจะดึงดูดใจให้ลูกค้าทวีจำนวนมากยิ่งขึ้น 
  5.3  ลองใช้บริการของคู่แข่งขัน เพื่อดูราคา ชนิด ปริมาณและคุณภาพของบริการว่า
มีจุดอ่อนตรงไหนบ้างที่เราสามารถเข้าไปแทรกในตลาดได้ เช่น สร้างคอลเลคชั่นสิ่งพิมพ์พิเศษ ซึ่งเป็น
ข้อมูลที่ตลาดมีความต้องการมาก แต่หาหรือเข้าถึงได้ยาก เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทกิจการเล็กๆ ซึ่งมี
ผู้ต้องการมากเพื่อเป็นข้อมูลวางแผนทางธุรกิจ แต่เป็นข้อมูลที่หาและเข้าถึงได้ยาก การวิจัยตลาดจะ
ทำให้ทราบว่าลูกค้าหรือผู้ที่น่าจะเป็นลูกค้าของเราเป็นใคร ต้องการอะไร เมื่อไร อย่างไร และคู่แข่ง
ของเราเป็นใคร มีศักยภาพมากน้อยแค่ไหน มีจุดใดบ้างที่เราสามารถนำไปแข่งขันได้ การรู้เขารู้เราจะ
ทำให้สามารถดำเนินการไปได้ตรงเป้าหมาย และประสบผลสำเร็จได้โดยง่าย กิจการใดๆ ก็ควรเริ่มต้น
ด้วยการวิจัยการตลาด เพื่อกำหนดเลือกตลาดที่เหมาะสมและหาส่วนผลทางการตลาดให้สอดคล้อง
กันเพื่อให้ได้กำไรตามอัตราที่คาดหมาย 
 ธีรกิติ  นวรัตน ณ อยุธยา (2548, หน้า 36-38) กล่าวว่า ในการดำเนินงานด้านการตลาด
บริการให้ประสบผลสำเร็จนั้น ผู้บริการแหล่งสารสนเทศควรเรียนรู้ส่วนประสมการตลาดบริการทั้ง    
7 ประการ ซึ่งประกอบไปด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัดจำหน่ายบริการ (Place)  
การส่งเสริมการตลาด (Promotion) บุคคล (People) กระบวนการ (Process) และหลักฐานทาง
กายภาพ (Physical Evidence) มีดังนี้ 
 1.  ผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นข้อเสนอทั้งหมดที่แหล่งสารสนเทศนำเสนอขายลูกค้า  
ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วนย่อย คือผลิตภัณฑ์หลัก หมายถึงสิ่งที่ลูกค้าต้องการซื้อและผลิตภัณฑ์เสริม  
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ซึ่งเป็นข้อเสนออื่นๆ ที่มอบให้ลูกค้า ผู้บริหารด้านการตลาดของแหล่งสารสนเทศควรทราบว่าลูกค้า
ต้องการซื้อหรือใช้บริการอะไร และอะไรที่มีผลทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ โดยทั่วไปผลิตภัณฑ์หลักของ
แต่ละกิจการบริการแต่ละรายมักจะไม่แตกต่างกันมากนัก แต่ละแตกต่างกันในส่วนของผลิตภัณฑ์
เสริม ซึ่งมีผลทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อมากที่สุด ในปัจจุบันเป็นยุคที่การแข่งขันทางธุรกิจทวีความรุนแรง
มากขึ้น ดังนั้นแหล่งบริการสารสนเทศจึงต้องพยายามนำเสนอผลิตภัณฑ์เสริมที่มีความแตกต่างจากคู่
แข่ง ให้บริการสารสนเทศที่ถูกต้องและรวดเร็ว และมีการนำเสนอบริการใหม่ๆ อยู่เสมอ 
 2.  ราคา (Price) เป็นเครื่องมือด้านการตลาดที่มีความสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จของกิจการ
บริการ เนื่องจากสามารถสร้างรายได้โดยตรงให้กับกิจการ ที่สำคัญคือราคามีผลต่อการรับรู้ของลูกค้า
ในเรื่องคุณค่า (Value) และคุณภาพของบริการที่กิจการนำเสนอ ในการกำหนดราคาค่าบริการ  
ผู้บริหารด้านการตลาดของแหล่งบริการสารสนเทศจะต้องคำนึงถึงปัจจัยที่สำคัญหลายประการ เช่น 
วัตถุประสงค์ของกิจการ ต้นทุนของกิจการ ขีดความสามารถในการให้บริการ ความอ่อนไหวต่อราคา
ของผู้บริโภค สภาพการแข่งขัน สภาวะทางเศรษฐกิจ เป็นการกำหนดราคามีหลายวิธีที่นิยมใช้ใน
ปัจจุบัน คือการกำหนดราคาจากลูกค้า โดยพิจารณาจากการรับรู้ของลูกค้าในด้านคุณค่าของ
ผลิตภัณฑ์บริการของกิจการและความแตกต่างของลูกค้า เช่น ลูกค้าที่คิดว่าคุณค่า หมายถึง  
“ความคุ้มค่า” ของเงินที่จ่ายออกไปหรือราคาถูก ก็สามารถใช้วิธีการลดราคา ส่วนลูกค้าที่คิดว่าคุณค่า
หมายถึง “คุณภาพ” ของบริการที่ได้รับกิจการบริการอาจกำหนดราคาสูง 
 3.  การจัดจำหน่ายบริการ (Place) หรือการนำเสนอบริการให้ไปถึงลูกค้า ผู้บริหารด้านการ
ตลาดของแหล่งสารสนเทศ ควรพิจารณาหลักเกณฑ์ที่สำคัญ 2 ประการคือ “การเข้าถึงบริการได้” 
หมายถึง ความสะดวกสบายในการซื้อหรือรับบริการของลูกค้า และ “ความพร้อมที่จะให้บริการได้” 
ซึ่งเกี่ยวข้องกับระดับความพร้อมของกิจการในการให้บริการแก่ลูกค้า ดังนั้นแหล่งสารสนเทศจึงควร
เลือกรูปแบบการนำเสนอบริการที่ให้ความสะดวกสบายแก่ลูกค้ามากที่สุด ทั้งนี้จึงต้องเป็นรูปแบบ    
ที่กิจการสามารถให้บริการได้ด้วย เช่น ห้องสมุดประชาชนอาจเปิดให้บริการในช่วงพักรับประทาน
อาหารกลางวัน ช่วงเวลาเย็น เวลา 17.00 – 20.. น. เปิดให้บริการในวันเสาร ์– อาทิตย์ หรือเดินทาง
ไปให้บริการนอกสถานที่ เช่น บริการนำส่งเอกสารถึงมือผู้ให้บริการ หรือนำเทคโนโลยีสารสนเทศ   
มาให้บริการลูกค้าในรูปแบบของ “ห้องสมุดเสมือน” 
 4.  การส่งเสริมการตลาด (Promotion) มีบทบาทสำคัญ 3 ประการ ในการสื่อสารกับลูกค้า 
กล่าวคือการให้ข้อมูลแก่ลูกค้า การชักจูงให้ลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์ของกิจการ และการเตือน   ความทรง
จำแก่ลูกค้า เครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมการตลาด ได้แก่ การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การ
ประชาสัมพันธ์ การขายโดยพนักงานขาย การสื่อสารแบบปากต่อปาก และการตลาดทางตรง  การ
พัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารทำให้ปัจจุบันสามารถติดต่อสื่อสารกับ
ลูกค้าได้สะดวกมากขึ้น เช่น ติดต่อผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ และอินเทอร์เน็ต (โดยใช้จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์) เป็นต้น ผู้บริหารด้านการตลาดของแหล่งสารสนเทศควรจะเข้าใจกระบวนการสื่อสาร 
พยายามสื่อสารอย่างต่อเนื่องทั้งการสื่อสารภายในกับพนักงาน และการสื่อสารภายนอกกับลูกค้า  
โดยพยายามใช้รูปแบบการสื่อสารสองทิศทาง (ผู้รับสารสามารถโต้ตอบกลับมาหาผู้ส่งสารได้) นำ
เสนอด้วยสิ่งที่เป็นรูปธรรมและให้สัญญาแต่เฉพาะสิ่งที่กิจการสามารถกระทำได้จริงเท่านั้น 
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 5.  บุคคล (People) ในที่นี้หมายถึงบุคคลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอลบริการให้กับ
ลูกค้า ซึ่งรวมถึงพนักงานและลูกค้าด้วย พนักงานกิจการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “พนักงานส่วนหน้า” มี
บทบาทที่สำคัญยิ่งต่อความสำเร็จในการให้บริการ เนื่องจากลูกค้ามักจะมองว่าตัวพนักงาน   ก็คือ
บริการนั่นเอง ดังนั้นผู้บริหารด้านการตลาดของแหล่งสารสนเทศจะต้องให้ความสำคัญกับ
กระบวนการสร้าง “จิตสำนึกในการให้บริการลูกค้า” ให้กับพนักงาน ตามแนวทาง “การตลาด
ภายใน” ที่เชื่อว่าการให้บริการที่มีคุณภาพแก่พนักงาน (ซึ่งเป็นลูกค้าภายในของกิจการ) จะทำให้
พนักงานให้บริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้าภายนอกด้วย ส่งผลให้กิจการมีรายได้และกำไรมากขึ้น ในที่สุด
ในส่วนของลูกค้านั้นผู้บริหารด้านการตลาดของแหล่งบริการสารสนเทศจะต้องมีการจัดการเพื่อ

กำหนดระดับการมีส่วนร่วมของลูกค้าที่มาใช้บริการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 
 6.  กระบวนการ (Process) หมายถึง ขั้นตอน วิธีการและกิจกรรมต่างๆ ในการนำเสนอ
บริการให้แก่ลูกค้า ผู้บริหารด้านการตลาดของแหล่งสารสนเทศจะต้องพิจารณาเพื่อหาจุดที่เหมาะสม
ระหว่างการลดความแตกต่างในกระบวนการให้บริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตบริการ 
และการดำเนินงานและการเพิ่มความซับซ้อน ในกระบวนการให้บริการเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า 
 7.  หลักฐานทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง สิ่งที่เป็นรูปธรรมต่างๆ  
ที่สามารถมองเห็นหรือรับรู้ได้ ทำหน้าที่สื่อสารถึงตำแหน่งและคุณภาพของการบริการ ได้แก ่สภาพ
แวดล้อมทางกายภาพทั้งหมดของสถานที่ที่ให้บริการลูกค้า และสิ่งต่างๆ ที่สามารรถสื่อสารกับลูกค้า
ได้ การวิจัยที่ผ่านมาพบว่าหลักฐานทางกายภาพเป็นเครื่องมือทางการตลาดมีอิทธิพลต่อความคิด 
อารมณ์จะต้องเข้าใจถึงแนวทางในการกำหนดกลยุทธ์หลักฐานทางกายภาพที่เหมาะสมเพื่อให้ลูกค้า

และพนักงานของกิจการมีรูปแบบพฤติกรรมการตอบสนองที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกิจการ 
 การตลาดบริการของห้องสมุด (2555) ผู้บริหารและผู้ให้บริการสถาบันบริการสารสนเทศควร
เรียนรู้เครื่องมือสำคัญ 7 ประการ ของนักการตลาดบริการที่เรียกว่า ส่วนประสมตลาดบริการ 
(Service Marketing Mix) ดังนี้ 
 1.  ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง ข้อเสนอทั้งหมดที่ผู้ให้บริการมีให้แก่ผู้ใช้ ซึ่งประกอบด้วย
สองส่วน คือ ผลิตภัณฑ์หลัก ซึ่งหมายถึง สิ่งที่ผู้ใช้ต้องการใช้ และผลิตภัณฑ์เสริม ซึ่งเป็นข้อเสนอ
ต่างๆ ที่ผู้ให้บริการมอบให้ผู้ใช ้ดังนั้นผู้บริหารด้านการตลาดของแหล่งสารสนเทศควรทราบความ
ต้องการของผู้ใช้ 
 2.  ราคา (Price) หมายถึง เครื่องมือด้านการตลาดที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จของกิจการ
บริการ ซึ่งมีผลต่อการรับรู้ของผู้ใช้ในเรื่องคุณค่าและคุณภาพของการบริการ 
 3.  สถานที่จัดจำหน่ายบริการ (Place) หมายถึง การจัดจำหน่ายบริการหรือการนำเสนอ
บริการให้ไปถึงผู้ใช้ ผู้บริหารด้านการตลาดของแหล่งสารสนเทศควรพิจารณาหลักเกณฑ์ที่สำคัญ 2 
ประการ คือ การเข้าถึงบริการได้ ซึ่งหมายถึง ความสะดวกสบายในการรับบริการของผู้ใช้ และความ
พร้อมที่จะให้บริการในการให้บริการแก่ผู้ใช้ ดังนั้น แหล่งสารสนเทศจึงควรเลือกรูปแบบการนำเสนอ
บริการที่ให้ความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้มากที่สุด ต้องเป็นรูปแบบที่กิจการสามารถให้บริการได้ด้วย 
 4.  การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง บทบาทที่สำคัญ 3 ประการ ในการสื่อสาร
กับลูกค้า กล่าวได้ว่าเป็นการให้ข้อมูลแก่ลูกค้า การชักจูงใจให้ลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์ของกิจการและการ
เตือนความทรงจำของลูกค้า 
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 5.  บุคคล (People) หมายถึง บุคคลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอบริการแก่ผู้ใช้ นับ
รวมทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ผู้ใช้บริการมักจะมองว่าผู้ให้บริการก็คือบริการนั่นเอง นอกจากนี้  
ผู้บริหารด้านการตลาดของแหล่งสารสนเทศจะต้องให้ความสำคัญกับกระบวนการสร้างจิตสำนึกใน

การให้บริการ 
 6.  กระบวนการ (Process) หมายถึง ขั้นตอน วิธีการ และกิจกรรมต่างๆ ในการนำเสนอบ
ริกา ผู้บริหารด้านการตลาดของแหล่งสารสนเทศจะต้องพิจารณาหาจุดที่เหมาะสมระหว่างการลด
ความแตกต่างในกระบวนการให้บริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตบริการ และการดำเนินงาน 
และการเพิ่มความซับซ้อนในกระบวนการให้บริการ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า 
 7.  หลักฐานทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง สิ่งที่เป็นรูปธรรมต่างๆ ที่สามารถ
มองเห็นหรือรับรู้ได้ ทำหน้าที่สื่อสารถึงตำแหน่งและคุณภาพการบริการ อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือ
ทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมการตอบสนองของบุคคล 
 สรุปว่าการนำแนวคิดเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด หรือ 4Ps, 5Ps และ 7Ps      
มาประยุกต์ใช้กับงานบริการสารสนเทศนั้นจะทำให้เกิดแนวทางในการจัดบริการสารสนเทศที่ตอบ

สนองความต้องการที่ผู้ใช้คาดหวังได้อย่างรวดเร็ว ครบถ้วน สมบูรณ์ ทันสมัย และก่อให้เกิดความ
สำเร็จในงานบริการ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจและทำให้ผู้ใช้บริการได้ตระหนักถึงคุณค่าที่ได้รับจาก
การใช้บริการและพึงพอใจที่จะมาใช้บริการของสถาบันบริการสารสนเทศอีกในภายหลัง ถ้าสถาบัน
บริการสารสนเทศนำส่วนประสมทางการตลาดมาปรับใช้ก็ควรพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนวิธีต่อไปเรื่อยๆ 
ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงประสิทธิภาพของการบริการสารสนเทศของห้องสมุดอย่าง

แท้จริง ดังที่ ปรัชญนันท์  นิลสุข และทิพภากร รังคสิริ (2551, หน้า 21) กล่าวว่า การบริการ
สารสนเทศในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเมื่อเทียบกับในอดีต การนำเอากลยุทธ์ทางการ
ตลาดเข้ามาใช้เป็นการบริการสารสนเทศในเชิงรุก ปรับวิธีการบริการสารสนเทศแบบตั้งรับในสถานที่
ให้กลายเป็นการบริหารสารสนเทศแบบเชิงรุกที่บุกไปในทุกที ่กลยุทธ์ทางการตลาดเชิงรุก ที่ต้องคำนึง
ถึงผู้รับบริการ วิธีการที่เหมาะสมตามสภาพของท้องถิ่น เศรษฐกิจที่พอเพียงต่อการให้บริการ
สารสนเทศอย่างเพียงพอ การเพิ่มมูลค่าเพื่อให้กับสถาบันบริการสารสนเทศในการให้บริการ
สารสนเทศด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องที่ท้าทายความสามารถของผู้เกี่ยวข้องให้ได้คิด
และพิจารณาวิธีการที่เหมาะสมเพื่อปรับปรุงการทำงานและการบริการของหน่วยงานให้มีการปฏิบัติ 
ที่เป็นเลิศ มีบริการที่ประทับใจผู้ใช้ 

ขั้นตอนการนำกลยุทธ์การตลาดมาใช้ในงานบริการสารสนเทศ 
 แมทธิวส ์(Mathews, 1983, pp. 19-31) เสนอขั้นตอนของกลยุทธ์การตลาดเบื้องต้นของ
สถาบันบริการสารสนเทศ ไว้ดังนี้ 
 1.  จำแนกความจำเป็นและความต้องการของผู้ใช้ที่มีศักยภาพสูง ที่มีอยู่ในปัจจุบันของ
สถาบันบริการสารสนเทศเป็นอันดับแรก 
 2.  ค้นหาว่าบริการแบบใดเหมาะสมกับผู้ใช้กลุ่มนี้ 
 3.  หาลักษณะเด่นของแต่ละเป้าหมายของการตลาดที่ใช้ได้กับผู้ใช้ กลุ่มเป้าหมาย  
โดยพิจารณาถึงขนาดของกลุ่มเป้าหมาย สถานที่หรือทำเล และองค์กรที่เป็นคู่แข่ง 
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 4.  จำแนกอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมในกลุ่มเป้าหมาย เช่น เศรษฐกิจ การเมือง สังคม 
และปัจจัยอื่นๆ  
 5.  แบ่งกลุ่มผู้ใช ้เพื่อเลือกใช้การตลาดให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่ม 
 เพลินทิพย์  โกเมศโสภา (2530, หน้า 63) เสนอกลยุทธ์การตลาดที่คล้ายๆ กันคือ  
 1. วิจัยและวิเคราะห์เพื่อหาความต้องการของผู้มารับบริการ 
 2.  แบ่งกลุ่มผู้ใช้บริการให้แน่ชัดว่า ต้องการจะมุ่งเน้นที่กลุ่มใด เพื่อประโยชน์ใน 
การวางแผนกลยุทธ์ให้ตรงเป้าหมาย 
 3.  พัฒนาบริการสารสนเทศให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 
 4.  สร้างเอกลักษณ์หรือจุดเด่นเฉพาะตัวขององค์กรบริการสารสนเทศ เพื่อให้โดดเด่น เช่น 
อาจวางตำแหน่งให้เป็นสถาบันที่ใหญ่ เนื้อที่ใช้สอยกว้างขวาง หรืออาจเป็นสถาบันที่มีสายงานบริการ
ครบถ้วน หรืออาจเป็นสถาบันที่มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นต้น  
 5.  การสร้างจิตสำนึก “ความเป็นนักการตลาด” แก่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ แนวความคิดดัง
กล่าวคือ ผู้รับบริการเปรียบเสมือนลูกค้า ความพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญที่สุด 
 6.  มีการประเมินผลเป็นระยะๆ ทั้งในด้านของผู้ปฏิบัติงานเองและจากผู้รับบริการ 
ดังนั้น จึงสรุปขั้นตอนการนำกลยุทธ์การตลาดมาใช้ในงานบริการสารสนเทศ ได้ดังนี ้ 
(จินดารัตน ์เบอรพันธุ,์ 2538, หน้า 94-97)  
 1.  การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด 
 2.  คัดเลือกกลุ่มผู้ใช้เป้าหมาย 
 3.  การพัฒนาส่วนประสมการตลาด 
 4.  การบริหารการตลาดให้ประสบผลสำเร็จ 

ขั้นตอนการบริการการตลาดในงานบริการสารสนเทศ 
 การจัดการตลาดต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์และการตัดสินใจที่เหมาะสม วิธีดำเนินการ
ตลาดของงานบริหารสถาบันบริการสารสนเทศตามขั้นตอนของหลักการตลาด มีดังนี้ (รุ่งฤด ีอนุสรณ์, 
2533, หน้า 10-13) 
 1.  ขั้นตรวจสอบ การทำการตรวจสอบนั้น ก่อนอื่นต้องมีการวิจัยนโยบายและวัตถุประสงค์
ของสถาบันบริการสารสนเทศ ต่อจากนั้นจึงเป็นการวิจัยและวิเคราะห์การตลาด เพื่อเป็นการศึกษา
สภาพการแข่งขันทางการตลาด ตลอดจนการแบ่งกลุ่มผู้ใช้เพื่อให้เป็นการรู้จักใช้บริการ ความต้องการ
สารสนเทศของกลุ่มผู้ใช้ต่างๆ แต่ละกลุ่ม รูปแบบการสื่อสาร พฤติกรรมการสื่อสารของแต่ละกลุ่ม 
ปัญหาด้านเศรษฐกิจ อิทธิพลต่อการเลือกใช้สารสนเทศและบริการ สำรวจทัศนคติที่มีต่อสถาบัน
บริการสารสนเทศ ลักษณะของกลุ่ม โดยเน้นทางเศรษฐกิจเป็นสำคัญและทดสอบผลิตภัณฑ ์และ
บริการว่าเหมาะสมกับผู้ใช้หรือไม ่การแบ่งกลุ่มผู้ใช้หรือแบ่งกลุ่มการตลาดเป็นสิ่งจำเป็น  
เป็นจุดเริ่มต้นของการตลาด เพราะไม่มีสินค้าหรือบริการใดที่ผู้บริโภคทุกคนชอบ การตรวจสอบ 
ควรกระทำอยู่ตลอดเวลา เช่น การสังเกต การพูดคุย การอ่านข้อเสนอแนะจากกล่องที่วางไว้หน้าห้อง 
การสัมภาษณ์ผู้ใช้หลายๆ ราย หรือแม้กระทั่งการวิเคราะห์โดยวิธีวิจัยและสถิติ เพื่อให้มั่นใจว่า  
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การตรวจสอบทำได้ครอบคลุมที่อยู่ในกลุ่ม หรือเป็นตัวแทนของผู้ใช้บริการได้ดี มั่นใจว่าการตรวจสอบ
ทำได้ครอบคลุมที่อยู่ในกลุ่ม หรือเป็นตัวแทนของผู้ใช้บริการได้ดี ข้อสำคัญข้อมูลที่ได้ต้องเป็นข้อมูลที่
ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง เพื่อใช้ในการพัฒนาบริการของสถาบันบริการสารสนเทศให้ตรงเป้าหมาย
อย่างแท้จริง 
 2.  ขั้นวางแผนการตลาดของสถาบันบริการสารสนเทศ เพื่อที่จะสนองความต้องการของผู้ใช้
บริการ ผู้บริหารควรให้ทุกหน่วยงานในสถาบันบริการสารสนเทศ ให้ความสำคัญต่อการตลาดของ
สถาบันบริการสารสนเทศ คือ มีส่วนทำให้ผู้ใช้พอใจในการบริหาร เช่น งานจัดหมู่และทำรายการที่จะ
สนับสนุนงานบริการ โดยทำหนังสือผ่านขบวนการต่างๆ อย่างรวดเร็ว เพื่อนำหนังสือใหม่ๆ  
ออกบริการให้เร็วที่สุด หน่วยงานควรได้รับการสนับสนุนให้เข้าใจถึงแผนการของสถาบันบริการ
สารสนเทศ เพื่อให้ทุกหน่วยงานเกิดกำลังใจว่าเป็นส่วนสำคัญในการที่จะทำให้ผู้ใช้เกิดความพอใจ 
มากที่สุด ในการวางแผนการตลาดของสถาบันบริการสารสนเทศ ควรวางโครงการะยะยาว โดย
เฉพาะสถาบันบริการสารสนเทศมหาวิทยาลัยควรวางแผนอย่างน้อยห้าถึงสิบปีว่าจะทำอะไร อย่างไร 
ผ่านสื่อใด เมื่อใด 
 องค์ประกอบในการวางแผนการตลาดของสถาบันบริการสารสนเทศ ซึ่งผู้บริหารจะต้องเรียน
รู้และบริหารปัจจัยต่างๆ ในองค์กรธุรกิจโดยทั่วไปมี 4 ประการ คือ งานด้านสินค้าและงานบริการ
หรือผลิตภัณฑ์ ช่องทางการบริการหรือการจัดจำหน่าย ราคา และการส่งเสริมการขายบริการ งาน
บริการของสถาบันบริการสารสนเทศเป็นการบริการสารสนเทศ ซึ่งผู้ให้บริการมีความสำคัญมาก  
 3.  ขั้นลงมือปฏิบัติตามแผน คือ การลงมือดำเนินการวางแผนการตลาด เช่น การสื่อสารกับ
กลุ่มผู้ใช้บริการ โน้มน้าวและแนะนำให้รู้จักใช้บริการต่างๆ ที่สถาบันบริการสารสนเทศจัดให้โดย
ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ตามจังหวะ ระยะเวลา และแผนงานที่กำหนด 
 4.  ขั้นประเมินผลการปฏิบัต ิถือว่าเป็นการตรวจสอบเช่นเดียวกับขั้นที่ 1 เพื่อทราบว่าอะไร
เกิดขึ้นจากขั้นที่ 3 คือ การปฏิบัติ โดยวัดจากวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ก่อนการลงมือปฏิบัติ เช่น  
การตรวจสอบว่าการประชาสัมพันธ์ตามแผนบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ จะปรับปรุงอย่างไร  
ซึ่งผู้ให้บริการจะต้องย้อนกลับไปเริ่มงานในขั้นตอนที่ 2 คือ การวางแผนการตลาดใหม ่เพื่อปรับปรุง
วิธีการดำเนินงานให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

ลักษณะกิจกรรมการตลาดของสถาบันบริการสารสนเทศ 
 1.  บริการยืม – คืน สิ่งพิมพ์ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
  1.1  การแจ้งข่าวสารบน SMS 
  1.2  ยอดนักอ่าน/สุดยอดนักอ่าน การให้รางวัลแก่ผู้ใช้บริการที่มีสถิติการยืมมาก
ที่สุดในรอบปี 
  1.3  ปิดเทอมนี้มีหนังสือเป็นเพื่อน : ให้ยืมหนังสือกลับบ้านช่วงปิดภาคศึกษาเป็น
กรณีพิเศษ 
  1.4  ใจดีให้ยืมนานนาน 
  1.5  โครงการขนหนังสือกลับบ้าน 
  1.6  JFK เพิ่มวันยืม ย๊าว ยาว 
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  1.7  หนังสือ Top Hit : แสดงรายชื่อหนังสือที่มีสถิติการใช้สูงสุดอันดับ 1 – 10  
ทุกเดือน 
  1.8  บริการคืนเคลื่อนที่ 
  1.9  ท่านขอมาเราจัดให้ : จัดเตรียมหนังสือที่ผู้ใช้ขอมาทาง e-mail ไว้ที่เคาน์เตอร์ 
ยืม-คืน 
  1.10  บริการสมัคร ต่ออายุสมาชิก ถ่ายภาพติดบัตรสมาชิก ที่คณะต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย 
  1.11  ความสุขจากใจเราชาวห้องสมุด : นักศึกษาที่ยืมหนังสือลุ้นรับรางวัล 
  1.12  หนอนหนังสือ : รับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ยังไม่มีประวัติการยืม เข้าร่วม
กิจกรรมแข่งขันการยืม 
  1.13  ตระกร้านำความรู้มาสู่คุณ : นำหนังสือที่น่าสนใจใส่ตระกร้าไปให้นักศึกษา
เลือกอ่าน พร้อมรับสมัครสมาชิกห้องสมุด 
  1.14  Bonus Coupon 
  1.15  Call Center Book Request@2406 : การจองหนังสือผ่านโทรศัพท ์
  1.16  Good Reading Award สะสมคูปองจากการยืมหนังสือแล้วนำมาแลกรางวัล 
  1.17  Reader of the month การมอบรางวัลผู้ยืมหนังสือมากประจำเดือน 
 2.  บริการนำส่งทรัพยากรสารสนเทศ 
  2.1  คืนง่ายสบายจัง 
  2.2  Book Delivery/Service Delivery/Book Return Service 
  2.3  DD.JFK  นำส่งทรัพยากรถึงมือผู้รับโดยตรง 
  2.4  EDDS.JEK นำส่งบทความวารสารด้วยการสแกน/ส่ง URL ของวารสาร 
 3.  บริการแนะนำหนังสือ/สิ่งพิมพ์/สื่อต่างๆ  
  3.1  แนะนำทรัพยากรบนเว็บไซต์ห้องสมุด 
  3.2  จัดชั้นหนังสือใหม่/มุมหนังสือน่าสนใจ 
  3.3  ตระกร้านำความรู้มาสู่คุณ 
  3.4  เล่มนี้ฉันชอบ 
  3.5  สื่อใหม่... โดนใจคุณ 
  3.6  จับความรู้ใส่ตระกร้า 
  3.7  หนังสือเล่มโปรด 
  3.8  Reading Festival : บอกเล่มหนังสือที่ชื่นชอบ 
  3.9  Bidya Book Club : อ่านหนังสือแล้วมาเล่าสู่กันฟังใน Blog ห้องสมุดของ
ชมรมรักการอ่าน 
  3.10  Library@Dental Clinic : นำหนังสือใหม่ไปจัดแสดงและให้บริการยืมที่
คลินิก  ทันตกรรม 
  3.11  I Love Reading : มุมแนะนำหนังสือ 
  3.12  Language Learning Corner/LLC : มุมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษา 
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 4.  การส่งเสริมการใช้สารสนเทศ/ปฐมนิเทศ/ฝึกอบรมการสืบค้น/ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูล
ออนไลน์ 
  4.1  การจัดนิทรรศการ 
  4.2  การจัดรายการวิทยุ 
  4.3  บรรณารักษ์สัญจร 
  4.4  บริการ Alert 
  4.5  บริการ SSL YPN : ระบบช่วยบริการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ 
  4.6  โครงการ E-Marketing : แนะนำการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ 
  4.7  โครงการนักสืบค้นมืออาชีพ 
  4.8  โปรแกรมสอนการรู้สารสนเทศ 
  4.9  บทเรียน Online 
  4.10  ศบศ. เคาะประตูบ้าน : แนะนำบริการถึงที่ 
  4.11  สภาห้องสมุด 
  4.12  Information Literacy on Web  
  4.13  Click here for more information 
  4.14  Library Rally Tour 
  4.15  How to Live and Learn 
  4.16  Hotline สายตรง/สายด่วนถึงผู้บริหาร รวมทั้งเรื่องความคิดเห็น ข้อเสนอ
แนะต่างๆ  
 5.  การตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า 
  5.1  บริการตอบคำถามทาง e-mail/Ask Librarian/FAQs 
  5.2  บริการคัดสรรสารสนเทศเฉพาะด้าน/SDI 
  5.3  บริการค้นหาตัวเล่ม/บริการหนังสือเร่งด่วน 
  5.4  บริการคลินิกช่วยค้น 
  5.5  ตอบคำถามพาเพลิน 
  5.6  เพื่อนช่วยหาหนังสือ 
  5.7  MSM Messenger 
  5.8  Ask KKU Library Blog 
  5.9  Quick Reference 
  5.10  Webboard Central Library 
  5.11  Help Station รวมทั้งดูแลการใช้พื้นที่ Learning Space 
 6.  การสืบค้นข้อมูล 
  6.1  Searching Supporter 
  6.2  e-Request 
  6.3  Customized Service : บริการสืบค้นเฉพาะบุคคลผ่านเครือข่าย 
 7.  การสำเนาสารบัญบทความวารสาร 
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  7.1  การจัดทำใส่แฟ้มใช้ภายในห้องสมุด 
  7.2  e-Content 
 8.  การจัดหา/จัดซื้อทรัพยากรต่างๆ  
  8.1  Book Fair/กิจกรรมส่งเสริมการเลือกซื้อหนังสือ 
  8.2  ร่วมด้วยช่วยกัน คัดสรรหนังสือ 
  8.3  Shopping Book Tour 
 9.  การสนับสนุนการวิจัย/การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/การให้คำปรึกษาทางวิชาการ 
  9.1  คลินิกสถิติ 
  9.2  บรรณารักษ์พบนักวิจัย 
  9.3  บริการสืบค้นการอ้างถึงผลงานวิชาการของบุคลากร/วิเคราะห์การอ้างอิง/
Citation Analysis 
  9.4  ตรวจสอบค่า Impact Factor 
  9.5  การตรวจสอบการเขียนเอกสารอ้างอิง 
  9.6  บริการขอ ISBN/CIP 
 10.  กิจกรรมประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ  
  10.1  จดหมายข่าว ในรูปแบบสิ่งพิมพ์/เว็บไซต/์หนังสือเวียนภายใน/จอ LCD/TV    
เพื่อประชาสัมพันธ์ 
  10.2  การใช้งานบท Social Network : Twitter, Facebook, Flickr, Blog, Hi5,   
You Tube 
  10.3  Library IT corner : แนะนำบริการต่างๆ ผ่านเครือข่าย 
 11.  บริการการใช้ห้องประชุม/การยืมอุปกรณ์/วัสดุพิเศษ 
  11.1  การให้ยืมกระเป๋าผ้าใส่หนังสือกลับบ้าน 
  11.2  การจองใช้พื้นที่บริการต่างๆ ผ่านออนไลน ์
  11.3  บริการห้องศึกษาค้นคว้าวิจัยที่มีอุปกรณ์ IT พร้อมใช้งาน 
  11.4  บริการคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 
  11.5  บริการ e-Book Reader 
  11.6  Quicktionary iPod 
 12.  การสำรวจความคิดเห็น/การใช้ห้องสมุด 
  12.1  การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโดยแบบสอบถาม/งานวิจัย/ออนไลน์ 
  12.2  Focus Group 
 13.  การประกวดสื่อ/การจัดทำผลิตภัณฑ์ 
  13.1  การประกวดตราสัญลักษณ์/โลโก้กิจกรรม 
  13.2  การจัดทำของที่ระลึกของหน่วยงาน 
  13.3  การประกวดสื่อ Animation 
  13.4  การประกวดการเขียนเรียงความ 
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 14.  กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/กิจกรรมพิเศษ/กิจกรรมตอบคำถามมีรางวัล 
  14.1  การขยายเวลาเปิดห้องสมุดในกรณีพิเศษ/ช่วงสอบ 
  14.2  ตลาดมีชีวิต 
  14.3  มุมอ่านหนังสือในสวน 
  14.4  ลานกิจกรรม 
  14.5  สถานีจุดประกายความคิด/Sparking Station 
  14.6  วันมิตรห้องสมุด 
  14.7  วันเครือข่ายสารสนเทศห้องสมุด 
  14.8  บริการของใครเอ่ย 
  14.9  บริการ Information Corner : คัดเลือกข่าวสารใหม่ๆ จากเว็บไซต์ 
  14.10  บริการวิชาการแก่ชุมชน 
  14.11  มุมรักษ์สุขภาพ : จัดให้มีเครื่องออกกำลังกายและมุมหนังสือ 
  14.12  พี่ติวน้อง : จัดให้มีรุ่นพี่ติวรุ่นน้องในช่วงสอบ 
  14.13  มุมเด็กเด็ดๆ : จัดกิจกรรมสำหรับเด็กทุกสัปดาห์ 
  14.14  บริการพี่ช่วยน้อง : จัดมุมแลกเปลี่ยนตำราเรียน 
  14.15  บริการหนังสือพิมพ์นอกห้องสมุด 
  14.16  ประกวดแผนการอ่าน 
  14.17  ประกวดยุวทูตห้องสมุด 
  14.18  ศบส. เคาะประตูบ้าน : แนะนำบริการห้องสมุดให้แก่อาจารย์ที่ห้องพัก
อาจารย์ 
  14.19  โครงการหนังสือหมุนเวียนแลกเปลี่ยนกันอ่าน 
  14.20  โครงการแหล่งเรียนรู้สัญจร : จัดทัศนศึกษาร่วมกับผู้ใช้บริการ 
  14.21  โครงการรักการอ่าน 
  14.22  ARC Show & Share : การจัดแสดงผลงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี 
  14.23  Exercise for month : จัดกิจกรรมต่างๆ เป็นประจำทุกเดือน 
  14.24  Happy@Library : แข่งขันกันค้นหาหนังสือในระบบ WebiPac 
  14.25  Welcome to the Library : รูปแบบการสนทนา จิบกาแฟ นำชมห้องสมุด
แก่อาจารย์ใหม่ 
  14.26  Mobile Unit : ถ่ายทอดสดสัญญาณเสียง/ภาพ/บันทึกเทปโทรทัศน์ของ
มหาวิทยาลัย 
  14.27  IPTV@Library : ถ่ายทอดสดกิจกรรมของมหาวิทยาลัย/เลือกดูรายการ
โทรทัศน์ 
  14.28  SET Corner Activity 
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 15.  กิจกรรมเพื่อสังคม 
  15.1  ตั้งกล่องรับบริจาคขององค์กรการกุศลต่างๆ 
  15.2  บริจาคเงินค่าปรับในช่วงเวลาหนึ่งแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
  15.3  จัดหาทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอน เครื่องใช้แก่โรงเรียนสอนคน
ตาบอด 
  15.4  พัฒนาห้องสมุด 3 ดี ในพื้นที่โครงการพัฒนาที่ดินของมหาวิทยาลัย 
  15.5  โครงการหนังสือเพื่อน้อง 
  15.6  โครงการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 
  15.7  บริจาคหนังสือและวัสดุการศึกษาให้กับห้องสมุดในเขตชุมชน 
 16.  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กร 
  16.1  KPRU Blog 
  16.2  KPRU Library 
  16.3  KM Point 
 17.  กิจกรรมการยกย่อง เชิดชู บุคลากร 
  17.1  บุคคลคุณภาพ/ดาวในดวงใจผู้ใช้บริการ 
  17.2  Star of Service Mind 

บทสรุป 
 การตลาดในงานบริการสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในงานของสถาบันบริการสารสนเทศ 
เนื่องจากสามารถทำให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น มีวิสัยทัศน์ต่อการให้บริการอย่างชัดเจน และใช้
เป็นเครื่องมือในการประเมินการดำเนินการของสถาบันบริการสารสนเทศ การวางแผนการตลาด 
อย่างมีประสิทธิภาพจะมีส่วนสำคัญทำให้สถาบันบริการสารสนเทศผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆ มากมาย 
ในอนาคตข้างหน้า การนำกลยุทธ์การตลาดมาใช้ในการบริการสารสนเทศ ได้แก ่การวิเคราะห์โอกาส
ทางการตลาด การเลือกลุ่มผู้ใช้เป้าหมาย การพัฒนาส่วนประสมทางการตลาด การบริหารการตลาด
ให้ประสบผลสำเร็จ การวิจัยตลาด รวมทั้งต้องมีผู้วางแผนกลยุทธ์การตลาดที่ดี เพื่อให้เกิด 
ความผิดพลาดน้อยที่สุด จึงจะส่งผลในงานบริการสารสนเทศประสบความสำเร็จได้ 



บทที่ 5 
ประเภทบริการสารสนเทศ 

 บริการสารสนเทศ คือ บริการที่สถาบันบริการสารสนเทศจัดทำขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวก
ในการใช้สารสนเทศ เช่น บริการการอ่าน บริการยืม-คืน บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า ฯลฯ 
เป็นต้น นอกจากนี้ยังรวมถึงการจัดบรรยากาศให้เหมาะสมแก่การเป็นสถานที่ที่ให้บริการค้นคว้า 
อย่างแท้จริง อาจกล่าวได้ว่างานบริการสารสนเทศถือเป็นหัวใจของสถาบันบริการสารสนเทศ สถาบัน
บริการสารสนเทศแต่ละแห่งต่างจัดให้บริการสารสนเทศแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และ
ความพร้อมของสถาบันในแง่ของงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน บุคลากรและอาคารสถานที ่

ประเภทของบริการสารสนเทศ 
 การบริการสารสนเทศแก่ผู้ใช้ เป็นเป้าหมายของการดำเนินงานของสถาบันบริการสารสนเทศ
ต่างๆ ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้บริการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้เข้าถึงทรัพยากร
สารสนเทศได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว สถาบันบริการสารสนเทศมีการจัดบริการสารสนเทศที่หลาก
หลายเพื่อเป็นการช่วยเหลือและเอื้อประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการดังนี้ (ฉัตรรัตน ์ เชาวลิต, 2547, หน้า 87 
- 96) 
 1. บริการการอ่าน  
 บริการการอ่าน (Reading Service) เป็นบริการหลักของห้องสมุด ทำหน้าที่ในการจัดเตรียม
ทรัพยากร สารสนเทศทุกประเภทที่มีคุณค่าต่อการศึกษาค้นคว้าให้แก่ผู้ใช้โดยนำมาจัดหมวดหมู่หรือ
จัดเก็บตามประเภทของทรัพยากรเพื่อให้เกิดความสะดวกในการค้นหา มีบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่
ห้องสมุด ให้บริการแนะนำผู้ใช้ในการค้นหาสารสนเทศ มีการจัดเตรียมที่นั่งอ่านหนังสือ แสงสว่าง 
บรรยากาศ และ สิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการอ่าน นอกจากนี้ยังรวมถึงการจัดเตรียมวัสดุและ 
อุปกรณ์อื่นๆ ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการค้นคว้าด้วย เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์โทรศัพท์ 
เป็นต้น  
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ภาพที่ 5.1 การจัดสถานที่บริการการอ่าน 
ที่มา (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, 2555) 

ภาพที่ 5.2 การจัดชั้นหนังสือเพื่อบริการการอ่าน 
ที่มา (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, 2555) 
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 2. บริการยืม – คืน  
 บริการยืม - คืน (Circulation Services) หรือ บริการจ่าย-รับ มีหน้าที่เบื้องต้น คือ   
การให้ยืมและรับคืนทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด เช่นหนังสือ วารสาร จุลสาร หรือวัสดุอื่นๆ    
ที่ผู้ใช้ห้องสมุดต้องการ ปัจจุบันห้องสมุดส่วนใหญ่ได้มีการยืม – คืนโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ทำให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้บริการยืม – คืน อาจเกี่ยวข้องกับการทำบัตรสมาชิกเพื่อใช้ใน
การยืม – คืนหนังสือ (อรุณลักษณ์ ทุมมากรณ์, 2548, หน้า 70) 
 

ภาพที่ 5.3 บริการยืม – คืน 
ที่มา (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, 2555) 

 เทคโนโลยีที่มีการนำมาใช้ในบริการ ยืม-คืน 
 1. เทคโนโลยีรหัสแถบ (Barcode) 
 บาร์โค้ด-Barcode หรือรหัสแท่ง ลักษณะเป็นแท่งขนานดำ-ขาว หมายถึง ระบบสัญลักษณ์ 
หรือเครื่องหมายประจำตัวสินค้าซึ่งเป็นเลขรหัส เป็นภาษาสากลที่ใช้เพื่อสื่อหรือบ่งบอกถึงประเทศ 
ผู้ผลิต บริษัทที่ผลิต ชนิดของสินค้า ราคาสินค้า เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ
ในการตรวจสอบสินค้า ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต การเก็บ การจัดจำหน่าย กำหนดนโยบายการตลาด 
 ใช้ในงานบริการ ยืม-คืน ทั่วไป งานทะเบียนผู้ใช ้(บัตรผู้ใช้) เลขเรียกหนังสือ ชื่อหนังสือที่ติด
บนปกหนังสือ 
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ภาพที่ 5.4 รหัสแถบ (Barcode) 
ที่มา (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, 2555) 

 2. คิวอาร์โค๊ด (QR Code or 2D Barcode) 
 QR Code ก็คือรหัสชนิดหนึ่ง หรือที่เรียกกันว่า Two-Dimensional Bar Code หรือ 2D 
Bar Code โดยหลายชื่อนี้ ก็คือ QR Code เหมือนกัน ซึ่ง QR Code นี้ถูกคิดค้นขึ้นในปี 1994 
นอกจากจะเอาไว้ใช้ในวงการค้าขายสินค้าหรือขนส่งแล้ว ยังเป็นที่นิยมนำเอามาใช้ในการตลาดด้วย 
QR Code  นี้ เก็บข้อมูล URL ของเราได้ และด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เราสามารถติดตั้งซอฟต์แวร์
สำหรับอ่าน QR Code หรือ 2D Bar Code นี้ไว้ในโทรศัพท์มือถือได้ง่ายๆ แล้ว เมื่อพบ QR Code  
ในแมกกาซีน หรือป้ายโฆษณา Bill Board ก็สามารถเอามือถือไป Scan เพื่อรับข้อมูลนั้นมาได้ โดย
สะดวกและง่าย 
 เป็นเทคโนโลยีที่อยู่กึ่งกลางระหว่าง Barcode และ RFID สามารถเก็บข้อมูลได้มากกว่า และ
ใช้อุปกรณ์อ่านได้มากกว่า Barcode ธรรมดา ปัจจุบันประยุกต์ใช้กับบริการ ยืม-คืน บริการหนังสือ
ใหม่ การจัดทำข้อมูล CIP ของหนังสือของห้องสมุด 

ภาพที่ 5.5 คิวอาร์โค๊ด (QR Code or 2D Barcode) 
ที่มา (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, 2555) 
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 3. เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี (Radio Frequency Identity – RFID)  
 มีวัตถุประสงค์หลักในการใช้งานที่ระบบฉลากแบบบาร์โค้ดไม่สามารถใช้การได้ โดยจุดเด่น
ของ RFID คือ ความสามารถในการอ่านข้อมูลของฉลากได้โดยที่ไม่ต้องมีการสัมผัส สามารถอ่านค่าได้
แม่นยำแม้ในสภาพที่ทัศนวิสัยไม่ดี ทนต่อความเปียกชื้น แรงสั่นสะเทือน การกระทบกระแทก และ
สามารถจะอ่านข้อมูลได้ด้วยความเร็วสูง  
 การใช้คลื่นวิทย ุเพื่อการระบุอัตลักษณ์ของวัตถุ ที่ติดป้าย RFID แทนการระบุด้วยวิธีอื่น 
ห้องสมุดนำเทคโนโลย ีRFID มาใช้ในการให้บริการยืมสารสนเทศด้วยตนเอง ระบบรักษาความ
ปลอดภัย Security Gate เพื่อป้องกันการขโมยหนังสือ เพื่อสำรวจสารสนเทศและจัดขึ้นชั้น  

ภาพที่ 5.6 คิวอาร์โค๊ด (QR Code or 2D Barcode) 
ที่มา (ชลลดา แสนเกียง, 2554) 

 4. ระบบงาน ยืม-คืน อัตโนมัติ       
 เนื่องด้วยการก้าวหน้าทางด้านทางเทคโนโลยี จึงทำให้มีการประดิษฐ์เครื่องมือช่วยอำนวย
ความสะดวกในการให้บริการยืม-คืน ในสถาบันสารสนเทศ โดยเป็นเครื่องยืม-คืนอัตโนมัติ  และรวม
ไปถึงโปรแกรมหรือระบบในการยืม-คืน อัตโนมัติ ที่ประกอบไปด้วย Module ต่างๆ ที่ช่วยในการ
ปฏิบัติงานห้องสมุดได้อย่างครบวงจร  
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ภาพที่ 5.7 ระบบการยืม-คืน อัตโนมัติ 
ที่มา (สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต, 2555) 

 3. บริการหนังสือจอง หนังสือสงวน หนังสือสำรอง (Reserve Book)   
 เนื่องจากทรัพยากรสารสนเทศใดมีความต้องการจากผู้ใช้เป็นจำนวนมาก ผู้บริการมีหน้าที่ใน
การจัดทำบริการหนังสือสำรองไว้เพื่อบริการผู้ใช้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกสบายและทันต่อ
ความต้องการของผู้ใช้ โดยไม่ต้องรอจากผู้ใช้อื่น ส่งเสริมการเรียนการสอนและพัฒนาระบบการให้
บริการให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น     
 บริการหนังสือสำรอง คือ การบริการทรัพยากรสารสนเทศที่มีการกำหนดระยะเวลาในการ
ยืมแตกต่างจากทรัพยากรสารสนเทศอื่นๆ ที่ให้บริการภายในสถาบันบริการสารสนเทศ นอกเหนือ
จากบริการยืม-คืน ทั่วไป แต่ยังคงให้บริการที่เคาน์เตอร์บริการยืม – คืนจุดเดิม แต่โดยส่วนใหญ่จะให้
บริการในสถาบันบริการสารสนเทศระดับอุดมศึกษา และห้องสมุดโรงเรียนบางแห่งเท่านั้น มักจะไม่
นิยมให้บริการในสารสนเทศประเภทอื่น โดยการบริการหนังสือสำรองนั้นจะให้บริการเอกสารหรือ
หนังสือสำรองที่จำกัดจำนวนเอกสารที่ให้ยืมเท่านั้น 
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ภาพที่ 5.8 บริการหนังสือจอง หนังสือสงวน หนังสือสำรอง (Reserve Book) 
ที่มา (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, 2555) 

           ความสำคัญของการให้บริการหนังสือสำรอง 
           วัตถุประสงค์หลักของการให้บริการหนังสือสำรองในห้องสมุด คือ เพื่อสนับสนุน  
ส่งเสริมการเรียนการสอน และให้โอกาสนักศึกษาสามารถเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างเท่าเทียมกัน  
ทั่วถึงกัน และทันต่อความต้องการ อีกทั้งบริการหนังสือสำรองยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
บรรณารักษ์และผู้สอนอีกด้วย ซึ่งเมื่อผู้สอนและบรรณารักษ์ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันกับผู้ใช้บริการก็จะ
ส่งผลไปถึงระดับความพึงพอใจในการใช้บริการ ซึ่งส่งผลต่อภาพรวมของคุณภาพการให้บริการที่ดีอีก
ด้วย 
  ทรัพยากรสารสนเทศที่มีไว้ให้ใช้บริการ 
  บริการหนังสือสำรอง เป็นบริการที่สามารถแจ้งรายชื่อ หนังสือ หรือเอกสารที่มี
จำนวนจำกัด แต่มีผู้ใช้จำนวนมาก ห้องสมุดจัดทำเป็นหนังสือสำรอง โดยกำหนดให้ยืมได้ 1 วัน  
เพื่อให้หนังสือหรือเอกสารดังกล่าวหมุนเวียนใช้อย่างต่อเนื่อง 
 4. บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า  
 บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า (Reference Services) บริการตอบคำถามและช่วย
การค้นคว้า หมายถึง บริการตอบคำถามและช่วยเหลือผู้ใช้หาคำตอบที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว และ
ถูกต้องจากทรัพยากรของห้องสมุดโดยบรรณารักษ์ อาจหาคำตอบจากหนังสืออ้างอิง หรือจากคู่มือ
ช่วยค้นอื่นๆ ปัจจุบันบริการนี้ได้ขยายขอบเขตมากขึ้นจึงเปลี่ยนมาเรียกว่า บริการการค้นสารสนเทศ 
(Information Service) ซึ่งมีความหมาย กว้างขวาง และลึกซึ้งกว่าบริการตอบคำถามและช่วยการ
ค้นคว้าเพราะมีขอบเขตรวมถึงการค้นคว้าข้อมูลข่าวสาร หรือเรื่องราวในสาขาวิชาต่างๆ อย่างละเอียด
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โดยไม่ได้ค้นเฉพาะภายในห้องสมุดเท่านั้น แต่จะค้นจากแหล่งสารสนเทศอื่นๆ รวมถึงการติดต่อ
สอบถาม จากผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ได้มาซึ่งคำตอบที่ผู้ใช้ต้องการ (จินตนา เกสรบัวขาว, 2542, หน้า 56) 

 

ภาพที่ 5.9 บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า 
ที่มา (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, 2555) 

 งานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า จัดเป็นบริการหนึ่งที่ถือว่าเป็นหน้าเป็นตาของ
ห้องสมุดในยุคนี้ และเป็นอีกหนึ่งบริการที่มีความใกล้ชิดกับผู้ใช้อย่างมาก เนื่องจากมีหน้าที่ต้อนรับขับ
สู้กับปัญหาสารพันที่ผู้ใช้ประสบ รวมทั้งมีหน้าที่ส่งเสริมศักยภาพการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของผู้ใช้
ในอีกทางหนึ่งด้วย บริการนี้ไม่ใช่ของใหม่ แต่ได้ถือกำเนิดขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 จากแนวคิด
ของแซมมวลแอล กรีน (Samuel S. Green 1837-1918) บรรณารักษ์แห่งห้องสมุดประชาชน        
วูสเตอร์ (Worcester Public Library) โดยมร. กรีน ให้ทัศนะว่าบรรณารักษ์ไม่ควรจำกัดหน้าที่เป็น
เพียงผู้จัดหา จัดเก็บ หรือดูและหนังสือในห้องสมุดเท่านั้น แต่ยังต้องทำหน้าที่เป็น “ผู้ช่วย” เพื่อให้ผู้
ใช้รู้จักค้นคว้าศึกษาหาความรู้จากทรัพยากรที่มีในห้องสมุดได้อย่างถูกต้องและเป็นประโยชน์มากที่สุด 
 มร. กรีน นำเสนอไอเดียนี้ต่อที่ประชุมบรรณารักษ์ที่สมาคมห้องสมุดอเมริกัน  
(The American Library Association) เขาเชื่อว่าบรรณารักษ์จะเป็นผู้ช่วยที่ดีที่สุดในการช่วยให้ผู้ใช้
สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากผู้ใช้ส่วนใหญ่ไม่มีความชำนาญในการสืบค้น ไม่รู้
ว่าจะหาข้อมูลที่ต้องการจากหนังสือเล่มใด บรรณารักษ์จึงสมควรเข้ามามีส่วนช่วยเหลือผู้ใช้ ดังนั้น
บรรณารักษ์ต้องปรับเปลี่ยนสถานะให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ง่ายเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาของผู้ใช้ 
 แนวคิดนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีจากห้องสมุดประชาชนทั่วสหรัฐ และขยายวงเข้ามายัง 
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในการค้นคว้าข้อมูลต่างๆ แต่ในระยะแรกยังเป็นเพียง
การชี้แหล่งข้อมูลเพียงคร่าวๆ ว่าข้อมูลนั้นๆ ควรไปหาจากหนังสือเล่มใด บริการนี้จึงถูกเรียกว่า 
Assistant to Readers หรือ Aid to Readers  
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 การให้บริการตอบคำถามฯ จะประสบผลสำเร็จดีเพียงใด ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสำคัญสอง
ประการ ประการแรกคือทรัพยากรหรือแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ในห้องสมุดว่ามีขอบเขตกว้างขวาง
ครอบคลุมเนื้อหาวิชามากน้อยเพียงใด หมายรวมถึงปริมาณที่มีเพียงพอกับจำนวนผู้ใช้หรือไม่ด้วย  
แต่นับเป็นโชคดีที่ในยุคสมัยนี้ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศรุดหน้าไปไกลมาก  
ห้องสมุดแต่ละแห่งไม่จำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลไว้กับตัวเองจนมากเกินพอดี เพราะห้องสมุดในยุคนี ้
มีการเชื่อมโยงข้อมูลถึงกันและกัน มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด มีการจัดเก็บข้อมูลใน 
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เหล่านี้ช่วยให้ห้องสมุดมีขนาดทางกายภาพที่เล็กลง แต่มีขนาดทางคุณภาพ 
ที่มากขึ้น ส่วนประการที่สองก็คือตัวบรรณารักษ์ผู้ทำหน้าที่ให้บริการจะต้องเป็นบรรณารักษ์ที่มี
คุณสมบัติที่ดี เหมาะสมกับหน้าที ่ซึ่งศาสตราจารย์คุณหญิงแม้นมาศ ชวลิต ได้ให้ทัศนะถึงคุณสมบัติ 
ที่ดีของบรรณารักษ์บริการตอบคำถามฯ ไว้ดังนี้ 
  1.  มีความรู้เกี่ยวกับหนังสืออ้างอิงเป็นอย่างดี มีความเข้าใจและคุ้นเคยกับแหล่ง
ความรู้ที่มีอยู่ในห้องสมุด 
  2.  มีมนุษยสัมพันธ์อันดี 
  3.  มีความสนใจในวิชาการต่างๆ หมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ 
  4.  มีความอดทน พากเพียร 
  5.  มีไหวพริบดีในการรวบรวม วิเคราะห์ปัญหาว่าอยู่ในแนวใด ควรหาคำตอบจาก
แหล่งใด 
  6.  มีความจำด ี
  7.  มีจินตนาการดี รู้จักการยืดหยุ่น ไม่ฝังความคิดไว้ในด้านเดียว 
  8.  ช่างสังเกต รอบคอบ 
  9.  ตัดสินใจดี รู้จักเลือกแหล่งคำตอบที่เหมาะสม 
  10.  รู้จักวิธีการพูดคุย ซักถามอย่างเป็นกันเองกับผู้ใช้ 
  11.  กระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือผู้ใช้อยู่เสมอ 
 การตอบคำถามฯ ของบรรณารักษ์ก็ยังคงมีกระบวนการพื้นฐานอยู่สามประการ คือ 
  1. การซักถามเพื่อทราบความต้องการของผู้ใช้ 
  2. การวิเคราะห์คำถามเพื่อเลือกหาแหล่งคำตอบที่เหมาะสมที่สุด 
  3. ขั้นตอนการค้นคว้าหาคำตอบ 
  
  1. การซักถามเพื่อทราบความต้องการของผู้ใช้ 
  ผู้ใช้ที่มาขอข้อมูลนั้นมีอยู่หลากหลายประเภทและจากหลายแหล่งที่มา บ้างเป็น
นักศึกษา บุคลากรภายในสถาบัน / ต่างสถาบัน ผู้ใช้ที่เป็นบุคคลทั่วไป นักเรียน ผู้ปกครองของ
นักศึกษา หรือแม้แต่พระสงฆ์ ดังนั้นกระบวนการซักถามเพื่อให้ได้มาซึ่งความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้
จึงเป็นสิ่งสำคัญมาก เนื่องจากความแตกต่างของความรู้พื้นฐาน ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ความคุ้น
เคยกับสถานที่ ฯลฯ อาจทำให้ความเข้าใจระหว่างผู้ใช้และบรรณารักษ์คลาดเคลื่อนไปได้ 
  ขั้นตอนแรกคือการทักทายพูดคุยเพื่อสร้างความเป็นกันเองกับผู้ใช้ เพื่อให้ผู้ใช้รู้สึก
ผ่อนคลาย ไม่เกร็ง บรรณารักษ์บางท่านคิดไปว่าผู้ใช้นั้นเป็นผู้ที่เข้ามาขอความช่วยเหลือ บางครั้งจึง
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อาจเผลอแสดงท่าทางที่เหนือกว่า ซึ่งนั่นไม่ถูกต้องเลย ในความเป็นจริงบรรณารักษ์ต่างหากที่จำเป็น
ต้องแสดงความอ่อนน้อม เพราะการให้บริการนี้ถือเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ จะคิดว่าเป็นการรบกวนไม่
ได้เด็ดขาด 
  ในการซักถามผู้ใช้ ต้องพยายามให้ผู้ใช้อธิบายสิ่งที่ต้องการให้มากที่สุดบรรณารักษ์
ต้องนิ่ง ฟัง และคิดตาม อย่าแทรกโดยไม่มีเหตุผล หลังจากที่ฟังคำถามแล้วให้พิจารณาแบบคร่าวๆ 
ประเด็นให้ได้ว่าความต้องการที่แท้จริงคืออะไรการใช้ศัพท์หรือชื่อเฉพาะต่างๆ ก็ควรระวัง เพราะบาง
ครั้งทั้งสองฝ่ายอาจจะเข้าใจไม่ตรงกัน 
  เรื่องของการใช้คำศัพท์ทางวิชาการหรือศัพท์เฉพาะนั้นมีผลทั้งกับตัวผู้ใช้และตัว

บรรณารักษ์ บางครั้งผู้ใช้ไม่เข้าใจหรือไม่ทราบคำศัพท์เฉพาะบางอย่างที่ใช้กันในวงการบรรณารักษ์ 
หรือบางครั้งบรรณารักษ์เองก็ไม่เข้าใจศัพท์บางคำที่ใช้กันในวงวิชาการของผู้ใช้ หากเป็นในอย่างหลัง 
บรรณารักษ์ต้องซักให้เข้าใจ อย่าไปกลัวว่าจะเสียหน้าว่าไม่รู้ เพราะหากไปตีความผิดๆ ก็จะไม่
สามารถค้นหาคำตอบที่ถูกต้องได้ แต่ที่ควรระวังที่สุด คือ การที่ผู้ใช้บางคนเรียกใช้ศัพท์บางชนิดไม่ถูก 
ซึ่งนั่นก็จะเป็นหน้าที่ของบรรณารักษ์ที่ต้องซักถามให้กระจ่างให้ได้ 
  สรุปได้ว่าขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการบวนการให้บริการตอบคำถาม

และช่วยค้นคว้า บรรณารักษ์ต้องตีคำถามให้แตกว่าผู้ใช้ต้องการอะไรกันแน่ อย่าด่วนสรุปไปเอง 
ปล่อยให้ผู้ใช้พูดให้มากที่สุด แล้วค่อยถามในส่วนที่ไม่เข้าใจ เมื่อสรุปความต้องการได้แล้วให้ลองถาม 
ผู้ใช้กลับว่าตรงตามที่เราเข้าใจหรือไม่ อย่าแสดงตนว่าเหนือกว่าผู้ใช้และในขณะเดียวกันก็อย่าถ่อมตน
จนดูไม่น่าเชื่อถือ และสิ่งที่สำคัญที่สุดในขั้นตอนนี้คือ อย่าเพิ่งตอบว่า “ไม่รู้” เด็ดขาด เพราะหน้าที่
ของเราคือให้คำตอบแก่ผู้ใช้ ถ้าเราไม่รู้ก็ไม่มีประโยชน์ พยายามหาคำตอบดูก่อน หากค้นแล้วไม่พบ
จริงๆ จึงค่อยบอกผู้ใช ้แล้วลองพิจารณาหาทางเลือกอื่นให้ผู้ใช้ ไม่ผิดถ้าเราตอบไม่ได้ แต่จงพยายาม
ก่อนงานส่วนนี้เป็นเรื่องของทักษะและความชำนาญ จึงต้องหมั่นฝึกฝนหาความรู้ เพิ่มทักษะอยู่ตลอด
เวลา ก่อนจะตอบว่า “ไม่รู้” ให้ลองทำดูเสียก่อน อย่างน้อยก็แสดงให้ผู้ใช้เห็นว่าเราได้ทำแล้วอย่าง
เต็มที่ 
  2. การวิเคราะห์คำถามเพื่อเลือกหาแหล่งคำตอบที่เหมาะสมที่สุด 
  เมื่อสรุปผลการซักถามเรียบร้อยแล้วว่าผู้ใช้ต้องการอะไรจึงเริ่มพิจารณาหาคำตอบ

หรือแหล่งคำตอบที่ถูกต้องรวดเร็วที่สุด คำถามบางประเภทที่ตอบได้ทันท ีเช่นคำถามประเภท
สอบถามว่าสิ่งใดอยู่ตรงไหน ตรงนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร แต่ถ้าเป็นคำถามที่ต้องมีการค้นคว้าก็อาจ
แบ่งออกเป็นสองประเภท คือประเภทที่บรรณารักษ์ทำหน้าที่ค้นคว้าให้ผู้ใช้ หรือประเภทที่ผู้ใช้
ต้องการค้นคว้าด้วยตัวเอง แต่ทั้งสองกรณีบรรณารักษ์ต้องใช้วิจารณญาณตัดสินใจให้แล้วว่าจะหาคำ
ตอบได้จากแหล่งข้อมูลใด 
  คำถามที่จำเป็นต้องอาศัยการค้นคว้า บรรณารักษ์ต้องมีความรู้มากพอที่จะตัดสินใจ
ว่าควรค้นคว้าจากแหล่งใด ในอดีตนั้นคำตอบส่วนใหญ่มักจะหาได้จากบรรดาหนังสืออ้างอิงประเภท
ต่างๆ หรือหนังสือทั่วไปที่มีอยู่ในห้องสมุด แต่เมื่อมีพัฒนาการทางสารสนเทศและเทคโนโลยี
สารสนเทศ คำตอบอาจะไม่จำเป็นต้องอยู่ในห้องสมุดเสมอไปอาจอยู่ที่ห้องสมุดอื่นภายในประเทศ
หรือต่างประเทศ อาจอยู่ในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดบอกรับ หรืออาจอยู่ในอินเทอร์เน็ต 
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เป็นต้น บรรณารักษ์จึงต้องหมั่นเรียนรู้เพื่อให้มีความชำนาญในการตัดสินใจเลือกแหล่งค้นหาข้อมูลที่
ถูกต้องและแม่นยำที่สุด 

  3. ขั้นตอนการค้นคว้าหาคำตอบ 
  เมื่อเลือกแหล่งข้อมูลได้แล้วก็ถึงขั้นตอนการค้นเอาคำตอบออกมา ซึ่งบางครั้ง
บรรณารักษ์ก็ต้องเอาคำตอบป้อนให้ผู้ใช้โดยตรงและบางครั้งก็เป็นเพียงผู้ชี้แหล่งให้ผู้ใช้เข้าไปเลือกคำ

ตอบด้วยตนเองคำถามที่พบได้มากในห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่ผู้ใช้ส่วนมากเป็นนักศึกษา อาจารย์ หรือ
นักวิจัย คือต้องการหาเอกสารฉบับเต็ม ซึ่งก็ยังแยกออกได้อีกเป็นประเภทที่มีบรรณานุกรมครบถ้วน 
(Reference) หรือไม่ครบก็ตามที กับประเภทที่มาแต่ตัวพร้อมเรื่องที่สนใจ แล้วมาขอให้บรรณารักษ์
ค้นให้ ในข้อแรกเราก็สามารถเสาะหาเอกสารได้หลากหลายวิธีตามแต่ความถนัด หากมีความจำเป็น
เลิศ บางครั้งเพียงแค่ดูชื่อหนังสือหรือวารสารก็สามารถบอกผู้ใช้ได้ทันทีว่ามีที่ห้องสมุดหรือไม่ อยู่ตรง
ไหน เป็นรูปเล่มหรือเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
  5. บริการชี้แนะแหล่งสารสนเทศ  
 บริการชี้แนะแหล่งสารสนเทศ (Library Instruction Services) บริการสอน และแนะนำการ
ใช้ห้องสมุดมีบทบาทสำคัญในการสร้างทักษะแก่ผู้ใช้เกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าเพื่อให้ผู้ใช้สามารถ

ค้นหาสารสนเทศในห้องสมุด และแหล่งสารสนเทศอื่นๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นการสืบค้นจาก
ฐานข้อมูลรายการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด (OPAC) การสืบค้นฐานข้อมูลสำเร็จรูป  
CD-ROM การสืบค้นข้อมูล จากฐานข้อมูลออนไลน ์และการค้นข้อมูลที่มีกระจายอยู่บนเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต (Internet) ด้วย Search Engine ฯลฯ นอกจากนี้ ทางห้องสมุดอาจมีการจัดทำคู่มือการ
ใช้ห้องสมุดหรือสอนการใช้โปรแกรมของห้องสมุดที่เกี่ยวข้องกับการสืบค้นสารสนเทศการสอนจัดทำ

ออกมาได้ 2 ลักษณะ คือ  
 1. การสอนรายบุคคล (One-To-One Instruction) เป็นการสอนให้เฉพาะบุคคล 
ที่ต้องการ บรรณารักษ์ หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุด ช่วยสอนในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ศึกษาค้นคว้า หรือทำให้เกิดทักษะในการค้นคว้า  
 2. การสอนแบบกลุ่ม (Group Instruction) เป็นการสอน โดยผู้ใช้รวมกลุ่มกันมาติดต่อกับ 
ทางห้องสมุดให้มีการสอน หรือแนะนำการใช้ห้องสมุด รวมถึงวิธีการใช้โปรแกรมการสืบค้นของ 
ห้องสมุดผู้ใช้จะต้องแจ้งจำนวนของผู้ที่ต้องการ เข้ารับการสอนเพื่อทางห้องสมุดจะได้จัดตารางเวลา 
และดำเนินการต่อไป 
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ภาพที่ 5.10 บริการชี้แนะแหล่งสารสนเทศ 
ที่มา (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, 2555) 

  
 6. บริการแปล  
 บริการแปล (Translation Services) เป็นการถ่ายทอดสารนิเทศจากภาษาหนึ่งไปอีกภาษา
หนึ่ง เพื่อขจัดอุปสรรคทางด้านภาษา เนื่องจากพัฒนาการโดยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีจำเป็นต้องศึกษาจากเอกสารภาษาต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง ขอบเขตของบริการแปล ได้แก่ 
จัดบริการแปล ประสานงานการใช้บริการแปลจากแหล่งแปลภายนอกสถาบันบริการสารสนเทศ 
จัดหาคู่มือชี้แนะแหล่งสารนิเทศและสารนิเทศที่มีการแปลแล้ว 

ภาพที่ 5.11 บริการแปล 
ที่มา (เวิลด์ไวด์ทรานสเลชั่นบายสุภัชชา, 2555) 
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 7. บริการสาระสังเขปและดรรชนี  
 บริการสาระสังเขปและดรรชนี (Abstracting and Indexing Services) เป็นบริการ 
ที่ช่วยให้ผู้ใช้ได้ข้อสนเทศ หรือเอกสารโดยประหยัดเวลา โดยสาระสังเขป จะเป็นการย่อเรื่องจาก
บทความหรือเอกสารต่างๆ ส่วนดรรชนีจะเป็นเครื่องมือช่วยค้นหาสารนิเทศจากวัสดุสารนิเทศ
ประเภทต่างๆ เพื่อให้ผู้อ่านได้ใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาว่า สารนิเทศดังกล่าวตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้หรือไม ่

ภาพที่ 5.12 บริการสาระสังเขปและดรรชนี 
ที่มา (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, 2555) 

 8. บริการสารสนเทศทันสมัย 
 บริการข่าวสารทันสมัย (Current Awareness Services) เป็นบริการที่ช่วยให้ผู้ใช้ห้องสมุด
ได้ทราบข่าวสารข้อเท็จจริง หรือความก้าวหน้าใหม่ๆ ในวิชาการที่ผู้ใช้สนใจอย่างรวดเร็วบริการ
ข่าวสารทันสมัยอาจทำได้หลายวิธี เช่น การแจ้งรายชื่อสิ่งพิมพ์ใหม่ๆ ที่เข้ามาในห้องสมุด  
หรืออาจนำภาพหน้าสารบัญวารสารฉบับใหม่บรรจุไว้ในเว็บไซต์ของห้องสมุดเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว

เพิ่มความสะดวกแก่ผู้ใช้ และช่วยป้องกันการสูญหายของวารสารฉบับจริงได้ (จารุพร พงศ์ศรีวัฒน์, 
2542, หน้า 132) 
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ภาพที่ 5.13 บริการสารสนเทศทันสมัย 
ที่มา (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, 2555)  

 9. บริการสืบค้นข้อมูล 
 บริการสืบค้นสารสนเทศ (Information Searching Services) สารสนเทศ หมายถึง ข้อเท็จ
จริง ข่าวสารข้อมูล ตลอดจนความรู้ซึ่งได้มีการบันทึกไว้ในวัสดุทั้งสิ่งตีพิมพ์ โสตทัศนวัสด ุวัสดุย่อส่วน 
วีดิทัศน์ (Video Tape) เทปแม่เหล็ก จานแม่เหล็ก แผ่นซีดี-รอม บริการ สืบค้นสารสนเทศแบ่งออก
เป็น 3 ประเภท คือบริการสืบค้น รายการสารสนเทศ จากฐานข้อมูลของห้องสมุด บริการสืบค้น
สารสนเทศจากฐานข้อมูลสำเร็จรูปซีดี - รอม และบริการสืบค้นสารสนเทศ ระบบออนไลน์  
 1.  บริการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลของห้องสมุด (Online Public Access  
Catalog – OPAC)  
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ภาพที่ 5.14 บริการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูล Liberty 
ที่มา (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, 2555) 

 2.  บริการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลสำเร็จรูปซีดี - รอม ตัวอย่างฐานข้อมูล 
สำเร็จรูปที่สำคัญ ได้แก่ AGRIS เป็นฐานข้อมูลอ้างอิงด้านการเกษตรและเทคโนโลยีทางการเกษตร
จากประเทศต่างๆ มากกว่า 110 ประเทศ ตั้งแต่ปี 1957-1997 ให้ข้อมูลในรูปของรายการ
บรรณานุกรมและสาระสังเขป Current Contents เป็นฐานข้อมูลอ้างอิงด้านชีววิทยาทางการเกษตร
และสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ ปี 1997 ถึงปัจจุบัน ให้ข้อมูลในรูปของรายการบรรณานุกรมและสาระสังเขป 
และ Biotechnology Abstracts (NISC DISCOVER) เป็นฐานข้อมูลอ้างอิงด้านการเกษตรและสิ่ง
แวดล้อม ตั้งแต่ปี 1983 ถึงปัจจุบันให้ข้อมูลในรูปของรายการบรรณานุกรมและสาระสังเขป  

ภาพที่ 5.15 บริการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลสำเร็จรูปซีดี - รอม 
ที่มา (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, 2555)  
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 10. บริการจัดหาเอกสาร 
 บริการจัดหาเอกสารที่ผู้ใช้ต้องการทั้งเอกสารที่พิมพ์เผยแพร่และยังไม่เผยแพร่ การจัดส่งจะ
จัดส่งทั้งในรูปแบบกระดาษวัสดุย่อส่วน และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนใหญ่การคิดค่าบริการผู้ใช้จะ
เป็นผู้รับผิดชอบ การบริการนี้จะเกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ ผู้บริการจะต้องขออนุญาตเจ้าของก่อน  
อาจรวมถึงเสียค่าลิขสิทธิ์ กล่าวคือ ทุกอย่างต้องดำเนินอย่างถูกต้องตามกฎหมายลิขสิทธิ์ก่อนทำ
สำเนา และส่งถึงลูกค้า 

ภาพที่ 5.16 บริการจัดหาเอกสาร 
ที่มา (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, 2555)  

 11. บริการยืมระหว่างห้องสมุด 
 บริการยืมระหว่างห้องสมุด (InterLibrary Loan Services) เป็นบริการที่ห้องสมุดยืมหนังสือ 
หรือวัสดุการอ่านอื่นๆ ที่ไม่มีในห้องสมุดจากแหล่งสารสนเทศอื่นเพื่อบริการแก่ผู้ใช้การยืมระหว่าง 
ห้องสมุด ผู้ใช้อาจยืมเป็นตัวเล่มโดยมีกำหนดส่งคืนที่แน่นอน หรือขอถ่ายสำเนาเอกสารสิ่งพิมพ์ที่ไม่
สามารถ ยืมออกนอกห้องสมุดได ้เช่นหนังสืออ้างอิงบทความจากวารสาร เป็นต้นระยะเวลาการให้ยืม 
และค่าใช้จ่ายในการถ่ายสำเนาขึ้นกับระเบียบ และข้อบังคับของห้องสมุดที่เป็น เจ้าของหนังสือ หรือ
สิ่งพิมพ์นั้น และผู้ใช้บริการจะต้อง เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองการยืมระหว่างห้องสมุด อาจเป็น
ความร่วมมือระหว่างห้องสมุด ทั้งภายในและต่างประเทศปัจจุบันนิยมใช้วิธีการทำเอกสาร ในลักษณะ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ทันต่อ
ความต้องการของผู้ใช้  
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ภาพที่ 5.17 บริการยืมระหว่างห้องสมุด 
ที่มา (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, 2555)  

 12. บริการโสตทัศนวัสดุ 
 บริการโสตทัศนวัสดุอุปกรณ์ (Audio-Visual Services) ห้องสมุดที่มีการจัดเก็บ และให้
บริการโสตทัศนวัสด ุเช่น ภาพนิ่ง วัสดุย่อส่วน ภาพยนตร์ รูปภาพ แผนที ่แผนภูมิ เทปบันทึกเสียง 
และแผ่นเสียงผู้ใช้สามารถขอใช้บริการภายในห้องสมุด หรือยืมออกไปใช้นอกห้องสมุดได้ นอกจากนี้
ยังมีบริการฉายภาพยนตร์ หรือวีดิทัศน์ในโอกาสต่างๆ บริการบันทึกภาพ และเสียง บริการทำสำเนา
เทปตลับ บริการพิมพ์ภาพไมโครฟิล์ม ไมโครฟิช บริการผลิตโสตทัศนวัสดุ เพื่อการศึกษา เป็นต้น  

ภาพที่ 5.18 บริการโสตทัศนวัสดุ 
ที่มา (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, 2555)  

 13. บริการวิชาการแก่ชุมชน (Community Services)  
 บริการวิชาการแก่ชุมชน (Community Services) เป็นการเผยแพร่ความรู ้และชักจูงให้ผู้ใช้
รักการอ่านเป็นบริการให้กับประชาชนในชุมชนที่ใกล้เคียงหรือห่างออกไปที่นอกเหนือจากกลุ่มผู้ใช้

ประจำกิจกรรม หรือบริการที่จัดทำ เช่น การช่วยจัดระบบห้องสมุดการบริการห้องสมุดเคลื่อนที่ 



V138

(Book Mobile Service) การจัดงาน แสดงหนังสือ จัดนิทรรศการ ในโอกาสต่างๆ เพื่อให้ประชาชน 
ที่อยู่ในชุมชน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่ห้องสมุดได้  

ภาพที่ 5.19 บริการวิชาการแก่ชุมชน 
ที่มา (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, 2555) 

 14. บริการจัดพิมพ์และเผยแพร่เอกสารงานห้องสมุด (Publication Services)  
 ห้องสมุดจะจัดทำเอกสาร เพื่อเผยแพร่ผลงาน บริการของห้องสมุดให้ผู้ใช้ได้ทราบ 
อย่างทั่วถึงกัน และเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของห้องสมุดด้วย เช่น การทำจดหมายข่าวห้อง
สมุด การจัดพิมพ์รายชื่อหนังสือใหม่ บรรณานุกรม สาระสังเขป ฯลฯ 

ภาพที่ 5.20 บริการจัดพิมพ์และเผยแพร่เอกสารงานห้องสมุด 
ที่มา (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, 2555) 
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 15. บริการรวบรวมบรรณานุกรม  
 บริการรวบรวมบรรณานุกรม (Bibliography Services) เป็นบริการจัดรวบรวมรายการสิ่ง
พิมพ์ และโสตทัศนวัสดุที่มีในห้องสมุดในรูปแบบของบรรณานุกรม แล้วนำมาจัดเรียงตามหัวเรื่อง 
หรือชื่อผู้แต่งอาจมีรายละเอียดอื่นๆ ให้ด้วย เช่นจำนวนหน้า ราคา หรือเนื้อเรื่องย่อ ห้องสมุดบางแห่ง
อาจจะมีการจัดรวบรวมบรรณานุกรมเฉพาะสาขาวิชา 
 

ภาพที่ 5.21 บริการรวบรวมบรรณานุกรม 
ที่มา (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, 2555) 

 16.  การติดตามทวงถาม  
 ในกรณีที่ผู้ใช้ยืมหนังสือไปแล้วยังไม่มีการนำมาคืนตามวันกำหนดส่ง ทางเจ้าหน้าที่จะดำเนิน
การทวงหนังสือคืนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้คนอื่นๆ ต่อไปการปรับหากผู้ใช้นำหนังสือไปแล้วนำมาคืน
ช้ากว่ากำหนดผู้ใช้จะต้องเสียค่าปรับตามระเบียบการใช้ห้องสมุดแห่งนั้นๆ กำหนดไว้ เช่นปรับเล่มละ 
5 บาท ต่อ 1 วัน นอกจากนี้ยังมีบริการอื่นๆ อีกเช่น การทำสถิติการยืมหรือการตรวจสอบประวัติการ
ยืม – คืนของสมาชิกแต่ละคนซึ่งปัจจุบันนี้การใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ทำให้ผู้ใช้สามารถทำการ
ตรวจสอบประวัติการยืม – คืนของตนได้อย่างรวดเร็ว  
 17. บริการจองหนังสือหรือหนังสือสงวนหรือบริการหนังสือสำรอง  
 บริการจองหนังสือหรือหนังสือสงวนหรือบริการหนังสือสำรอง (Reserved Book Service) 
เป็นบริการที่เกี่ยวพันกับบริการยืม – คืน จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและอำนวยความสะดวกใน 
การใช้วัสดุสารนิเทศบางประเภทร่วมกันเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเป็นประโยชน์กับผู้ใช้ส่วนใหญ่ 
วัสดุสารนิเทศที่จัดไว้เป็นบริการหนังสือสำรอง ได้แก่ หนังสือที่อาจารย์ผู้สอนกำหนดให้นักศึกษาทุก
คนต้องอ่านหรือหนังสือที่มีผู้ต้องการใช้จำนวนมากแต่มีน้อยเล่ม หากให้บริการยืมตามปกติย่อมจะใช้  
ไม่ทั่วถึงกันถึงกำหนดเวลายืมเป็นพิเศษ เช่น ยืมอ่านได้เฉพาะในสถาบันบริการสารนิเทศครั้งละ 1-2  
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ชั่วโมง อนุญาตให้ยืมออกไปศึกษาค้นคว้านอกสถานบริการ สารนิเทศได้ 1 คืน โดยยืมก่อนสถาบันปิด
และคืนภายในเวลา 1-2 ชั่วโมงแรกของวัดถัดไป นอกจากจะมีกำหนดการยืมระยะสั้นแล้ว ยังมีการ
ลงโทษผู้ฝ่าฝืนระเบียบของสถาบันบริการสารสนเทศด้วยโดยเรียกเก็บค่าปรับในอัตราที่สูงกว่าหนังสือ

อื่นๆ  

ภาพที่ 5.22 บริการจองหนังสือหรือหนังสือสงวนหรือบริการหนังสือสำรอง 
ที่มา (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, 2555) 

 18. บริการหนังสือสำรอง   
 บริการหนังสือสำรอง (Reserved Book Services) หนังสือสำรอง ตรงกับคำในภาษาอังกฤษ
ว่า Reserved Book หมายถึง หนังสือที่มี จำนวนน้อย แต่มีผู้ต้องการใช้มาก ในเวลาจำกัดเมื่อมีผู้
ร้องขอให้จัดหนังสือเล่มใดเล่มหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เป็นหนังสือสำรอง ทางห้องสมุดจะจัดแยก
หนังสือ นั้นออกมาแล้วกำหนดระยะเวลาในการยืมให้สั้นลงหรืองดให้ยืมเพื่อให้ผู้ใช้ สามารถอ่านได้ทั่ว
ถึงกัน เช่นอาจารย์ได้มอบหมายให้นักศึกษาอ่านหนังสือเล่มหนึ่งแต่เป็นหนังสือที่ห้องสมุดมีจำนวน
น้อยก็จะแจ้งให้ทางห้องสมุดจัดหนังสือนั้นเป็นหนังสือสำรองโดยลดระยะเวลาในการยืมจากเดิม 7 
วัน ให้เหลือยืมได้ 1-2 วัน หรืออาจกำหนดให้อ่านเฉพาะภายในห้องสมุดเท่านั้น  
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ภาพที่ 5.23 บริการหนังสือสำรอง 
ที่มา (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, 2555) 

 19. บริการแนะนำการอ่าน   
 บริการแนะนำการอ่าน (Readers’ Guidance Services) บริการนี้ บรรณารักษ์หรือเจ้า
หน้าที่ห้องสมุดจะช่วยแนะนำหนังสือ วารสาร และสิ่งพิมพ์ให้แก่ผู้ใช้ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น จัด
นิทรรศการแนะนำเป็นการส่วนตัว จัดทำบรรณานุกรม หรือรายชื่อหนังสือในสาขาวิชาที่น่าสนใจ
หนังสือดีเด่นที่ได้รับรางวัลออกเผยแพร่ หรือวิจารณ์หนังสือ เพื่อเป็นการชักจูงให้ผู้อ่านสนใจอยาก
อ่านมากขึ้น และเป็นแนวทางให้ผู้ใช้ในการเลือกอ่านการแนะนำ อาจจะมีการแนะนำ เป็นรายบุคคล 
หรือแบบกลุ่มก็ได้  

ภาพที่ 5.24 บริการแนะนำการอ่าน 
ที่มา (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, 2555) 
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 20. บริการอื่นๆ  
 บริการถ่ายสำเนาเอกสาร (Photocopy Services) ห้องสมุดจะจัดบริการ ถ่ายสำเนาเอกสาร
ไว้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เพราะเอกสารบางชนิดจะไม่อนุญาตให้ยืมออกจาห้องสมุด เช่น
หนังสืออ้างอิง หนังสือสำรอง วารสาร ฯลฯ อีกทั้งเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ประหยัดเวลาในการคัดลอกอีกด้วย  

ภาพที่ 5.25 บริการถ่ายสำเนาเอกสาร 
ที่มา (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, 2555) 

บทสรุป 
 การบริการสารสนเทศนั้นเป็นหน้าที่และเป็นสิ่งจำเป็นที่ทางสถาบันนั้นๆ จำต้องจัดหา 
และจัดการให้มีให้เกิดมีเพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้บริการและเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการวางแผน 
และการพัฒนาสถาบันของตนให้เจริญก้าวหน้าตาม ปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงค์ของสถาบันที่
ได้กำหนดไว้ ตลอดถึงความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสถาบันบริการสารสนเทศ เช่น ต้องจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของห้องสมุด สนองความต้องการของผู้ใช้บริการ 
คือต้องจัดหาหนังสือที่จำเป็นและสอคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน ซึ่งอยู่ภายใต้ความต้องการ
ของผู้ใช้อันเป็นการลดช่องว่าง การกำหนดปริมาณหรือจำนวนหนังสือ ซึ่งตามมาตรฐานแล้วห้องสมุด
จำเป็นต้องมีหนังสือที่สอดคล้องกับหลักสูตรและความต้องการของผู้ใช้แล้วจำเป็นต้องกำหนดปริมาณ

ด้วย ซึ่งปริมาณและจำนวนนั้นกำหนดตามมาตรฐาน จำเป็นต้องพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงพอ  
ที่จะจัดการบริการสารนิเทศที่มีคุณค่า (Qualify Information) ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้อย่างสูงสุด  



บทที่ 6 
การบริหารงานสถาบันบริการสารสนเทศ 

 การบริหารงานต่างๆ จำเป็นต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ และการบริหารสถาบันบริการ
สารสนเทศก็เช่นเดียวกัน คือ ไม่สามารถปฏิบัติให้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยบุคคลเพียงคนเดียว หากแต่ต้อง
ร่วมกันปฏิบัติงานเป็นกลุ่มในลักษณะทีมงาน โดยการนำเอาทรัพยากรทั้งที่เป็นบุคคล วัสดุอุปกรณ์  
ครุภัณฑ์ เครื่องจักร วิธีการ การตลาด ข้อมูลข่าวสารและเวลา รวมทั้งเงินมารวมเข้าด้วยกัน เพื่อให้
เกิดผลผลิต คือ งานบริการสารสนเทศ โดยมีหัวหน้าฝ่ายบริการสารสนเทศที่จะคอยเป็นผู้จัดระเบียบ
ทรัพยากร ประสานกิจกรรม จัดทำกติกา กำหนดขอบเขตการทำงานร่วมกัน ตลอดจนเป็นผู้ชี้แนะ
และกำกับการทำงานของบุคลากรในฝ่ายงานบริการสารสนเทศ การบริการสารสนเทศมีความสำคัญ
ต่อการดำเนินงานและเป็นทักษะระดับสูงที่จำเป็นต้องมีการถ่ายทอด และต้องศึกษาหาความรู้เพิ่ม
เติมอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้สามารถบริหารงานบริการสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ หัวหน้าฝ่าย
งานบริการสารสนเทศจำเป็นต้องศึกษาศาสตร์ด้านการบริหาร ศึกษาทฤษฎีการบริหารเพื่อนำทฤษฎี
การบริหารไปปรับใช้ในการบริหารงานบริการสารสนเทศ 

ความหมายของการบริหาร 
 สำหรับความหมายของการบริหารนั้น มีผู้นิยามไว้แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ 
ทัศนคติของแต่ละบุคคล ดังนี้                   
 เก็ทซอล และ กิวบา (Getzals & Guba) กล่าวว่า การบริหารเป็นกระบวนการทาง 
สังคมที่สามารถมองเห็นได้ 3 ทางคือ 1. ทางโครงสร้าง เป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและ 
ผู้ใต้บังคับบัญชาตามลำดับขั้นตอนของสายการบังคับบัญชา 2. ทางหน้าที่ เป็นขั้นตอนของหน่วยงาน 
ที่ระบุหน้าที่ บทบาท ความรับผิดชอบและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมาย 
และ 3. ทางปฏิบัติ เป็นกระบวนการที่บุคคลและบุคคลต้องการร่วมทำปฏิกิริยาซึ่งกันและกัน  
(ปิยะนุช สุจิต, 2551, หน้า 12)                  
 ไซมอน (Simon) ให้ความหมายไว้ว่าการบริหาร หมายถึง ศิลปะในการทำให้สิ่งต่างๆ 
ได้รับการกระทำจนเป็นผลสำเร็จ กล่าวคือ ผู้บริหารไม่ใช่เป็นผู้ปฏิบัติ แต่เป็นผู้ใช้ศิลปะทำให ้
ปฏิบัติงานทำงานจนสำเร็จตามจุดมุ่งหมายที่ผู้บริหารตัดสินใจเลือกแล้ว (ปิยะนุช สุจิต, 2551,  
หน้า 12)                   
 บาร์นนาด (Barnard) ได้นิยามว่า การบริหาร คือ การทำงานของคณะบุคคลตั้งแต ่ 
2 คน ขึ้นไปที่รวมปฏิบัติการให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน แนวคิดนี้คล้ายกับแนวคิดของเซอร์จิโอแวนนี 
(Sergiovanni) ที่ว่าการบริหาร คือ กระบวนการทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตาม 
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ (ปิยะนุช สุจิต, 2551, หน้า 12) 
 เดล (Dale, 1973, หน้า 4) กล่าวว่า การบริหาร คือ การจัดองค์กรและใช้ทรัพยากร 
ต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า 
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 คูนท์ (Koontz, อ้างถึงใน สมพงษ์ เกษมสิน, 2521, หน้า13) ได้ให้ความหมายไว้ว่า    
การบริหาร หมายถึง การดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้โดยการอาศัยปัจจัยทั้ง
หลาย ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ และวัสดุสิ่งของเป็นอุปกรณ์ในการบริหารงานนั้น  
 เทอร์รี ่(Terry, 1977, p. 4) กล่าวว่า การบริหารเป็นกระบวนการต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยการ
วางแผน การจัดหน่วยงาน การอำนวยการ และการควบคุมที่ถูกพิจารณาจัดกระทำขึ้นเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์โดยใช้กำลังคนและทรัพยากรที่มีอยู่ 
 ซีสค์ (Sisk, 1969, p. 4) ให้ความหมายว่า การบริหาร คือ การที่บุคคลเข้าไปรับผิดชอบต่อ
ความสำเร็จหรือความล้มเหลวขององค์การ 
 สมหมาย ปรีชาศิลป ์ (2550) กล่าวว่าการบริหารงาน คือ การจัดการงานให้สำเร็จได ้
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยใช้ทรัพยากรและบริหารคนอย่างคุ้มค่า ดังนั้น การบริหารงาน 
เพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมายจึงต้องใช้เทคนิคการบริหารงานอย่างมีวัตถุประสงค์ด้วยการ 1) กำหนด 
วัตถุประสงค์งานให้ชัดเจน 2) ชี้แจงทำความเข้าใจงานกับทีมงาน 3) กำหนดขั้นตอน เวลาและ 
การใช้ทรัพยากรผลงานที่ต้องการให้ชัดเจน 4) บริหารงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย 
 สมพงษ์ เกษมสิน (2526, หน้า 16) ให้ความหมายของการบริหารว่า การบริหาร หมายถึง 
การใช้ศาสตร์และศิลปะในการนำเอาทรัพยากรบริหารมาประกอบการตามกระบวนการบริหาร  
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ  
 จะเห็นได้ว่าเรื่องของการบริหารเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยากและซับซ้อน เป็นเรื่องที่เกี่ยวพัน
ระหว่างคน ความรู้สึกนึกคิด ทรัพยากร จุดมุ่งหมาย รวมตลอดถึงกระบวนการและวิธีการ 
เพื่อช่วยทำให้องค์ประกอบต่างๆ บรรลุวัตถุประสงค์ ตามความเข้าใจโดยทั่วไปแล้ว การบริหาร 
หมายถึง การดำเนินงานทุกชนิดให้สำเร็จลุล่วงไป ซึ่งมีความหมายคล้ายกันกับคำว่า การจัดการ  
ที่หมายถึงการจัดดำเนินงานทุกชนิดในหน่วยงานให้สำเร็จลุล่วงเหมือนกัน ดังนั้น คำว่า การบริหาร 
กับการจัดการจึงมักจะมีผู้ใช้ควบคู่กันไปเสมอ แต่จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องพบว่าโดยทั่วไป  
มักจะใช้คำว่าการบริหาร (Administration) ในส่วนที่เกี่ยวกับงานของภาครัฐบาล และนิยมใช้คำว่า 
การจัดการ (Management) ในส่วนที่เกี่ยวกับงานธุรกิจเอกชน ฮอดคินสัน (Hodkinson, 1978, 
หน้า 5) ได้กล่าวเปรียบเทียบลักษณะความหมายของคำทั้ง 2 คำนี้ว่า “การบริหารเกี่ยวข้องกับ
นโยบาย ส่วนการจัดการเป็นการนำเอานโยบายไปปฏิบัต”ิ การบริหารเป็นงานของผู้ปฏิบัติงานใน
ระดับสูงที่ต้องใช้ยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานกับบุคลากรของหน่วยงาน ผู้บริหารมักจะต้องเป็น 
ผู้ชำนาญการที่ใช้หลักการทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหารงาน  ส่วนการจัดการเป็นงานที่ต้อง
เกี่ยวข้องกับผู้ปฏิบัติงานในระดับต่ำที่ต้องใช้ยุทธวิธีในการดำเนินงานกับทรัพยากร โดยที่ผู้จัดการมัก
จะเป็นผู้ชำนาญการเฉพาะด้าน และต้องใช้หลักการของศาสตร์ในการจัดการ ผลสำเร็จที่มุ่งหวังของ
การบริหารเป็นผลสำเร็จในเชิงคุณภาพ ส่วนผลสำเร็จที่มุ่งหวังของการจัดการเป็นผลสำเร็จในเชิง
ปริมาณ ซึ่งการบริหารจัดการมีลักษณะเด่นที่เป็นสากล ดังนี้ 
 1.  การบริหารต้องมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย 
 2.  ต้องเป็นการดำเนินภารกิจร่วมกันระหว่างกลุ่มบุคคล 2 คนขึ้นไป โดยมีลักษณะ 
การดำเนินการเป็นกระบวนการทางสังคมที่สามารถมองเห็นได ้ 3 ทาง คือ 



`145

                    2.1  ทางโครงสร้าง เป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา 
ตามลำดับขั้นตอนของสายการบังคับบัญชา 
  2.2  ทางหน้าที่ เป็นขั้นตอนของหน่วยงานที่ระบุหน้าที ่บทบาท ความรับผิดชอบ 
และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อให้สำเร็จเป้าหมาย 
  2.3  ทางปฏิบัติ เป็นกระบวนการที่บุคคลและบุคคลต้องการร่วมทำปฏิกิริยาซึ่งกัน 
และกัน และอาศัยร่วมมือร่วมใจเพื่อให้ภารกิจบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 
 3.  ต้องมีทรัพยากรการจัดการเป็นองค์ประกอบพื้นฐาน โดยอาศัยปัจจัยบุคคลเป็นองค์
ประกอบสำคัญ 
 4.  มีกระบวนการและวิธีการเพื่อช่วยให้องค์ประกอบต่างๆ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว ้
 5.  มีลักษณะเป็นการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานกับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ได้ 
กำหนดไว้แต่แรก 
 กล่าวโดยสรุป การบริหาร คือ กระบวนการดำเนินงานขององค์การให้สำเร็จลุล่วง 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้วางไว้ โดยอาศัยปัจจัยต่างๆ ที่เป็นทรัพยากรการจัดการ ซึ่งได้แก่ 
บุคลากร งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ วิธีการ การตลาด ข้อมูลข่าวสาร และเวลา โดยมีวิธีการ 
และกระบวนการ เพื่อให้องค์การเจริญเติบโตทันสมัยและพัฒนา 

ความสำคัญของการบริหาร 
 การบริหารไม่มีตัวตนแต่มีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ การบริหารมีความสำคัญต่อการ
ดำเนินงานขององค์การ ดังนี้  (ปิยะนุช สุจิต, 2551)  
 1.  ทำให้องค์การเป็นองค์การอัจฉริยะตามทฤษฎี III นั่นคือ เป็นองค์การแห่งข้อมูล 
ข่าวสาร มีสารสนเทศที่ดีมีคุณค่า (Information) เป็นองค์การที่ชาญฉลาด (Intelligence)  
และเป็นองค์การแห่งความเป็นเลิศ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นองค์การแบบมีชีวิตชีวา (Idea) 
 2.  เป็นเทคนิควิธีในการสร้างบุคลากรให้มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน มองเห็นอนาคตร่วมกัน รวมทั้งมี
จิตสำนึกร่วมกันในด้านความร่วมมือร่วมใจในการดำเนินงานร่วมกัน เพื่อให้บรรลุภารกิจ 
ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ 
 3.  เป็นหนทางของการแสวงหาวิธีการที่ดีที่สุด เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ 
 การบริหารมีความสำคัญต่อการพัฒนาองค์การอย่างยิ่งเพราะจะทำให้องค์การมีการพัฒนาไป

สู่การเป็นองค์การที่มีคุณภาพในทุกๆ ด้าน เช่น เป็นองค์การแห่งข้อมูลข่าวสาร มีสารสนเทศที่ดีมี
คุณค่า เป็นองค์การที่ชาญฉลาด มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีชีวิตชีวา มีความเป็นเลิศ บุคลากรมี
จิตสำนึกในการทำงานร่วมกันเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์การ 

ความจำเป็นของการบริหารสถาบันบริการสารสนเทศ 
              คนจำนวนไม่น้อยยังคงเข้าใจกันผิดๆ ว่า การบริหารเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นจะต้องศึกษากัน
มากนัก ทั้งนี้เพราะมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องว่าการบริหารเป็นเรื่องไม่ยาก ใครๆ ก็สามารถทำได้คง  
ไม่มีอะไรยุ่งยากมากไปกว่าสิ่งที่เป็นสามัญสำนึกธรรมดาๆ นี่เอง ดังนั้น ผู้บริหารสถาบันบริการ
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สารสนเทศบางท่านจึงไม่ค่อยใส่ใจที่จะศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีทางการบริหาร หากแต่บริหาร
โดยใช้วิจารณญาณส่วนตน จึงทำให้ไม่ค่อยประสบผลสำเร็จในการบริหารงานสถาบันบริการ
สารสนเทศเท่าที่ควร เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าการที่ประเทศชาติจะเจริญรุดหน้าไปได้ไกลและดี
เพียงใดนั้นย่อมขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพขององค์การต่างๆ เป็นสำคัญ ซึ่งประสิทธิภาพของสถาบัน
บริการสารสนเทศจะมีมากน้อยเพียงใดแท้จริงแล้วขึ้นอยู่กับการบริหาร การบริหารจะเป็นปัจจัย
กำหนดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสถาบันบริการสารสนเทศโดยตรง โดยจะคอยชี้นำและ
กำกับให้บุคลากรของสถาบันบริการสารสนเทศทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนสามารถตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มบุคคลและสังคมได้ ผู้บริหารงานสถาบันบริการสารสนเทศพึงตระหนักในภาระ
หน้าที่ที่จะต้องจัดบริการแก่ผู้ใช้ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพึงตระหนักว่าแม้ผู้ปฏิบัติงาน 
ในจุดต่างๆ จะทำงานตามหน้าที่ที่เป็นงานเทคนิคได้ดีเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าหากไม่ประสานหรือไม่
สอดคล้องกับงานที่ทำโดยฝ่ายอื่นๆ หรือไม่เหมาะสมกับสภาพภายนอกที่อยู่ไกลออกไปก็จะทำให้งาน
ล้มเหลว ไม่ก่อให้เกิดผลสำเร็จกับหน่วยงานได้ ตัวอย่างเช่น งานเทคนิคของสถาบันบริการสารสนเทศ 
แม้จะทำได้ดีจนผู้ใช้สถาบันบริการสารสนเทศเกิดความสะดวกรวดเร็วในการเลือกใช้ทรัพยากร

สารสนเทศ แต่ถ้าบุคลากรที่ทำหน้าที่ด้านบริการไม่แข็งขัน ขาดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน  
ผู้เข้าใช้สถาบันบริการสารสนเทศก็ย่อมจะไม่ประทับใจต่อการมารับบริการจากสถาบันบริการ

สารสนเทศ ทำนองเดียวกันแม้การให้บริการจะดี แต่ถ้าบรรณารักษ์ไม่สามารถจัดหางบประมาณมา
ซื้อทรัพยากรสารสนเทศได้มากพอ หรือมีงบประมาณมากเพียงพอ แต่จัดหาทรัพยากรสารสนเทศได้
ไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ ผู้ใช้ก็ย่อมไม่ได้รับประโยชน์จากสถาบันบริการสารสนเทศ และไม่
เกิดความพึงพอใจในการเข้าใช้บริการ ดังนั้น วงการบรรณารักษ์ในปัจจุบันจึงยอมรับกันว่าการบริหาร
จัดการเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญยิ่งและมีเนื้อหาสาระที่เป็นแก่นสารมากมาย มิใช่เป็นเพียง
สามัญสำนึกธรรมดาๆ เท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันนี้สถาบันบริการสารสนเทศแทบทุกแห่ง
ต่างก็ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ยุ่งยากซับซ้อน ซึ่งส่งผลให้การทำงานประสบปัญหาติดขัด จึงเป็นที่
ยอมรับกันว่าการบริหารมีความสำคัญ และเป็นทักษะในระดับสูงที่จำเป็นต้องมีการถ่ายทอด และต้อง
ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา 

ศาสตร์และศิลป์กับการบริหาร 
 ศาสตร์ (Science) คือ วิชาที่สามารถกำหนดเป็นหลักทฤษฎีที่มีกฎเกณฑ์ที่พิสูจน์ได้  
มีหลักการและกระบวนการ ศาสตร์ของการบริหารมีหลักเกณฑ์และทฤษฎีที่พึงเชื่อถือได้อั้นเกิดจาก
การค้นคว้าเชิงวิทยาศาสตร์ แต่ไม่ใช่ทฤษฎีหรือสูตรที่ตายตัว ดังเช่น วิชาฟิสิกส์ เคมี ศาสตร์ของ 
การบริหารมักจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ และยอมรับเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์แต่ละบุคคล
ในเรื่องของการคิด การแสดงออก หรือการโต้ตอบในสถานการณ์ต่างๆ ดังนั้นศาสตร์ของการบริหาร
จึงเป็นเรื่องที่กล่าวถึงข้อกำหนดต่างๆ มากกว่าเรื่องของความจริงความไม่จริง ด้วยเหตุนี้ผู้บริหารจึง
ต้องมีความรู้เรื่องการบริหารงานทั้งทฤษฎ ีหลักการ และกระบวนการ เพราะความรู้ดังกล่าวจะช่วยให้
ผู้บริหารหลีกเลี่ยงการลำเอียงและหลีกเลี่ยงการใช้สามัญสำนึกในการพิจารณาตัดสินใจความเจริญ

ก้าวหน้าของศาสตร์ทางด้านการบริหารในปัจจุบันรุดหน้าไปมาก การตัดสินใจหรือการแก้ปัญหางาน
บริหารต่างๆ สามารถวิเคราะห์และดำเนินการได้โดยอาศัยความรู้ด้านคณิตศาสตร์เข้าช่วยได้ 
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มากขึ้น ศาสตร์ คือ ทฤษฎี ทฤษฎีก็คือหลักการและกระบวนการซึ่งมีพื้นฐานมาจากวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ จนกระทั่งมีคำเรียกวิชาการบริหารที่เน้นหนักไปทางศาสตร์นี้ว่า “Management 
Science” หรือ “ศาสตร์การบริหาร” (ธงชัย สันติวงษ์, 2530, หน้า 28) อย่างไรก็ตาม ความเป็นจริง
วิชาการบริหารหาได้เป็นศาสตร์ทั้งหมดไม่ เพราะในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับคนและการจัดการงาน 
ในองค์การนั้น ทุกอย่างจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจหรือความนึกคิดปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับสถานการณ์ 
ดุลยพินิจจึงเป็นหัวใจหรือเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดที่ใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหารทุกคน ศิลป์ของ 
การบริหารเป็นเรื่องของความสามารถ ความสามารถที่จะประยุกต์ใช้ ซึ่งเป็นการประยุกต์เอาความรู้ 
หลักการและทฤษฎีไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อม  
ดังนั้นจึงกล่าวว่าการบริหารก็จะมีลักษณะเป็นศิลป์ด้วย ที่ว่าผู้บริหารต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป ์
ในการบริหารงานก็คือ ผู้บริหารนำหลักการและทฤษฎีไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน โดยผสมผสานกับ
ประสบการณ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และพรสวรรค์ส่วนตัว ผู้บริหารต้องรู้จักใช้เทคนิคต่างๆ รวม
ทั้งใช้ทักษะที่จะแสดงออกมา ทักษะดังกล่าวอาจได้มาจากประสบการณ์ การสังเกตและการศึกษา 
นอกจากนี้ยังรวมถึงความสามารถที่จะสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเลือกใช้แบบที่ถูกต้อง 
วัสดุที่มีคุณภาพ และเทคนิคที่ดี (ปิยะนุช สุจิต, 2551) ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าการบริหารมีลักษณะเป็น
ทั้งศาสตร์และศิลป์ ด้วยเหตุนี้ผู้บริหารทุกคน  จึงจำเป็นต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านทฤษฎีหลักการและ
กระบวนการ รวมทั้งต้องมีศิลปะในการประยุกต์ทฤษฎีให้เหมาะสมกับธรรมชาติของมนุษย์และ
สถานการณ์ 

ปัจจัยการบริหารสถาบันบริการสนเทศ 
 การที่สถาบันบริการสารสนเทศ จะบริหารและดำเนินงานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพจน
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้นั้น จำเป็นต้องมีปัจจัยการบริหาร อันได้แก่ บุคคล วัสดุอุปกรณ์
ครุภัณฑ์ เครื่องจักร วิธีการ การตลาด ข้อมูลข่าวสาร และเวลา ด้วยการที่ผู้บริหารนำเอาปัจจัยการ
บริหารหรือทรัพยากรการจัดการมาประสานทำงานร่วมกัน สถาบันบริการสารสนเทศจัดเป็นองค์กรๆ 
หนึ่ง เพราะมีบุคลากรตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ร่วมกันปฏิบัติงานขององค์การเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
ที่ได้ตั้งไว้ จึงต้องมีกระบวนการ หลักการ และมีการนำทฤษฎีมาใช้ในการบริหารงาน สมดังนิยามของ
การบริหารที่กำหนดขึ้นโดย ปีเตอร์ เอฟ ดรักเคอร์ (Drucker, อ้างถึงใน ธงชัย สันติวงษ,์ 2530, หน้า 
1) ซึ่งเป็นปรมาจารย์ทางการบริหารของประเทศสหรัฐอเมริกาที่กล่าวถึงความหมายของการบริหารไว้
ว่า “Or Get Things Done Through Other People” แปลว่า การบริหาร คือ การทำให้งานสำเร็จ
ลุล่วงไปโดยอาศัยคนอื่นเป็นผู้ทำ ซึ่งความหมายของคำจำกัดความนี้หากนำมาพิจารณาถึงการบริหาร
งานของสถาบันบริการสารสนเทศ สามารถขยายความได้ว่า ภายใต้สภาพของสถาบันบริการ
สารสนเทศ ทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพยากรหลักของสถาบันบริการสารสนเทศที่เข้ามาร่วมกันทำงาน
ในสถาบันบริการสารสนเทศ และการที่บุคคลเหล่านี้จะสามารถสนองตอบต่อความต้องการ ตลอดจน
สร้างความพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการของสถาบันบริการสารสนเทศได้ ก็ด้วยการที่ผู้บริหารนำปัจจัยการ
บริหารอื่นๆ มาประสานกับทรัพยากรบุคคล ย่อมทำให้การบริหารจัดการของสถาบันบริการ
สารสนเทศประสบสำเร็จ ดังตาราง 
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ตารางที่ 6.1 แสดงปัจจัยการบริหารหรือทรัพยากรการจัดการ 

ระดับของการบริหารจัดการสถาบันบริการสารสนเทศ 
 การจัดการภายในองค์การแตกต่างกัน 3 ระดับ คือ การจัดการระดับกลยุทธ ์การจัดการ
ระดับเทคนิค และการจัดการระดับปฏิบัติ จึงทำให้ผู้บริหารในองค์การจำแนกเป็น 3 ระดับ  
ตามความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม นั่นคือ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง และผู้บริหารระดับ
ต้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1.  การจัดการระดับกลยุทธ์ (Strategic Level) คือ การวางนโยบายให้สอดคล้องต่อปัจจัย
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก สภาพแวดล้อมภายใน เช่น การบริหารทรัพยากรมนุษย ์  
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 ติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรให้เป็นไปตามแผน โครงการ และงบประมาณ 

ระดับของผู้บริหาร 
 ทรัพยากรบุคคลของสถาบันบริการสารสนเทศประกอบด้วยบุคลากร 4 ระดับ ได้แก่  
ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง ผู้บริหารระดับต้น และพนักงานระดับปฏิบัติการ (ดังภาพ) 

ปัจจัยการบริหาร / ทรัพยากรการจัดการ
คน เลือกสรรคนใหม่ ใช้คนเก่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เงิน เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย

วัสดุ-อุปกรณ์-ครุภัณฑ์ ใช้ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

ข้อมูลข่าวสาร ประมวลผลจากข้อมูลทั้งจากภายใน และ ภายนอกองค์การ เพื่อใช้ 
ในการตัดสินใจของผู้บริหาร

วิธีการ นำเทคนิคการจัดการสมัยใหม่มาใช ้เช่น TQM เป็นต้น

การตลาด วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อจัดบริการตามความ 
ต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างน่าประทับใจ

เวลา ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตัวอย่างเช่น การจัดงานตามลำดับ 
ความสำคัญ เป็นต้น
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         ผู้บริหาร 
        ระดับสูง 

             ผู้บริหารระดับกลาง 

ผู้บริหารระดับต้น 

   พนักงานระดับปฏิบัติการ 

ภาพที่ 6.1 ระดับของบุคลากรในองค์กร 
ที่มา (ปิยะนุช  สุจิต, 2551) 

 พนักงานระดับปฏิบัติการเป็นกลุ่มของบุคลากรที่มีเป็นจำนวนมากที่สุด มีภาระหน้าที่ 
เกี่ยวข้องอยู่กับงานที่ต้องกระทำซ้ำๆ กันเป็นประจำทุกวัน บุคคลกลุ่มนี้ต่างร่วมกันปฏิบัติงานชนิด
ต่างๆ ของสถาบันบริการสารสนเทศภายใต้การควบคุมบังคับบัญชาของผู้บริหารตามลำดับชั้นไล่เรียง
ลงมาจากผู้บริหารระดับสูง ถึงผู้บริหารระดับกลาง จนถึงผู้บริหารระดับต้น ซึ่งผู้บริหารแต่ละระดับ
ต่างก็มีบทบาทหน้าที่ด้านการบริหารงานแตกต่างกันออกไปตามระดับของการจัดการภายในองค์กร 
ที่แตกต่างกัน 3 ระดับ คือ การจัดการระดับกลยุทธ์ การจัดการระดับเทคนิค และการจัดการระดับ
ปฏิบัติการ ดังนี้ 
 1. ผู้บริหารระดับสูง เป็นผู้บังคับบัญชาระดับสูงสุด มีหน้าที่รับผิดชอบวางแผนยุทธศาสตร์
ระยะยาว ผู้บริหารระดับนี้คิดเชิงกลยุทธ์ด้วยการมองสิ่งต่างๆ ให้มีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง จนสามารถแยกแยะสิ่งที่คลุมเครือสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนให้ออกมาเป็นความหมายหรือ
เห็นความสัมพันธ์ที่อยู่ในสถานการณ์นั้นอย่างชัดเจน ผู้บริหารระดับสูงจะต้องรู้สถานการณ์ทางสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยีและต้องสามารถมองเห็นสภาพแวดล้อม 
ที่จะคลี่คลายไปจนเห็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆ ในสภาพแวดล้อมเหล่านั้นว่าจะเคลื่อนไหว
อย่างไร เพื่อองค์กรจะได้ดำเนินการและตอบสนองให้สอดคล้องและเอื้อประโยชน์ต่อองค์กรให้มาก
ที่สุด ผู้บริหารต้องมององค์กรในภาพรวม และคำนึงถึงเป้าหมายรวมขององค์กร หลังจากนั้น 
จึงวางแผนระดับกลยุทธ ์แล้วทำหน้าที่จัดการระดับกลยุทธ์ กำหนดนโยบายและชี้นำว่าสถาบันบริการ
สารสนเทศจะมุ่งไปในทิศทางใด ผู้บริหารระดับสูงต้องติดตามสถานการณ์ต่างๆ อย่างใกล้ชิดและต้อง
มองไปข้างหน้าตลอดเวลา 
 2. ผู้บริหารระดับกลาง เป็นบุคลากรระดับวางแผนยุทธวิธี บุคลากรในระดับนี ้มีหน้าที่ 
ในการวางแผนการจัดการระดับเทคนิค เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายต่างๆ ตามแผนงานระยะยาว 
ที่กำหนดโดยผู้บริหารระดับสูง ในการวางแผนยุทธวิธีผู้บริหารระดับกลางมักจะต้องกระทำร่วมกัน 
กับผู้บริหารระดับสูงเพื่อให้องค์กรก้าวไปสู่ผลสำเร็จที่วางไว ้ ผู้บริหารระดับกลางต้องใช้สารสนเทศ 
ที่รวบรวมข้อมูลทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร และมักจะเป็นสารสนเทศตามคาบเวลา ระยะ 
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ปานกลาง ผู้บริหารระดับกลางต้องควบคุมดูแลกิจกรรมที่ต้องกระทำโดยหน่วยงานย่อยซึ่งอยู่ภายใน
องค์กร 
 3. ผู้บริหารระดับต้น เป็นบุคลากรระดับวางแผนปฏิบัติการของสถาบันบริการสารสนเทศ ซึ่ง
เป็นแผนปฏิบัติงานขององค์กรในลักษณะที่เป็นหน้าที่เฉพาะของหน่วยงาน ผู้บริหารระดับต้น ทำหน้า
วางแผนปฏิบัติการตามเป้าหมายปฏิบัติการ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธวิธี และแผนกลยุทธ ์แผนปฏิบัติ
การมีลักษณะเป็นการวางแผนระยะสั้นหรือมีลักษณะที่เป็นงานที่ต้องทำเป็นประจำวันต่อวัน  
มักเกี่ยวข้องกับปัจจัยต่างๆ ภายในองค์กร ซึ่งเป็นทรัพยากรที่ผู้บริหารสามารถควบคุมได้ นอกจาก
ต้องวางแผนปฏิบัติการของสถาบันบริการสารสนเทศแล้ว ผู้บริหารชั้นต้นยังมีหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติ
งานประจำวัน และมีหน้าที่ในการบริหารงานที่เกี่ยวข้องกับระยะเวลาสั้น  เช่น แผนงานประจำวัน 
ประจำสัปดาห์ ส่วนมากจะเกี่ยวข้องกับผลการปฏิบัติการในช่วงเวลาหนึ่งๆ เท่านั้น 

ภาระหน้าที่ของผู้บริหารสถาบันบริการสารสนเทศ 
 จากสภาพเงื่อนไขที่กล่าวนี้ชี้ให้เห็นถึงภาระหน้าที่ของผู้บริหารสถาบันบริการสารสนเทศว่า

จะต้องปฏิบัติงานพร้อมกันไปตลอดเวลา 3 ด้าน ด้วยกัน คือ 
 1. การเป็นผู้นำหรือหัวหน้า หมายถึง การปฏิบัติภาระหน้าที่ต่างๆ ในฐานะเป็นหัวหน้า
สถาบันบริการสารสนเทศ เป็นผู้กำหนดทิศทางการบริหาร เป็นผู้วางนโยบาย วางแผน  
มีความสามารถกระตุ้นบุคลากรให้ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย เป็นผู้ประสานและอำนวยการให้เกิด
การติดต่อสัมพันธ์ในกลุ่ม เพื่อให้สมาชิกกลุ่มอยู่ร่วมกัน และเมื่อบุคลากรมีข้อขัดแย้งก็สามารถทำ
หน้าที่เป็นอนุญาโตตุลาการ และหัวหน้าจะต้องทำงานให้บรรลุเป้าหมายด้วยการควบคุมบังคับบัญชา 
จึงเป็นผู้ให้คุณและโทษ รวมทั้งการแสดงบทบาทในฐานะเป็นสัญลักษณ์ขององค์กร เป็นผู้แทนของ
กลุ่มในการติดต่อภายนอก 
 2. การปฏิบัติภารกิจ หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารในฐานะนักวางแผนโดยจะต้อง
เป็นผู้ที่มองการไกล (Vision) มองกว้าง ซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญก่อน ขั้นตอนอื่นๆ ของ
กระบวนการบริหาร ผู้บริหารต้องจัดระบบระเบียบทรัพยากรต่างๆ ของสถาบันบริการสารสนเทศ 
ตลอดจนประสานกิจกรรมของงานด้านต่าง ๆ ของสถาบันบริการสารสนเทศเข้าด้วยกัน และเมื่อมี
ปัญหาเกิดขึ้นในระดับต่างๆ ต้องใช้ปัญญาแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปได้ ขณะเดียวกันต้องมองเห็นความ
สำคัญและจัดการให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพของหน่วยงานให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
 3. การดูแลรับผิดชอบ หมายถึง ต้องทำหน้าที่ควบคุมดูแลให้งานด้านต่างๆ ของสถาบัน
บริการสารสนเทศให้ดำเนินไปได้สำเร็จตามนโยบายและวัตถุประสงค์ตามที่ได้วางไว้ด้วยการอาศัย

บุคลากรทั้งหมดของสถาบันให้ช่วยกันทำให้บังเกิดผล ผู้บริหารจะต้องรับผิดชอบในกระบวนการ 
และวิธีการทำงานด้วยความมั่นคงและเข้าใจได้โดยทั่วกันเพื่อให้งานบรรลุ การดูแลรับผิดชอบเป็น
ภาระที่ผู้บริหารสถาบันบริการสารสนเทศ จะต้องปฏิบัติเป็นประจำตลอดระยะเวลาของการดำรง
ตำแหน่ง โดยผู้บริหารจะต้องเป็นผู้วางนโยบาย ดำเนินงาน ชี้แนะ กำกับการ และควบคุมดูแล 
การปฏิบัติงานของบุคลากรในสายงานต่างๆ ของสถาบันบริการสารสนเทศให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย
และบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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หน้าที่ของผู้บริหารสถาบันบริการสารสนเทศ 
 โดยทั่วไป ขอบข่ายของงานบริหารที่ผู้บริหารต้องรับผิดชอบมี 4 ด้าน ได้แก่ 
 1.  งานบริหารการผลิต 
 2.  งานบริหารการตลาด 
 3.  งานบริหารงบประมาณ 
 4.  งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 เพื่อให้การบริการสารสนเทศประสบผลสำเร็จ ผู้บริหารต้องรับผิดชอบงานทั้ง 4 ด้าน  
ผู้บริหารต้องมีภาระหน้าที่ 5 ประการ คือ การวางแผน (Planning) การจัดองค์กร (Organizing)   
การจัดคนเข้าทำงาน (Staffing) การควบคุมวินิจฉัยสั่งการ (Directing) และการควบคุมงาน 
(Controling) ด้วยหน้าที่ดังกล่าวส่งผลให้ผู้บริหารมีบทบาท 3 ประการ คือ บทบาทระหว่างบุคคล 
(Interpersonal Role) บทบาทด้านสารสนเทศ (Information Role) และบทบาทด้านการตัดสินใจ 
(Decision Making Role) ดังภาพ 
 

	
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
ภาพที่ 6.2 หน้าที่และบทบาทของผู้บริหาร 

ที่มา (ปิยะนุช  สุจิต, 2551) 

งานของผู้บริหารสถาบันบริการสารสนเทศ 
 ด้วยหน้าที่ด้านการบริหารจึงทำให้ผู้บริหารของสถาบันบริการสารสนเทศต้องปฏิบัติงาน 5 
ขั้นตอนคือ การวางแผน การจัดองค์การ จัดคนเข้าทำงาน การวินิจฉัยสั่งการ และการควบคุม ทั้งนี้

หน้าที่และบทบาทผู้บริหารสถาบันบริการสารสนเทศ

หน้าที่ด้านการบริหาร บทบาทด้านการบริหาร

1. การวางแผน Planning

2. การจัดองค์กร Organizing 

3. การจัดคนเข้าทำงาน Staffing

4. การวินิจฉัยสั่งการ Directing

5. การควบคุม Controlling

1. บทบาทระหว่างบุคคล 
    Interpersonal Role

2. บทบาทด้านสารสนเทศ 
    Information Role

3. บทบาทด้านการตัดสินใจ 
   Decision Making Role
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โดยดูแลให้มีการประสานงานกันอย่างดี เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายและผลสำเร็จต่างๆ ตามที่ได้ตั้ง
วัตถุประสงค์ไว้ คือ บริการที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าภายในกระบวนการบริหาร งานทุกชนิด
ที่ผู้บริหารจะต้องกระทำทุกขั้นตอน ต่างก็เกี่ยวข้องกับการวางแผนด้วยเสมอ และเมื่อควบคุมงานไป
ได้ระยะหนึ่งผู้บริหารอาจจะต้องปรับรูปแบบการบริหาร ปรับการคัดเลือกโยกย้ายหรืออบรมคน  
ปรับตำแหน่งงานหรือปรับโครงสร้างงานใหม่ หรืออาจจะต้องปรับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ซึ่งจะ
ต้องมีการวางแผนรอบใหม่ก็เป็นได้ ในการดำเนินงานของสถาบันบริการสารสนเทศผู้บริหารต้อง
ปฏิบัติงานตามลำดับ 5 ขั้นตอน โดยเริ่มต้นด้วย การวางแผน การจัดองค์กร การจัดคนเข้าทำงาน 
การวินิจฉัยสั่งการ และสิ้นสุดด้วยการควบคุมบังคับบัญชา จะเห็นได้ว่างานของผู้บริหาร ทั้ง 5 
ประการนี้  เป็นงานที่เกี่ยวข้องกันทั้งระบบงานและระบบคน สำหรับด้านระบบงานนั้นผู้บริหารต้อง
ปฏิบัติเองโดยใช้ความรู้ความสามารถของตนในการวางแผนเพื่อพัฒนาสถาบันบริการสารสนเทศ  
ส่วนการปฏิบัติงานด้านระบบคน คือ การใช้ความสามารถในการดำเนินการเพื่อให้บุคลากรของ
สถาบันบริการสารสนเทศปฏิบัติงานจนบังเกิดผลดีตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ ตามความจริงแล้วงาน
บริหารทั้ง 5 ขั้นตอนนี้จะไม่แยกออกจากกันอย่างเด่นชัด ต้องเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันอยู่ตลอดเวลา 
แต่การที่แยกงานออกจากกันเป็นส่วนต่างๆ ก็เพื่อสะดวกต่อการศึกษาหน้าที่ของงานแต่ละอย่าง ดังนี ้
 1.  การวางแผน (Planning) 
 ผู้บริหารวางแผนด้วยการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และนโยบายของสถาบันบริการ
สารสนเทศเพื่อให้ทราบทิศทางการปฏิบัติงานของสถาบันบริการสารสนเทศ โดยการพิจารณาจากข้อ
เท็จจริงที่มีอยู่และปัญหา ความท้าทายตลอดจนแนวโน้มที่จะเกิดในอนาคต นอกจากนั้นยังต้อง
กำหนดวิธีการประสานงาน การควบคุมงาน และการประเมินผล ผู้บริหารต้องพิจารณาว่าจะให้ใคร 
ทำอะไรเมื่อไร ด้วยวิธีใด การวางแผนงานต้องให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานเจ้าสังกัด  
แผนงานที่ผู้บริหารสมควรวางไว้ได้แก่ แผนด้านอาคารสถานที่ บุคลากร วัสด ุครุภัณฑ์ เป็นต้น  
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ผู้บริหารต้องจัดทำโครงการ และจัดทำปฏิทิน 
ปฏิบัติงาน เมื่อปฏิบัติตามแผนได้ระยะหนึ่งอาจต้องมีการแก้ไขปรับปรุงแผน 
 2.  การจัดองค์การ (Organizing) 
 การจัดองค์การ คือ การจัดระเบียบทรัพยากรและบุคลากรภายในองค์การให้ประสานกันเป็น
ทีมงานที่มีการคล่องตัว ชัดเจน สามารถรับกับความเปลี่ยนแปลงได้ทั้งจากภายนอกและภายในองค์กร 
มีขั้นตอนการจัดตั้งองค์กร คือ การจัดตั้งหน่วยงาน จัดระเบียบองค์กร กำหนดอำนาจหน้าที่ของแต่ละ
หน่วยงาน กำหนดความรับผิดชอบและสายการบังคับบัญชา หลังจากนั้นต้องมีการวิเคราะห์การจัด
องค์การและการปรับปรุงหน่วยงานสถาบันบริการสารสนเทศมีการจัดองค์กรเพื่อเป็นแนวทางในการ

จัดลำดับวิธีการใช้ทรัพยากรต่างๆ ของสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพ โครงสร้างองค์กรเป็นส่วนนำเสนอ
แผนภูมิในทางกายภาพของสถาบันเป็นสำคัญ ผู้บริหารสถาบันบริการสารสนเทศควรให้ความสำคัญ
ต่อโครงสร้างองค์กรทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพราะต่างมีผลต่อความเจริญก้าวหน้าและ
ความถดถอยของสถาบันได้ อย่างไรก็ตาม โครงสร้างองค์กรอย่างเป็นทางการของสถาบันบริการ
สารสนเทศ มักจะพัฒนาไปอย่างช้าสอดคล้องกับหน่วยงานต้นสังกัด เนื่องด้วยมีปัญหาด้านระบบ
ระเบียบราชการ ในขณะที่สถาบันต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วให้ทันต่อความเจริญทางด้านเทคโนโลยี 
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โครงสร้างองค์กรอย่างเป็นทางการ หมายถึง แผนภูมิทางการจัดสรรตำแหน่งหน้าที ่และอำนาจการ
สั่งการที่เป็นรูปธรรมให้สังคมรับรู้โครงสร้างองค์กรอย่างไม่เป็นทางการ หมายถึง ความสัมพันธ์ของ
บุคลากรภายใน อันอาจจะเกิดจากการทำกิจกรรมร่วมกัน ความเชื่อ ค่านิยม และความสัมพันธ์ในทาง
สังคม ซึ่งเป็นเรื่องที่รู้กันภายในองค์การเท่านั้น จากโครงสร้างทั้งสองรูปแบบล้วนเป็นปัจจัยด้านบวก
และด้านลบ ในการดำเนินกิจการของสถาบันบริการสารสนเทศที่ผู้บริหารต้องตระหนักในความสำคัญ
ข้อดีของการจัดองค์กรคือ ช่วยให้มีการแบ่งกลุ่มงาน แบ่งความรับผิดชอบในหน้าที่ต่างๆ ในขณะ
เดียวกันก่อให้เกิดการประสานงานระหว่างกันได้ ทั้งยังช่วยให้รู้สายบังคับบัญชาและหน้าที่ความรับผิด
ชอบอย่างชัดเจน 
 3.  การจัดคนเข้าทำงาน (Staffing) 
 หลังจากจัดองค์กรแล้วจึงจัดคนเข้าทำงานตามตำแหน่งตามโครงสร้างที่ได้วางไว้  งานด้าน
การจัดคนเข้าทำงานที่ผู้บริหารสถาบันบริการสารสนเทศ ต้องปฏิบัติมีงานใหญ่อยู่ 3 ขั้นตอน คือ  
การจัดหาบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี ้
  3.1  การจัดหาบุคลากร เริ่มต้นจากการวางแผนอัตรากำลัง การสรรหาบุคลากร 
และการคัดเลือกบุคลากร โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
   3.1.1  วางแผนอัตรากำลัง เริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์งานโดยยึดหลัก Put 
The Right Man, On The Right Job, at The Right Time นั่นคือ วางแผนจัดกำลังคนให้เหมาะสม
กับขนาดของสถาบันบริการสารสนเทศ โดยจัดคนตามคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ตรงตาม
ตำแหน่งและให้มีกำลังคนพร้อมปฏิบัติงานตลอดเวลา งานในส่วนนี้คือการกำหนดจำนวนตำแหน่ง
คุณสมบัติตามตำแหน่ง รวมทั้งอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
   3.1.2  การสรรหาบุคลากรโดยเลือกใช้ระบบการสรรหาซึ่งมีใช้กัน 2 ระบบ 
คือ  1) ระบบคุณธรรม ซึ่งยึดหลักการสรรหาบุคลากรตามความสามารถ ยุติธรรม เสมอภาค  
เป็นกลางและความมั่นคงขององค์กร 2) ระบบอุปถัมภ ์ซึ่งยึดหลักการสรรหาบุคลากรจากพรรคพวก
เครือญาติ เส้นสายโลหิต 
                          3.1.3  การคัดเลือกบุคลากร อาจใช้มากกว่า 1 วิธี เพื่อคัดเลือกบุคลากร 
เช่น การสอบภาคทฤษฎี สอบภาคปฏิบัติ และการสอบสัมภาษณ์ โดยการพิจารณาจากประวัติศึกษา  
และการทำงาน พิจารณาจากบุคลิกลักษณะ ท่าทางไหวพริบ อุปนิสัย เชาว์ปัญญา ความสนใจ  
ความถนัด ความสามารถเฉพาะด้าน ทัศนคติ ความต้องการ สุขภาพ ความอดทน ตลอดจนความ
สามารถในการวิเคราะห์และแก้ปัญหา 
                    3.2  การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาบุคลากรทำได้ทั้งรายคนและรายกลุ่ม เริ่มต้น
ด้วยการปฐมนิเทศเมื่อบุคลากรได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรได้ทำความเข้าใจเรื่อง 
ความเป็นมาขององค์กร นโยบาย การบริหาร กฎระเบียบ และสวัสดิการ แนะนำให้รู้จักหน่วยงาน 
เพื่อนร่วมงาน และงานที่จะต้องทำ นำชมอาคารสถานที่ และเมื่อบุคลากรปฏิบัติงานได้ระยะหนึ่ง 
ควรจัดให้ได้รับการฝึกอบรมทั้งด้านความรู้และด้านทักษะ ส่วนการพัฒนาบุคลากรรายคนระยะยาว 
คือ การให้โอกาสในการไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น แต่ควรให้ศึกษาเฉพาะในสาขาวิชาที่ตรงกับงาน 
ที่รับผิดชอบ กรณีที่บุคลากรปฏิบัติงานได้ระยะหนึ่งแต่ผลงานไม่พัฒนาขึ้น อาจใช้วิธีการหมุนเวียนสับ
เปลี่ยนบุคลากร สำหรับการพัฒนาบุคลากรรายกลุ่มดำเนินการโดยองค์กรเพื่อพัฒนายกระดับ
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บุคลากรทั้งองค์กรให้มีความรู้ความสามารถตรงตามที่องค์กรต้องการ เช่น จัดอบรมด้านการประกัน
คุณภาพ จัดอบรมด้านการจัดการความรู้ จัดอบรมด้านกฎ ระเบียบ วินัย ขององค์กร การระดมพลัง
สมอง การสร้างสถานการณ์ เป็นต้น 
                     3.3  การประเมินผลการปฏิบัติงาน คือ การประเมินคุณค่าการทำงานของบุคลากร 
เพื่อแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร พิจารณาความดีความชอบในการปฏิบัติงาน รวมทั้งธำรง
รักษาและจูงใจบุคลากร และเพื่อพัฒนางานของสถาบันบริการสารสนเทศ 
 4.  การวินิจฉัยสั่งการ (Directing) 
 งานที่ผู้บริหารต้องปฏิบัติในการวินิจฉัยสั่งการ คือ การดูแลบุคลากรที่ได้คัดเลือกมาแล้วให้
สามารถสร้างผลผลิตให้กับสถาบันบริการสารสนเทศได้ รวมทั้งปฐมนิเทศ อบรม และพัฒนา
บุคลิกภาพของบุคลากร พัฒนาความสามารถของบุคลากรให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการทำงานมาก
ขึ้น โดยการสอดส่องดูแล ควบคุมการปฏิบัติงาน วินิจฉัยสั่งการ และตัดสินชี้ขาดเมื่อมีปัญหาข้อกังขา
ในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารต้องมีการจูงใจ และชักนำให้บุคลากรปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ รวมถึง
การปรับสภาพการทำงานของบุคลากรกับงานให้เข้ากันได้ 
 5.  การควบคุมบังคับบัญชา (Controlling) 
 ผู้บริหารสถาบันบริการสารสนเทศควบคุมงานเพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่ 
ของตนด้วยดี จนบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของสถาบันบริการสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
การตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามแผนและเป้าหมายหรือข้อตกลงตามที่กำหนดไว้หรือไม่ 
การควบคุมงานของสถาบันบริการสารสนเทศ มีจุดมุ่งหมายอยู่ 2 ประการ คือ 
  5.1 การมุ่งกำกับให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ปฏิบัติงานในทิศทางที่ถูกต้องจนบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ ธรรมชาติของมนุษย์นั้นส่วนใหญ่ไม่ต้องการให้ใครมาควบคุม แต่ในทางปฏิบัติ
แล้วการควบคุมบังคับบัญชาเป็นสิ่งจำเป็น หลักการควบคุมที่ได้ผล คือ การควบคุมอยู่ห่างๆ  
ในลักษณะของการติดตามผลงานและใช้เครื่องมือในการควบคุม ผู้บริหารต้องใช้ความพยายาม   
ความรู้ ความสามารถควบคุมดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานตามหน้าที่ ตามลักษณะงานที่ม ี
ความแตกต่างกันไปอย่างเต็มความสามารถและอย่างมีประสิทธิภาพ จนบรรลุผลตามเป้าหมาย 
ที่สถาบันบริการสารสนเทศตั้งไว ้ เครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมงาน เช่น ควบคุมโดยใช้การเลื่อนไหล 
ของงาน (Workflow) การควบคุมโดยใช้สถิติ การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ เพื่อให้บุคลากร
ปฏิบัติงานชนิดเดียวกันได้บนมาตรฐานเดียวกัน ควบคุมโดยให้มีการนำเสนอรายงาน การควบคุม 
ดังกล่าวรวมไปถึงการพิจารณาความดีความชอบในการปฏิบัติงานด้วย 
  5.2 การมุ่งชักจูงให้เจ้าหน้าที่ทุ่มเทกำลังใจและกำลังความคิดในระดับสูงเพื่อพัฒนา
งาน จนทำให้สถาบันบริการสารสนเทศสามารถจัดบริการได้อย่างดี เป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
ผู้บริหารต้องสามารถทำให้บุคลากรมีความร่วมมือกันในการทำงาน โดยการจัดสภาพการทำงานให้
สัมพันธ์กันตรงตามความต้องการของบุคลากรและสร้างบรรยากาศของความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกัน

และกัน ปัจจุบันมีแนวคิดเรื่องการบริหารงานแบบธรรมาภิบาล (Good Governance) คือ  
การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุมดูแลกิจการงานต่างๆ ให้เป็นไปในครรลอง 
ครองธรรม 
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        นอกจากนี้ยังหมายถึง การบริหารจัดการที่ดีซึ่งเป็นเรื่องของการวางกลไกให้เกิดประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผล โดยการวางโครงสร้าง วางระบบเพื่อควบคุมให้คนไม่ประพฤติปฏิบัติ สำนักงาน 
ก.พ.ร. ได้ทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพหลักในการสร้าง การตระหนักในเรื่องธรรมาภิบาล โดยอาศัยเครื่องมือ
ต่างๆ เช่น การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ การนำธรรมาภิบาลมากำหนดไว้เป็นตัวชี้วัดตาม 
คำรับรองการปฏิบัติราชการ เช่น ความโปร่งใส การจัดเวทีให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม เป็นต้น 
(สำนักงาน ก.พ.ร., 2551) 

บทบาทของผู้บริหารสถาบันบริการสารสนเทศ 
 เนื่องจากงานของผู้บริหารสถาบันบริการสารสนเทศ  เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับทั้งระบบ 
คนและระบบงาน เพราะเป็นผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของสถาบันบริการ
สารสนเทศ ทั้งนี้โดยอาศัย ระบบคน นั่นคือ บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่เป็นผู้ลงมือปฏิบัติเพื่อให้งาน
สำเร็จด้วยดี โดยการใช้ระบบงาน ซึ่งได้แก่ เงินวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ วิธีการ ข้อมูล ข่าวสาร  
การตลาด และเวลาดำเนินการร่วมกัน ดังนั้นผู้บริหารจึงต้องปฏิบัติการด้วยบทบาทดังนี้  
(ปิยะนุช สุจิต, 2551, หน้า 20) 
 1.  บทบาทระหว่างบุคคล (Interpersonal Role) 
 ผู้บริหารสถาบันบริการสารสนเทศแสดงบทบาทระหว่างบุคคลด้วยการเป็นตัวแทนของ

องค์กรในด้านกฎหมาย ด้านสังคม และด้านการเป็นผู้นำ เป็นต้น 
  - ยกตัวอย่าง การเป็นตัวแทนขององค์กรในด้านกฎหมาย เช่น ผู้บริหารสถาบัน
บริการสารสนเทศเข้าร่วมประชุมและลงนามในข้อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์กรทั้งใน  
และนอกประเทศ ลงนามในประกาศ คำสั่ง และหนังสือราชการชนิดต่างๆ 
  - ยกตัวอย่าง การเป็นตัวแทนขององค์กรในด้านสังคม เช่น การได้รับเชิญและเข้าไป
ร่วมงานสังคมชนิดต่างๆ ที่องค์กรภายนอกจัด หรืองานที่บุคลากรขององค์กรจัดขึ้นในนามของสถาบัน
บริการสารสนเทศ 
  - ยกตัวอย่าง ด้านการเป็นผู้นำ เช่น แสดงบทบาทในฐานะเป็นหัวหน้างานและ 
เป็นผู้นำ โดยใช้ความสามารถและศิลปะของการเป็นผู้นำทำการจูงใจ ควบคุม รวมทั้งส่งเสริมขวัญ
และกำลังใจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้เกิดความมุมานะ มั่นคง จงรักภักดี และทุ่มเทตั้งใจทำงานให้
สำเร็จลุล่วงไปได้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ ขณะเดียวกันต้องสร้างความร่วมมือและประสานความเข้าใจ
ระหว่างบุคลากรให้เกิดขึ้น เป็นผู้นำความคิด เป็นผู้นำระบบงาน ควรมีบทบาทเป็นผู้นำการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  และความก้าวหน้าทางวิชาการใหม่ๆ มาใช้ในองค์กร เป็นต้น 
 2.  บทบาทด้านสารสนเทศ (Information Role) 
 สารสนเทศที่จำเป็นต่อการใช้งานของสถาบันบริการสารสนเทศมีหลายชนิด ได้แก่ 
  2.1  สารสนเทศภายในองค์กร (Internal Information) เป็นสารสนเทศเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติงานขององค์กร จะช่วยสนับสนุนให้องค์กรเข้าใจจุดอ่อนและจุดแข็งขององค์กร ผู้บริหาร
สถาบันบริการสารสนเทศ ต้องการสารสนเทศชนิดนี้ เพื่อใช้ประโยชน์ในการกำหนดแผนกลยุทธ ์
ของสถาบันบริการสารสนเทศ 
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  2.2  สารสนเทศภายนอกองค์กร (External Information) เป็นสารสนเทศที่อธิบาย
สภาพแวดล้อมของสถาบันบริการสารสนเทศ ผลการวิเคราะห์จะช่วยให้ผู้บริหารมองเห็นภาพเข้าใจ
อุปสรรค และเห็นโอกาสในการพัฒนา 
  2.3  สารสนเทศที่เป็นทางการ (Formal Information) เป็นสารสนเทศที่บันทึกไว้ 
เป็นหลักฐาน เช่น รายงานการประชุม รายงานการเงิน แฟ้มข้อมูล ระเบียนข้อมูล 
  2.4  สารสนเทศที่ไม่เป็นทางการ (Informal Information) เป็นสารสนเทศที่ไม่ได้
บันทึกไว้เป็นหลักฐานแต่เก็บไว้ในความทรงจำ ดังนั้น ความแม่นยำของสารสนเทศจึงขึ้นอยู่กับความ
สามารถในการจดจำของคน 
                    2.5  สารสนเทศเชิงวัตถุวิสัย (Objective Information) เป็นสารสนเทศที่อธิบาย
ปริมาณของบางสิ่งบางอย่างที่ทราบแล้ว ตัวอย่างเช่น จำนวนทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยู่ ณ วันนี้ 
ของสถาบันบริการสารสนเทศ 
                    2.6  สารสนเทศเชิงจิตวิสัย (Subjective Information) เป็นสารสนเทศที่พยายาม
อธิบายถึงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่อาจทราบได้ ณ เวลานี้ เช่น จำนวนทรัพยากรสารสนเทศที่คาดว่าจะมี
ใน 6 เดือนข้างหน้า ผู้บริหารระดับต่างๆ และบุคลากรของสถาบันบริการสารสนเทศต้องเกี่ยวข้องกับ
สารสนเทศดังกล่าวตลอดเวลา ในโอกาส ระดับ และความจำเป็นที่แตกต่างกัน ดังนั้น ผู้บริหาร
สถาบันบริการสารสนเทศจึงต้องแสดงบทบาทด้วยการดำเนินการให้มีสารสนเทศดังกล่าว สำหรับใช้
ประโยชน์ในองค์กรด้วยการ สรรหา รวบรวม ประมวลผล กระจาย และเผยแพร่สารสนเทศ 
 3.  บทบาทด้านการตัดสินใจ (Decision Making Role) 
 ผู้บริหารสถาบันบริการสารสนเทศเป็นทั้งหัวหน้าและผู้นำ จึงต้องแสดงบทบาทด้านการ
ตัดสินใจ เช่น คิดหาวิธีการและนวัตกรรมมาใช้เพื่อการบริหารดำเนินการสถาบันบริการสารสนเทศ 
เมื่อมีปัญหาข้อขัดแย้งต้องแสดงบทบาทด้านการตัดสินใจในการเจรจาต่อรอง ตัดสินแก้ปัญหา และ
ประสานผลประโยชน์ ผู้บริหารต้องจัดสรรทรัพยากรของสถาบันบริการสารสนเทศตลอดจนเป็น 
ผู้วินิจฉัยตัดสินใจในกลุ่มของตน โดยต้องเป็นผู้มีความสามารถในการตัดสินใจอย่างรวดเร็วและถูกต้อง 

คุณสมบัติของผู้บริหารสถาบันบริการสารสนเทศ 
 ด้วยบทบาททั้ง 3 ด้านดังกล่าว ผู้บริหารจึงต้องมีทั้งคุณสมบัติและทักษะที่เหมาะสม 
ดังนี้ (ปิยะนุช สุจิต, 2551, หน้า 22) 
 1.  เป็นนักคิดนักวิเคราะห ์ 
 นักวางแผนผู้บริหารจะต้องเป็นผู้ที่มองการไกล (Vision)  มองกว้าง มองรอบด้าน สามารถ
คิดโดยมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล โดยเป็นผู้มีความคิดรวบยอด มีความสามารถในความเข้าใจสิ่งต่างๆ ได้
รวดเร็วฉับไว เข้าใจขอบข่ายของงานอย่างแท้จริง เมื่อพบปัญหาสามารถแก้ไขและตัดสินใจอย่าง
รวดเร็วถูกต้อง สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ ได้ชัดเจนจนเห็นถึงสาระส่วนประกอบต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ถึงกัน ต้องเป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทั้งยังต้องมีความสามารถในการคิดหา
หนทางแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารจะต้องมองเห็นความสำคัญของการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของหน่วยงานให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
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 2.  เป็นนักปกครอง 
 ผู้บริหารต้องมีคุณสมบัติของการเป็นนักปกครองในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชา มีความชำนาญ
ในการวางแผน สั่งการ ควบคุม และสามารถสร้างสรรค์งานใหม่ๆ ผู้บริหารระดับสูงมีความจำเป็นต้อง
มีทักษะด้านนี้มาก สำหรับผู้บริหารระดับกลางและระดับต้น ก็ใช้ทักษะนี้น้อยลงตามลำดับ ผู้บริหาร
เป็นนักปกครองโดยใช้ความสามารถและศิลปะของการเป็นผู้นำทำการจูงใจ ควบคุม สั่งการ รวมทั้ง 
ส่งเสริมขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้เกิดความมุมานะ มั่นคง จงรักภักด ีพร้อมทุ่มเท
และตั้งใจทำงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได ้ขณะเดียวกันผู้บริหารควรมีความสามารถใน
การสร้างความร่วมมือและประสานความเข้าใจระหว่างบุคลากรให้เกิดขึ้นในสถาบันบริการสารสนเทศ 
ผู้บริหารต้องมีภาวะผู้นำในการมอบหมายงานให้รอบคอบ ยุติธรรม เฉลี่ยสัดส่วนงานให้เหมาะสม มิใช้
เจ้าหน้าที่คนใดเก่ง ขยัน ก็มอบหมายแต่ผู้นั้นรับผิดชอบ ผู้บริหารต้องแบ่งงานให้เจ้าหน้าที่ทุกคน
ทำงานอย่างยุติธรรม ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข และงานสำเร็จตามเป้าหมาย และที่สำคัญต้องไม่
เกรงใจในการมอบหมายงานกับเจ้าหน้าที่ที่ไม่เอาใจใส่ 
 3.  เป็นนักการทูต นักเจรจาข้อขัดแย้ง 
 ผู้บริหารต้องมีบุคลิกแบบนักการทูต มีความละเอียดอ่อนและมีความสามารถในการสังเกต  
รู้ว่าอะไรควรพูด อะไรควรทำหรือควรหลีกเลี่ยงในสถานการณ์ที่ต่างกัน และในสถานการณ์ที่อาจ
กำลังมีข้อขัดแย้งและความเข้าใจผิดเกิดขึ้น เมื่อเกิดข้อขัดแย้งภายในหรือระหว่างองค์กรผู้บริหารต้อง
ทำหน้าที่เป็นผู้เจรจา ไกล่เกลี่ยให้สถานการณ์สงบโดยเร็วไว ด้วยการธำรงไว้ซึ่งความถูกต้องโดยยึด 
กฎ ระเบียบ กติกา ขณะเดียวกันใช้หลักการอะลุ่มอล่วย ใช้วาทศิลป์ในการไกล่เกลี่ยประสาน 
ผลประโยชน์  ในวาระปกติผู้บริหารควรมีความสามารถในการติดต่อกับผู้อื่น มีความชำนาญในการ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดี สามารถจูงใจผู้อื่น สร้างความรู้สึกที่ดีและสร้างความจงรักภักดีต่อองค์กรให้เกิด
ขึ้นกับคนงาน ทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์มีความจำเป็นสำหรับผู้บริหารทุกระดับ เพราะต้องสร้างความ
สัมพันธ์ทั้งผู้ที่อยู่เหนือกว่า ต่ำกว่า และบุคคลภายนอกอีกด้วย 

ทฤษฎีการบริหารงานบริการสารสนเทศ 
           ดังได้กล่าวแล้วว่าการบริหารมีลักษณะเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ นอกจากจะใช้ความสามารถ
และศิลปะส่วนตัวในการบริหารงานแล้ว ผู้บริหารงานบริการสารสนเทศสามารถนำทฤษฎีการบริหาร
มาใช้เพื่อให้เกิดผลสำเร็จด้านการบริหารงานขององค์กร ทฤษฎีที่ผู้บริหารนิยมนำมาใช้ในการบริหารมี
หลายทฤษฎีด้วยกัน เช่น ทฤษฎี 4Ms ทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว์ ทฤษฎี X  ทฤษฎี Y ทฤษฎี Z 
ทฤษฎีพอสคอบ ทฤษฎีระบบ และทฤษฎีการบริหารเชิงสถานการณ์ โดยมีรายละเอียดดังนี ้ 
(ปิยะนุช  สุจิต, 2551, หน้า 30 -50) 
 1.  ทฤษฎ ี4Ms 
          ทฤษฎีที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายโดยทั่วไปและผู้บริหารให้ความสนใจจนถึงกับนำ 
มาใช้กันมาก คือ ทฤษฎี 4Ms เป็นทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานทางการบริหารซึ่งม ี4 อย่าง ที่เรียกว่า 
4Ms ได้แก่ 
  1.1  บุคลากร (Man) 
  1.2  เงิน (Money) 
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  1.3  วัสดุ (Materials) 
  1.4  การจัดการ (Management) 

 2.  ทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว์ 
          เอ.เอช.มาสโลว์ (A. H. Maslow) นักจิตวิทยาชาวอเมริกันกล่าวถึงความต้องการของมนุษย์
จากขั้นพื้นฐานจนถึงความต้องการขั้นสูงสุดตามลำดับขั้น 5 ประการ ดังนี้ 
  2.1  ความต้องการด้านร่างกาย 
  2.2  ความต้องการด้านความปลอดภัยหรือมั่นคง 
  2.3  ความต้องการด้านสังคม 
  2.4  ความต้องการมีฐานะเด่นในสังคม 
  2.5  ความต้องการได้รับความสำเร็จตามความนึกคิดทุกอย่าง 

 

ภาพที่ 6.3 ความต้องการตามลำดับขั้นจากต่ำไปหาสูงตามทรรศนะของมาสโลว์ 
ที่มา (ปิยะนุช  สุจิต, 2551) 

 3.  ทฤษฎ ีX 
          ทฤษฎี X เป็นของแมกเกรเกอ (Dauglas McGregor ) ศาสตราจารย์ทางการบริหารที่มีชื่อ
เสียงของ M.I.T. ได้สร้างทฤษฎีเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎี X และทฤษฎ ีY ไว้
ในหนังสือ The Human Side of The Enterprise ธงชัย สันติวงษ์ (2530) อธิบายไว้ว่า 
แมกเกรเกอร์ ตั้งสมมุติฐานเกี่ยวกับคนตามทฤษฎี X ว่ามีลักษณะดังนี้ 
  3.1  คนโดยทั่วไปไม่ชอบทำงาน จะพยายามหลีกเลี่ยงหรือบิดพลิ้ว เมื่อมีโอกาส 
  3.2  ด้วยเหตุผลที่คนไม่ชอบทำงาน แต่เพื่อให้คนในองค์กรปฏิบัติงานให้บรรลุผลได้ 
จึงต้องใช้วิธีบังคับ ควบคุม กำกับ หรือข่มขู่ ด้วยวิธีลงโทษต่างๆ 
  3.3  คนโดยทั่วไปชอบและอยากให้ผู้บริหารบังคับ สั่งการ ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยง 

      ความต้องการด้านร่างกาย 
      (ต้องการอาหาร น้ำ และสิ่งอื่นๆ ที่จะตอบสนองความต้องการด้านร่างกายได)้

      ความต้องการด้านความปลอดภัยหรือมั่นคง 
      (ต้องการให้พ้นจากอันตราย ความเจ็บปวด ความอดอยากต่างๆ)

     ความต้องการทางด้านสังคม 
     (ต้องการการยอมรับจากสังคม อยากเป็นสมาชิก และคบหาสมาคมกับคนอื่น

     ความต้องการมีฐานะเด่นในสังคม 
     (ต้องการได้รับการยกย่องสรรเสริญ มีเกียรติ เป็นที่ยอมรับนับถือ)

      ความต้องการได้รับความสำเร็จตามความนึกคิดทุกอย่าง 
      (ต้องการที่จะได้รับสิ่งต่างๆ ทุกอย่างตามที่ตนปรารถนา)
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ความรับผิดชอบต่างๆ คนจึงไม่มีความกระตือรือร้นและใฝ่สูง มีแต่ความต้องการในเรื่องความมั่นคง
เท่านั้น 
 4.  ทฤษฎ ีY 
 ทฤษฎี Y เป็นของแมกเกรเกอร์เช่นกัน เมื่อมีการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์
เพิ่มมากขึ้น แมกเกรเกอร์ ได้ตั้งสมมุติฐานเกี่ยวกับคนเพิ่มขึ้นใหม่ ดังนี ้
  4.1  ขณะปฏิบัติงาน คนอาจเห็นว่างานเป็นสิ่งสนุกสนานและให้ความเพลิดเพลิน
ด้วย ดังนั้นลักษณะของคนมิใช่ว่าจะรังเกียจหรือไม่ชอบงานเสมอไป หากขึ้นอยู่กับการควบคุม  
ถ้างานได้รับการจัดอย่างเหมาะสมอาจตอบสนองสิ่งจูงใจของคนได้ แต่ในทางตรงกันข้ามหากงานเป็น
ไปในลักษณะบังคับหรือลงโทษ คนก็จะไม่ชอบงานที่ทำ 
  4.2  ดังนั้นจึงไม่ควรควบคุมด้วยการบังคับ ข่มขู่ แต่ควรเปิดโอกาสให้คนใช้ดุลพินิจ
ของตนเอง และควบคุมตนเองในขณะปฏิบัติหน้าที่ได้รับมอบหมาย 
  4.3  แท้ที่จริงแล้วลักษณะของคนไม่ใช่เป็นคนที่หลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ  
ขาดความกระตือรือร้น แต่ที่เป็นเช่นเนื่องจากงานต่างๆ มิได้มีการจัดงานอย่างเหมาะสม 
  4.4  โดยทั่วไปคนมีคุณสมบัติดีเลิศ มีความคิดอ่านที่ดี เฉลียวฉลาด มีความคิดริเริ่ม
ที่จะแก้ปัญหาขององค์การได้ด ี
 หากพิจารณาจากภาพเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารของผู้นำตามทฤษฎี X และทฤษฎี Y 
ผู้บริหารจะเข้าใจธรรมชาติของคนได้ดีขึ้นและจะช่วยให้บริหารงานบุคคลได้ง่ายขึ้น ดังนี้ 

ข้อสมมุติฐานเกี่ยวกับคน 
 

                   ทฤษฏี X                              ธาตุแท้ของคนจะเป็นทางไหน                        ทฤษฏ ีY 
 

   - เกียจคร้าน               - รักงาน 
   - พยายามหลีกเลี่ยงไม่ทำงาน             - พยายามเรียนรู ้และปรับปรุงงาน 
   - จะบิดพลิ้วเมื่อมีโอกาส              - ใฝ่หาความรับผิดชอบ 

 

   - ใช้วิธีควบคุมงานอย่างใกล้ชิด            - ให้เสรีภาพแก่คนทำงาน 
   - คอยแต่จะจับผิด             - ให้โอกาสทดลองริเริ่ม และทำงานด้วยตนเอง 
         - ไม่ให้ทั้งเสรีภาพและโอกาส            - ควบคุมห่างๆ โดยกว้างๆ และคร่าวๆ 

วิธีบริหารจะเป็นไปตามสมมุติฐานความเชื่อ 
 

    พฤติกรรมการบริหารของผู้นำ 

ภาพที่ 6.4 เปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารของผู้นำตามทฤษฎี X และทฤษฎ ีY                    
ที่มา (ธงชัย สันติวงษ์, 2530) 
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 5.  ทฤษฎ ีZ (Z Theory) 
 ทฤษฎี Z เป็นของโอช ิ(William G. Ouchi) ชาวญี่ปุ่นเป็นศาสตราจารย์สอนอยู่ที่  
University of California at Los Angeles (UCLA) ทฤษฎีนี้ได้รวมเอาหลักการของทฤษฎี X และ
ทฤษฎี Y มารวมเข้าด้วยกัน แนวความคิดก็คือองค์การต้องมีหลักเกณฑ์การควบคุมมนุษย์ แต่มนุษย์ก็
รักความเป็นอิสระและมีความต้องการ หน้าที่ของผู้บริหารจึงต้องปรับเป้าหมายขององค์การให้
สอดคล้องกับเป้าหมายของบุคลากรในองค์การ ทฤษฎีนี้มีองค์ประกอบสำคัญ 4  ประการคือ 
  5.1  การทำให้ปรัชญาที่กำหนดไว้บรรลุ 
  5.2  การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
  5.3  การให้ความไว้วางใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
  5.4  การให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
 ทฤษฎี Z ให้บทเรียนที่สำคัญในการบริหาร 3 ประการ ด้วยกันซึ่งก็คือการเน้นเรื่องมนุษย์
สัมพันธ์ในองค์การนั่นเอง ลักษณะสำคัญ 3 ประการ ประกอบด้วย คนในองค์กรต้องซื่อสัตย ์ ต่อกัน 
คนในองค์การต้องมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และคนในองค์การต้องมีความใกล้ชิดเป็นกันเอง 
 6.  ทฤษฎีพอสคอบ (POSDCORB) 
          ทฤษฎีนี้คิดขึ้นโดยนักธุรกิจ ชาวเยอรมัน ชื่อ ลูเธอร์ กูลิค (Luther Gulick)  
และไลด์นอลล ์เออร์วิค (Lydnall Urwick) ซึ่งมีหลักการบริหารดังนี้ 
  6.1  การวางแผน (Planning) 
  6.2  การจัดองค์กร (Organizing) 
  6.3  การจัดคนเข้าทำงาน (Staffing) 
  6.4  การควบคุมวินิจฉัยสั่งการ (Directing) 
  6.5  การประสานงาน (Coordinating) 
  6.6  การรายงาน (reporting) 
  6.7  การงบประมาณ (budgeting) 
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`  

ภาพที่ 6.5 แสดงหลักการบริหารงานตามทฤษฎี POSDCORB 
ที่มา: ปิยะนุช  สุจิต, 2551. 

 7.  ทฤษฎีระบบ 
 ทฤษฎีระบบเป็นแนวความคิดด้านการบริหารจัดการซึ่งมององค์กรเป็นระบบตามหน้าที่ที่

สัมพันธ์กันกับสภาพแวดล้อม ในทฤษฎีระบบ เป็นกลุ่มของส่วนที่เกี่ยวข้องกันซึ่งต้องการบรรลุจุด 
มุ่งหมายเหมือนกันทุกระบบ ระบบในเชิงบริหาร หมายถึง องค์ประกอบหรือปัจจัยต่างๆ ที่มีความ
สัมพันธ์กันและมีส่วนกระทบต่อปัจจัยระหว่างกันในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
ขององค์กร องค์ประกอบพื้นฐานของทฤษฎีระบบ ได้แก่ 
  7.1  ปัจจัยการนำเข้า คือ สิ่งที่นำเข้าสู่ระบบ (Input) 
  7.2  กระบวนการ(Process) คือ ความสามารถขององค์การในการบริหารและ 
การใช้เทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนสิ่งที่นำเข้าให้เป็นผลผลิตตามที่ต้องการ 
  7.3  ผลผลิต (Output) คือ สินค้าหรือบริการที่ออกจากองค์กร 
  7.4  ผลกระทบ (Impact) เป็นข้อมูลที่แสดงผลการดำเนินงาน และสถานะของ 
องค์กรที่สะท้อนมาจากนอกระบบ 
 การเอาแนวความคิดเชิงระบบเข้ามาใช้ในการบริหารก็ด้วยเหตุผลที่ว่า ในปัจจุบันองค์กรมี
การขยายตัวสลับซับซ้อนมากขึ้น จึงเป็นการยากที่จะพิจารณาถึงพฤติกรรมขององค์กรได้หมดทุกแง่
ทุกมุม นักทฤษฎีบริหารสมัยใหม่จึงหันมาสนใจการศึกษาพฤติกรรมขององค์กร เพราะคนเป็น 
ส่วนหนึ่งของระบบองค์การ และองค์กรเป็นส่วนหนึ่งของระบบสังคม 
 เมื่อนำแนวคิดเกี่ยวกับระบบเข้ามาเกี่ยวข้องกับการบริหาร จะเห็นได้ว่าความหมายของการ
บริหารหรือการจัดการก็ตาม ย่อมหลีกเลี่ยงขอบข่ายของ 3 องค์ประกอบไม่ได้ นั่นคือ สิ่งนำเข้า 
(Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Output) ดังภาพ 
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          กระบวนการ (Process) 
 
 
                                                การบริหาร 
 
     
                                                การจัดการ 
 
     
                                              ผลผลิต (Output) 
 

ภาพที่ 6.6 แนวคิดเกี่ยวกับความหมายของการบริหารงานสถาบันบริการสารสนเทศในเชิงระบบ 
ที่มา (กิติมา ปรีดีดิลก, 2529, หน้า 7) 

 ทฤษฎีระบบ (Systems) สัมพันธ์กับการแข่งขัน (Competitive) ระบบจะพัฒนาขึ้นและ
มั่นคงได้นั้น ต้องมีการแข่งขันระหว่างกันภายในองค์กร โดยนำผลกระทบ (Impact) ซึ่งเป็นข้อมูล 
ที่แสดงผลการดำเนินงานและสถานะขององค์กรที่สะท้อนมาจากนอกระบบมาใช้ในการปรับปรุง

พัฒนางานการแข่งขันระหว่างกันภายในองค์กรจะช่วยทำให้ผู้ปฏิบัติงานตื่นตัวอยู่ตลอด และพยายาม
ที่จะคิดหาวิธีการหรือสิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ มานำเสนอต่อองค์กรการแข่งขันกันเองภายในองค์กรนี้จะ 
ส่งผลดีถึงการเทียบเคียงแข่งขันกับคู่แข่งภายนอกองค์กรโดยมุ่งหวังที่จะยกระดับองค์กรของตนเอง 
อันจะส่งผลให้ระบบหรือองค์กรนี้พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ 

 8.  ทฤษฎีการบริหารเชิงสถานการณ์ 
          ทฤษฎีการบริหารเชิงสถานการณ์ (Situational Management Theory) บางท่านเรียกว่า
ทฤษฎีอุบัติการณ์ (Contingencey Theory) เป็นแนวคิดของเฟรด อี. ฟิดเลอร์ (Fred E.Fiedler) 
เป็นแนวคิดด้านการบริหารที่ค่อนข้างเป็นปัจจุบัน โดยปรัชญาของการบริหารเริ่มเปลี่ยนจากการมอง
การบริหารในเชิงปรัชญาไปสู่การมองการบริหารในเชิงสภาพความเป็นจริง ทั้งนี้เนื่องจากในปัจจุบัน
มนุษย์ต้องประสบกับปัญหาอยู่เสมอ ดังนั้นการเลือกทางออกที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาทางการบริหาร
ถือว่าไม่มีวิธีใดที่ดีที่สุด หลักการของการบริหารที่ดี คือ การบริหารตามสถานการณ์สถานการณ์จะ
เป็นตัวกำหนดว่าผู้บริหารควรจะใช้การบริหารแบบใด การบริหารในยุคปัจจุบันนี้มุ่งเน้นความสัมพันธ์
ระหว่างองค์กรกับสภาพแวดล้อมขององค์กร และเป็นส่วนขยายของทฤษฎีระบบว่าทุกๆ ส่วนจะต้อง
สัมพันธ์กัน การบริหารงานในบางสถานการณ์อาศัยการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ แต่ในบาง
สถานการณ์อาจจะต้องใช้การตัดสินใจอย่างเฉียบขาด บางสถานการณ์ต้องคำนึงถึงหลักมนุษย์และ
แรงจูงใจ แต่บางครั้งก็ต้องคำนึงถึงเป้าหมายหรือผลผลิตขององค์กรเป็นหลัก ดังนั้น การบริหารจึงต้อง
อาศัยสถานการณ์เป็นตัวกำหนดในการตัดสินใจ หลักการของการบริหารเชิงสถานการณ์ มีดังนี ้

สิ่งนำเข้า (Input)

งาน

ทรัพยากร

ทรัพยากรสารสนเทศ บริการที่มีประสิทธิภาพ

ผลผลิต

ผลสำเร็จ

ผลผลิต (Output)
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  8.1  สถานการณ์จะเป็นตัวกำหนดการตัดสินใจและรูปแบบการบริหารที่เหมาะสม 
  8.2  การบริหารจะดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ผู้บริหารต้องพยายาม 
วิเคราะห์สถานการณ์ให้ดีที่สุด 
  8.3  เป็นการผสมผสานแนวคิดระหว่างระบบปิดกับระบบเปิดและยอมรับหลักการ
ของทฤษฎีที่ว่าทุกส่วนของระบบจะต้องสัมพันธ์และมีผลกระทบซึ่งกันและกัน 
  8.4  คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและความต้องการของบุคคลในหน่วยงานเป็นหลัก 
มากกว่าจะแสวงหาวิธีการอันดีเลิศมาใช้ในการทำงาน โดยใช้ปัจจัยทางด้านจิตวิทยามาประกอบ 
การพิจารณาด้วย 
  8.5  เน้นให้ผู้บริหารรู้จักใช้การพิจารณาความแตกต่างที่มีอยู่ในหน่วยงาน เช่น 
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ความแตกต่างระหว่างระเบียบกฎเกณฑ์ วิธีการ กระบวนการ  
และการควบคุมงาน ความแตกต่างระหว่างความสัมพันธ์ของบุคคลในองค์กร ความแตกต่างระหว่าง 
เป้าหมายการดำเนินงานขององค์การ เป็นต้น 

การนำทฤษฎีการบริหารไปใช้ในงานบริการสารสนเทศ 
 ดังได้กล่าวแล้วว่าการบริหารมีลักษณะเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ผู้บริหารจึงนำทฤษฎ ี
การบริหารมาใช้โดยมุ่งหวังให้เกิดผลสำเร็จด้านการบริหารงานขององค์กร ผู้บริหารฝ่ายบริการ 
สารสนเทศอาจนำทฤษฎีการบริหารมาปรับใช้ ดังเช่น 
 1. ทฤษฎ ี4 M’s 
 เป็นทฤษฎีเกี่ยวกับองค์ประกอบ หรือ ปัจจัยการบริหารงานสถาบันบริการสารสนเทศเพื่อให้
สำเร็จตามวัตถุประสงค์และนโยบาย โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญรวมทั้งสิ้น  
4 องค์ประกอบ ได้แก่ทรัพยากรบุคคล (Man) งบประมาณ (Money) วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ (Materials) 
และการจัดการ (Management) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  1.1  ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งที่จะก่อให้เกิดผลสำเร็จ 
ให้กับหน่วยงานทั้งในแง่ปริมาณงานและคุณภาพของงาน เป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุด และมีความ
สลับซับซ้อนมากที่สุด บุคลากรของฝ่ายบริการสารสนเทศควรประกอบไปด้วยบุคคล 2 กลุ่ม 
กลุ่มแรกเป็นบรรณารักษ์วิชาชีพ (Professional Librarian) นั่นคือเป็นผู้มีวุฒิทางบรรณารักษศาสตร์ 
หรือสารสนเทศศาสตร์ จึงจะสามารถจัดกิจการของฝ่ายบริการสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ตาม 
ความหมายได้ บุคลากรประเภทที ่2 ไม่ได้เป็นผู้มีวุฒิทางบรรณารักษศาสตร์หรือสารสนเทศศาสตร ์
แต่เมื่อเข้ามาปฏิบัติงานในฝ่ายบริการสารสนเทศต้องได้รับการอบรมฝึกฝนให้รู้งาน จนสามารถ 
ปฏิบัติงานได้ บุคคลกลุ่มนี้ไม่ได้เป็นบรรณารักษ์วิชาชีพ (On – Professional Librarian) บุคคล 
กลุ่มนี้ได้แก่ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด พนักงานพิมพ์ดีด เจ้าหน้าที่โสตทัศนวัสดุ อาสาสมัครที่สนใจมา 
ช่วยงานฝ่ายบริการสารสนเทศ เป็นต้น 
  1.2  เงินหรืองบประมาณ ฝ่ายบริการสารสนเทศจะดำเนินงานได้ต้องได้รับงบ
ประมาณดำเนินการในแต่ละปีอย่างสม่ำเสมอและเพียงพอ ทั้งนี้เพราะฝ่ายบริการสารสนเทศจะต้องมี
เงินสำหรับซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และวัสดุสารสนเทศชนิดต่างๆ ให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
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  1.3  วัสดุหรือทรัพยากรสารสนเทศ เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่ไม่ต่างไปจากองค์
ประกอบอื่นๆ ฝ่ายบริการสารสนเทศมีหน้าที่ที่จะต้องจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งที่เป็นวัสดุตีพิมพ์
และวัสดุไม่ตีพิมพ์มาไว้ให้บริการแก่ผู้เข้าใช้สถาบันบริการสารสนเทศ โดยจัดหาวัสดุสารสนเทศเพื่อไว้
บริการเพื่อให้ความรู้ทั่วไป เพื่อการค้นคว้าอ้างอิง เพื่อความจรรโลงใจ เพื่อความบันเทิง และเพื่อให้ผู้
ใช้บริการสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของท้องถิ่น ประเทศ และของโลกได้ทันต่อเหตุการณ ์วัสดุ 
ตีพิมพ์ที่ต้องจัดหามาบริการได้แก่ หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ จุลสาร และกฤตภาค ส่วนโสตทัศน
วัสดุ ได้แก่ แผนที่ ลูกโลก รูปภาพ ของตัวอย่าง หุ่นจำลองแผนภูมิ แผนผัง แถบเสียง แถบภาพ  
แผ่นใส วัสดุย่อส่วน รวมทั้งวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ชนิดต่างๆ เช่น ซีด-ีรอม วีดีโอ ซีด ีซีดีเพลง เป็นต้น   
  สำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ฝ่ายบริการสารสนเทศต้องจัดหามาเพื่อใช้ในการ

ปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของฝ่ายบริการสารสนเทศ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคิดเลข 
เครื่องประทับวันที่ เครื่องตัดกระดาษ ด้าย เข็ม กรรไกร ปากกา ยางลบ ดินสอตรายาง ฯลฯ รวมถึง
ครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น ประตูกล เคาน์เตอร์ ชั้นหนังสือ โต๊ะ เก้าอี้ เป็นต้น 
  1.4 การจัดการ ผู้บริหารงานของฝ่ายบริการสารสนเทศจัดการองค์กรโดยการนำเอา
ทรัพยากรทั้งที่เป็นบุคลากร เงินหรืองบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เครื่องจักร มารวมเข้าด้วยกัน 
โดยนำหลักการตลาด ข้อมูลข่าวสาร และเวลามาประกอบการพิจารณาดำเนินการจัดการเพื่อให้เกิด
ผลผลิต คือ งานบริการของสถาบันบริการสารสนเทศ โดยมุ่งหวังให้งานดำเนินไปได้สำเร็จตาม
นโยบายและวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ ตามบทบาทในการให้ความรู้ต่อสังคม 
  องค์ประกอบทั้ง 4 ประการนี้ นับว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญต่อการบริหารงานและ 
การดำเนินงานของฝ่ายบริการสารสนเทศโดยแท้จริง เพราะทุกองค์ประกอบต่างก็เป็นสิ่งที่ฝ่ายบริการ
สารสนเทศต้องจัดหามาทั้งสิ้น เมื่อต้องใช้จ่ายเพื่อการจัดหามาจึงทำให้องค์ประกอบเหล่านี้ต่างก็มีค่า
ต้นทุนในตนเอง ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารงานสถาบันบริการสารสนเทศที่จะต้องดูแลเรื่อง 
การใช้มิให้สูญเสียหรือสิ้นเปลืองมากโดยใช่เหตุ และพร้อมกันนั้นต้องดูแลให้เกิด การใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเกิดผลคุ้มค่าตามที่ตั้งใจไว้ กิจการของฝ่ายสถาบันบริการสารสนเทศจึงจะดำเนินต่อไป
และเติบโตได้ 
 2.  ทฤษฎีการบริหารงานบุคคล (ทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว์ ทฤษฎี X ทฤษฎี Y  ทฤษฎี Z) 
 ทั้ง 4 ทฤษฎีเป็นทฤษฎีที่ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลที่มีผู้นำไปใช้ในการบริหารงานบุคคล
กันมาก ทั้งนี้เพราะธรรมชาติของมนุษย์แต่ละคนมีความแตกต่างกันในด้านความรู้สึกนึกคิด 
และพฤติกรรม ถ้าผู้บริหารรู้จักเลือกหยิบยกเอาทฤษฎีต่างๆ มาใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ก็จะ
ช่วยให้ผู้บริหารบริหารงานได้ง่ายขึ้น ประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้น แต่เนื่องจากมนุษย์มีอารมณ์ 
ที่ซับซ้อนและมีสภาวการณ์ต่างๆ มาสอดแทรกเข้ามาอยู่ตลอด การบริหารงานบุคคลจึงต้องใช้ศิลปะ
ส่วนตัวมาใช้ด้วยเพื่อจัดการให้งานนั้นสำเร็จลุล่วง 
 ในการบริหารงานบุคคลของฝ่ายบริการสารสนเทศ หัวหน้าฝ่ายจำเป็นต้องศึกษาให้เข้าใจถึง
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพื่อนำทฤษฎีดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ ผู้บริหารควรศึกษาความต้องการของมนุษย์ 
ตามทฤษฎีของมาสโลว์ เพื่อหาหนทางตอบสนองความต้องการของมนุษย์ให้ได้เป็นระดับๆ ไป 
บุคลากรของหน่วยงานจะได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการปฏิบัติงานต่างๆ แต่เพื่อให้หัวหน้าฝ่ายบริการ
สารสนเทศสามารถบริหารงานบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น และลดข้อผิดพลาดให้
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มากที่สุดเท่าที่จะมากได้  ต้องมองผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนให้ออก และควรศึกษาให้เข้าใจว่าผู้ใต้
บังคับบัญชาแต่ละคนมีธรรมชาติส่วนตนเป็นอย่างไรโดยการนำทฤษฎี X และทฤษฎ ีY ของแมกเกร
เกอร์ ที่ว่าด้วยลักษณะของมนุษย์ ซึ่งมองมนุษย์ในทิศทางที่ตรงกันข้ามมาประกอบการพิจารณา จะ
ช่วยให้หัวหน้าฝ่ายบริการสารสนเทศสามารถเลือกใช้บุคลากรและมีปฏิสัมพันธ์กับบุคลากรได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ หากเชื่อในแนวคิดตามทฤษฎี Z ผู้บริหารต้องปรับเป้าหมายขององค์การให้สอดคล้อง
กับเป้าหมายของบุคลากรในองค์การ โดยการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ให้ความไว้วางใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
 3.  ทฤษฎีพอสคอบ (Posdcorb)                    
 ทฤษฎีพอสคอบเป็นทฤษฎีที่ว่าด้วยกระบวนการบริหาร 7 กระบวนการ ที่ผู้บริหารสถาบัน
บริการสารสนเทศสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อบริหารฝ่ายบริการสนเทศได้ตาม 
ความเหมาะสม ดังนี้ 
  3.1  การวางแผนงาน การวางแผนเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญมากที่สุดของ
กระบวนการบริหารจัดการ หากไม่มีแผนการดำเนินงาน ก็จะไม่ทราบวัตถุประสงค์หรือทิศทาง 
ในการดำเนินงาน และผลที่ตามมาก็คือการที่จะบรรลุถึงประสิทธิภาพในการทำงานแต่ละวันเกือบจะ
เป็นไปไม่ได้เลย การวางแผนงาน คือ การพิจารณาถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของฝ่ายบริการ
สารสนเทศ แล้วคิดหาวิธีการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว หลังจากนั้นจึงกำหนดโครงการปฏิบัติ
งานในอนาคต ว่ามีงานอะไรบ้างที่จะต้องปฏิบัติตามลำดับก่อนหลัง การวางแผนมีจุดเด่นอยู่ที่มีการ
คิดก่อนลงมือทำซึ่งย่อมจะมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งในการปฏิบัติตามกระบวนการ เพราะความ
รอบคอบจะเกิดขึ้น การปฏิบัติงานจะประสบผลสำเร็จมากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับการวางแผนและ
ถ้าวางแผนดี ก็เท่ากับปฏิบัติงานสำเร็จไปแล้วกว่าครึ่งข้อดีของการวางแผนงาน คือ ช่วยให้งานดำเนิน
ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพในทิศทางที่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ นอกจากนั้นยังทำให้มี 
การประสานงานที่ดีระหว่างหน่วยงาน ไม่ปฏิบัติงานซ้ำซ้อน ขจัดปัญหาการสิ้นเปลืองเวลาแรงงาน
และงบประมาณ ทั้งยังช่วยขจัดความขัดแย้งในการทำงานอีกด้วย การวางแผน เป็นหน้าที่ของ 
ผู้บริหารทุกระดับที่ต้องวางแผนเพื่อใช้เป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน และเป็นแนวทางเพื่อมุ่งสู่ผล
สำเร็จที่คาดหวังในอนาคต 
  3.2  การจัดองค์กร เมื่อมีการวางแผนและตั้งเป้าหมายขององค์กร จากนั้นจึง
วิเคราะห์ทรัพยากรทั้งหมดที่มีอยู่ แล้วนำทรัพยากรเหล่านั้นมาจัดให้เข้าเป็นกลุ่ม กระบวนการนี้คือ
การจัดองค์กร กล่าวได้ว่าการจัดองค์กร หมายถึง การจัดแบ่งงานภายในองค์กรออกเป็นกลุ่มๆ  
พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบ รวมทั้งอำนาจหน้าที่แต่ละตำแหน่งของแต่ละกลุ่มไว้ให้
แน่นอน การจัดองค์กรเป็นกระบวนการที่เกี่ยวกับการจัดระเบียบความรับผิดชอบต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้
บุคลากรแต่ละคนทราบว่าใครต้องทำอะไร และใครหรือกิจกรรมใดต้องสัมพันธ์กับฝ่ายอื่นๆ อย่างไร
บ้าง การจัดองค์กรเป็นกระบวนการที่สำคัญของการบริหาร ถ้าจัดองค์การไม่ดีอาจทำให้งานซ้ำซ้อน
สับสน ปฏิบัติงานได้ไม่ครบถ้วน การจัดองค์กรช่วยให้งานบริหารขั้นอื่นๆ ดำเนินไปได้สะดวกยิ่งขึ้น 
ทั้งในด้านการสั่งการ การควบคุม การประเมินผล การวิเคราะห์และการปรับปรุงแก้ไข กระบวนการ
จัดองค์กรมีรายละเอียด ดังนี้ 
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   3.2.1  จัดโครงสร้างงาน โดยการแยกประเภทของงาน จัดหมวดหมู่ของ
งานและจัดตำแหน่งงานต่างๆ วิธีการจัดองค์กรของฝ่ายบริการสารสนเทศ จำเป็นต้องศึกษา และทำ 
ความรู้จักกับงานของฝ่ายบริการสารสนเทศทั้งหมดเสียก่อน หลังจากนั้นจึงนำมาแยกประเภทและจัด
ตำแหน่งงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์นโยบายของสถาบันบริการสารสนเทศความคล่องตัว
ในการทำงาน รวมทั้งการเลื่อนไหลงานที่ดี 
   3.2.2  จัดโครงสร้างอำนาจหน้าที่ โดยการมอบอำนาจหน้าที่และ 
ความรับผิดชอบให้กับตำแหน่งต่างๆ ในโครงสร้างงานตั้งแต่ระดับสูงสุดลงมา 
   3.2.3  จัดโครงสร้างองค์การ โดยการกำหนดขั้นตอนของการเชื่อมโยง 
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างงานและโครงสร้างอำนาจหน้าที่ให้รวมกลุ่มเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
โดยอาศัยสายการบังคับบัญชาเป็นเส้นเชื่อมโยง ทั้งนี้ควรคำนึงถึงความคล่องตัวในการทำงาน 
และการเลื่อนไหลงานที่ดีประกอบด้วย 
   3.2.4 เครื่องมือที่ใช้ในการจัดองค์กร ประกอบด้วย 
    3.2.4.1 ผังโครงสร้างองค์กร (Organization Charts) หัวหน้าฝ่าย
บริการสารสนเทศควรเขียนผังแสดงโครงสร้างองค์กรเพื่อให้เห็นภาพของงานทั้งหมดได้อย่างชัดเจน 
ซึ่งจะช่วยให้สามารถตรวจสอบได้ว่าจัดงานได้ครอบคลุมครบถ้วนหรือไม่ งานชนิดต่างๆ  
จัดอยู่ในกลุ่มใด มีการประสานกันหรือไม่ อย่างไร ดังตัวอย่าง 
 
 

 

          งานนโยบายและแผน                    จัดหา                                      บริการให้อ่าน 
           งานอาคารสถานที่                        ลงทะเบียน ประทับตรา                 บริการให้ยืม 

           งานครุภัณฑ ์                              จัดหมู่ทำรายการ                         บริหารหนังสือสำรอง 

           งานธุรการ                                 ทำดรรชนีวารสาร                        บริการตอบคำถาม 

           งานบุคลากร                               พิมพ์ ตรวจ จำแนก เรียงบัตร          บริการวารสาร หนังสือพิมพ์ 

           งานการเงิน                                เขียนสัน ผนึกซอง                        บริการอื่นๆ 

           งานประชาสัมพันธ์ห้องสมุด             ซ่อม เข้าปกหนังสือ                      กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

           งานสถิติและรายงาน                     สำรวจหนังสือ                             

ภาพที่ 6.7 แผนภูมิแสดงโครงสร้างองค์กรของสถาบันบริการสารสนเทศ 
ที่มา (ปิยะนุช  สุจิต, 2551) 

บรรณารักษ์ คณะกรรมการห้องสมุด

งานบริการ งานเทคนิค งานบริการ
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    3.2.4.2 คำบรรยายงาน (Job Descriptions) การจัดทำคำ
บรรยายงานมีความสำคัญต่อการจัดองค์กรมาก เพราะจะช่วยให้เข้าใจโครงสร้างขององค์กรได้ชัดเจน
ดียิ่งขึ้น ทำให้มองภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในตำแหน่งต่างๆ ของฝ่ายบริการสารสนเทศได้
ชัดเจนดียิ่งขึ้น ทำให้ทราบจำนวนที่เหมาะสมของบุคลากรในแต่ละฝ่าย และที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรก็คือ ทำให้บุคลากรแต่ละคนทราบขอบเขตหน้าที่ของตน ซึ่งจะส่งผล
ให้การปฏิบัติงานราบรื่น ไม่ซ้ำซ้อนก้าวก่ายกัน รวมทั้งช่วยลดปัญหาการกระทบกระทั่งระหว่างกันได้  
คำบรรยายงานประกอบด้วยชื่องาน รายละเอียดซึ่งแสดงขอบเขตของงาน และชื่อของผู้รับผิดชอบ
ปฏิบัติงานดังกล่าว ดังตัวอย่าง 

ภาพที่ 6.8 แสดงหัวข้อคำบรรยายงานของสถาบันบริการสารสนเทศ 
ที่มา (ปิยะนุช  สุจิต, 2551) 

    3.2.4.3  คู่มือองค์กร (Organization Manual) คู่มือองค์กรกล่าว
ถึงข้อมูลสำคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กร เช่น นโยบายของสถาบันบริการสารสนเทศ   
แนวคิดหรือมโนทัศน์ ผังจุดมุ่งหมายของงาน และหน้าที่งาน ดังตัวอย่าง 

ภาพที่ 6.9 แสดงคู่มือองค์กร 
ที่มา (ปิยะนุช  สุจิต, 2551) 

ชื่องาน 
……………………………………… 
……………………………………… 
ขอบเขตของงาน 
……………………………………… 
……………………………………… 
ผู้รับผิดชอบงาน 
……………………………………… 
……………………………………… 

นโยบาย

แนวคิด

ผังต่างๆ

จุดมุ่งหมาย

หน้าที่งาน
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  อนึ่งในการจัดองค์กรของฝ่ายบริการสารสนเทศ หัวหน้าฝ่ายบริการสารสนเทศ 
ต้องคำนึงถึงลักษณะขององค์กรควบคู่ไปด้วย องค์กรจะต้องมีลักษณะดังนี้ 
  1.  มีจุดมุ่งหมายชัดเจน 
  2.  มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
  3.  มีอัตรากำลัง 
  4.  มีทรัพยากร ได้แก่ ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 
  5.  มีสำนักงานชัดเจน 
  6.  มีกฎระเบียบเป็นบรรทัดฐาน 
  3.3  การจัดคนเข้าทำงาน การจัดคนเข้าทำงาน หมายถึง การดำเนินงานด้านต่างๆ 
ที่เกี่ยวกับบุคลากรของฝ่ายบริการสารสนเทศซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุด การจัดคนเข้าทำงาน 
มีขั้นตอนดังนี้   
   3.3.1  การจัดหาบุคลากร เริ่มตั้งแต่การประเมินความจำเป็นที่ต้องมี
บุคลากรการหาแหล่งของผู้สมัครงานที่มีประสิทธิภาพ และการคัดกรองเลือกคนที่ดีที่สุดเข้ามาทำงาน 
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้คนดีที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงาน ด้วยการสรรหา การคัดกรอง 
ใบสมัคร การคัดเลือก และการบรรจุแต่งตั้ง 
   3.3.2  การพัฒนาบุคลากร โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเสริมสร้างให้ผู้ปฏิบัติงาน 
เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อกิจการของฝ่ายบริการสารสนเทศ ด้วยการดำเนินงานในหลายๆ วิธี ทั้งที่
องค์กรดำเนินการเอง และองค์กรสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรไปรับการพัฒนาจากแหล่งนอกองค์กร 
เช่น การปฐมนิเทศการทำงานเมื่อรับบุคลากรเข้ามาใหม่ การอบรม สัมมนา ไปศึกษาต่อ เป็นต้น 
   3.3.3  การบำรุงรักษาบุคลากร โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะพยายามให้ผู้ปฏิบัติ
งานมีความพึงพอใจในหน้าที่การงานที่ทำอยู่ด้วยการสร้างขวัญและกำลังใจด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อให้ได้
บุคลากรที่เหมาะสมกับงาน ดังนั้น ในการจัดหาคนเพื่อเข้ามาทำงานในฝ่ายบริการสารสนเทศต้องคัด
เลือกคนตามความสามารถให้เหมาะสมกับงาน โดยใช้วิธีดูจากประวัติส่วนตัว การสัมภาษณ์  
และการทดสอบ สิ่งที่ผู้บริหารควรตระหนักก็คือ ต้องคัดเลือกผู้มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน  
และที่สำคัญคือต้องเลือกผู้ที่มีศรัทธาในงานบริการสารสนเทศ การจัดการเกี่ยวกับบุคลากรนี้ ถ้าเป็น
บริการสารสนเทศขนาดเล็กที่มีบรรณารักษ์คนเดียวและมีเจ้าหน้าที่ของสถาบันบริการสารสนเทศ

เพียงคนเดียวก็ไม่มีปัญหา อาจไม่จำเป็นต้องใช้เทคนิคการบริหารงานที่ซับซ้อน แต่หากว่าเป็นฝ่าย
บริการสารสนเทศขนาดใหญ่ที่มีบุคลากรหลายคน การจัดคนเข้าทำงานนับเป็นสิ่งจำเป็นยิ่งของ
บรรณารักษ์ที่จะต้องพยายามศึกษาวิธีการและปฏิบัติการให้เหมาะสม หลังจากบรรจุคนเข้าทำงาน
แล้ว ต้องจัดปฐมนิเทศเพื่อให้เขาเหล่านั้นเข้าใจในงานที่ต้องรับผิดชอบ นอกจากนั้นควรจัดให้มี 
การฝึกอบรมเป็นระยะๆ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ พร้อมที่จะเลื่อนขึ้นไปสู่
ตำแหน่งที่สูงขึ้นต่อไป พร้อมกันนั้นต้องใช้วิธีการบำรุงรักษาพนักงานควบคู่ไปด้วย โดยผู้บริหารต้อง
สร้างความภาคภูมิใจ ความรักความศรัทธา และปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการทำงาน 
ของบุคลากร 



`169

  3.4  การควบคุมงานวินิจฉัยสั่งการ แม้การวางแผนที่ด ีการจัดองค์การที่ด ี 
และการมีพนักงานที่ดีจะเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานสำหรับกระบวนการบริหารจัดการก็จริง แต่งานนั้นๆ 
จะไม่สามารถประสบความสำเร็จได้หากปราศจากกระบวนการในการควบคุมงานและวินิจฉัยสั่งการ 
โดยมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายขององค์กรที่ได้ตั้งไว้แต่แรก ควบคุมสั่งการคือความพยายามในการทำให้ 
ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนด้วยดี เพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพด้วยการตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามแผนและเป้าหมายหรือข้อตกลงตามที่ได้

กำหนดไว้หรือไม ่การควบคุมเป็นกระบวนการที่ป้องกันความล้มเหลวในการทำงาน กระบวนการนี้จะ
ชี้ให้เห็นปัญหาและโอกาสในการแก้ไขในเบื้องต้น เพื่อที่จะได้หาวิธีแก้ไขปัญหาหรือจัดทำกิจกรรม 
อื่นๆ ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และทันเวลา การควบคุมงานของฝ่ายบริการสารสนเทศ มีจุดมุ่งหมาย
อยู่ 2 ประการ คือ การมุ่งกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในทิศทางที่ถูกต้องจนบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่
ตั้งไว้ และการมุ่งชักจูงให้เจ้าหน้าที่ทุ่มเทกำลังใจและกำลังความคิดในระดับสูง เพื่อพัฒนางาน  
จนสามารถจัดบริการได้อย่างดีเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
  วิธีการควบคุมงาน หัวหน้าฝ่ายบริการสารสนเทศสามารถนำมาใช้ได้ มีดังนี ้
             3.4.1  ให้หัวหน้าฝ่ายบริการสารสนเทศควบคุม ถ้าเชื่อตามทฤษฎี x ซึ่ง
กล่าวถึงคนโดยพื้นฐานจะมีลักษณะไม่อยากทำงานหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ ไม่มีความทะเยอทะยาน 
ไม่มีความคิดริเริ่มและชอบที่จะให้มีการสั่งการ เห็นแก่ตนเองมากกว่าองค์กร จำเป็นต้องบังคับให้เขา
เหล่านั้นทำงานและต้องกำหนดมาตรการในการควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดความ

สำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร ทฤษฎีนี้เชื่อว่าควรใช้การจูงใจที่ตอบสนองความต้องการในระดับต่ำ
เท่านั้น นั่นคือจูงใจเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยและความต้องการด้านร่างกาย ดังนั้น วิธีจูงใจที่ใช้ใน
แนวนี้คือ ให้ผลตอบแทนด้านการเงิน และควบคุมโดยการลงโทษ 
   3.4.2  ให้เจ้าหน้าที่ควบคุมตนเอง ทฤษฎี Y กล่าวว่าคนโดยพื้นฐานแล้วจะ
ให้ความร่วมมือ สนับสนุน มีความขยันหมั่นเพียร และมีความรับผิดชอบ มักจะปฏิบัติงานด้วยตนเอง
มากกว่าถูกบังคับ คนโดยทั่วไปไม่ใช่คนที่มีความเกียจคร้าน แต่เป็นคนชนิดที่สามารถสั่งการและมี
ความคิดริเริ่มในการทำงานได้ด้วยตัวของเขาเอง หากได้รับการจูงใจที่ถูกต้องคนจะพยายามพัฒนาวิธี
ทำงานหรือพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ (กิติมา ปรีดีดิลก, 2529, หน้า 159) ถ้าเชื่อทฤษฎีนี้ ฐานของคนตาม
ทฤษฎี Y หัวหน้าฝ่ายบริการสารสนเทศไม่ควรควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเข้มงวด แต่ควรส่งเสริม
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชารู้จักควบคุมตัวเองมากยิ่งขึ้น และให้เขาตระหนักในภาระหน้าที่ของตนเอง หัวหน้า
ฝ่ายบริการสารสนเทศต้องจูงใจโดยมุ่งตอบสนองความต้องการในระดับที่สูงขึ้น เช่น จูงใจด้วยการ
สนองความต้องการด้านการมีชื่อเสียง ความต้องการด้านความสำเร็จในชีวิต และความต้องการให้เป็น
ที่ยอมรับของบุคคลอื่น ทฤษฎีนี้ไม่เห็นด้วยกับการลงโทษที่เข้มงวด แต่เน้นให้มีการจัดสภาพการ
บริหารและการปฏิบัติต่อบุคคลโดยให้เขาควบคุมตนเองในการทำงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของ

องค์กร 
   3.4.3  ควบคุมโดยใช้การเลื่อนไหลของงาน (Workflow) โดยการจัดระบบ
งานให้ดี  มีการเลื่อนไหลต่อเนื่องกันไปอย่างคล่องตัวตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด จัดเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติ
งานตามจุดต่างๆ โดยคำนึงถึงการเลื่อนไหลของงานให้เป็นไปอย่างคล่องตัวไม่ย้อนไปย้อนมา  
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ถ้าจัดการเลื่อนไหลงานได้ดีจะช่วยให้ประหยัดเวลา ประหยัดคน ประหยัดงบประมาณ และทำให้งาน
บรรลุผลสำเร็จได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ถ้างานตรงไหนช้าหรือติดขัดก็จะสามารถตรวจสอบ
ได้อย่างรวดเร็ว สามารถวินิจฉัยสั่งการแก้ปัญหาให้สำเร็จลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   3.4.4  ควบคุมโดยใช้คู่มือ แม้จะมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเพียงพอและ 
เจ้าหน้าที่ขยันขันแข็งในการปฏิบัติงาน แต่ในบางครั้งงานอาจล่าช้าหรือติดขัดได้เนื่องจากเกิดปัญหา
ขัดข้องด้านวิชาการ เช่น เจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยไม่ทราบวิธีการในการปฏิบัติงาน ต้องรอถามหัวหน้างาน
หรือเจ้าหน้าที่ระดับเดียวกันแต่ปฏิบัติงานต่างลักษณะกัน ซึ่งอาจเนื่องมาจากต่างคนต่างตัดสินใจหรือ 
ต่างคนต่างยึดมั่นในกฎเกณฑ์ที่ได้เล่าเรียนมาจากสถาบันการศึกษาของตนซึ่งอยู่ต่างสำนักกัน เป็นต้น   
เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวฝ่ายบริการสารสนเทศควรจัดทำคู่มือปฏิบัติงานของงานแต่ละชนิด เช่น คู่มือ
ปฏิบัติงาน คู่มือปฏิบัติงานบริการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง  บริการยืม-คืน เป็นต้น คู่มือดังกล่าวจัดทำขึ้น 
โดยบรรณารักษ์ผู้ควบคุมงานนั้น ในกรณีที่งานชนิดนั้นมีบรรณารักษ์มากกว่า 1 คนรับผิดชอบ คู่มือ
ควรจัดทำโดยบรรณารักษ์ทุกคนที่รับผิดชอบงานนั้น โดยการประชุมปรึกษาหารือและร่วมกันจัดทำ
คู่มือขึ้น รายละเอียดในคู่มือควรประกอบด้วยความหมายของงาน ขั้นตอนของงาน รายละเอียดของ
งานตามขั้นตอนพร้อมทั้งมีภาพประกอบหรือตัวอย่างประกอบคำอธิบาย 
   3.4.5  การควบคุมโดยใช้สถิติ สถิติ คือ ข้อเท็จจริงที่ปรากฏในรูปตัวเลข  
แสดงให้เห็นในรูปตาราง ที่เรียกกันว่าตารางตัวเลข สถิติเป็นเครื่องมือวัดความเจริญก้าวหน้า 
หรือความล่าช้าในการปฏิบัติงาน โดยการเปรียบเทียบระหว่างระยะเวลา ด้วยการเปรียบเทียบสถิติ
เก่ากับสถิติใหม่ หรือเปรียบเทียบกับสถิติของสถาบันบริการแห่งอื่น (Childer, 1975, p. 108)  
สถิติจึงเป็นข้อมูลสำคัญที่นำไปใช้ในการบริหารและดำเนินงานของฝ่ายบริการสารสนเทศนำไปใช้ใน

การประชาสัมพันธ ์และนำไปใช้ในการกระตุ้นให้มีผู้มาใช้ฝ่ายบริการสารสนเทศเพิ่มมากขึ้น ในด้าน
การควบคุมงานของฝ่ายบริการสารสนเทศโดยใช้สถิตินั้น ทำได้โดยที่ผู้บริหารสั่งการให้เจ้าหน้าที่เก็บ
สถิติการปฏิบัติงานของตนเอง เพื่อใช้เป็นหลักฐานการปฏิบัติงานของตนเอง โดยเก็บเป็นรายวัน  
รายสัปดาห์ แล้วรวมเป็นเดือนส่งให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น หัวหน้าฝ่ายบริการสารสนเทศจะใช้
สถิติดังกล่าวในการดูเพื่อให้ทราบผลการทำงานของเจ้าหน้าที่แต่ละคนในช่วงเวลานั้น พร้อมกับนำไป
เปรียบเทียบกับสถิติเก่าเพื่อจะได้ดูพัฒนาการของงานที่เขาทำ รวมทั้งนำไปเปรียบเทียบกับสถิติ 
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่คนอื่นที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน 
   3.4.6  ควบคุมโดยให้มีการเสนอรายงาน เทคนิคการควบคุมงานอีกวิธีหนึ่ง
อาจกระทำได้โดยให้มีการรายงาน รายงานอาจทำในรูปของการให้ปากคำ หรือเป็นลายลักษณ์อักษร
ก็ได้ ส่วนมากรายงานในระหว่างกระบวนการของการทำงานนั้นและมักจะทำในลักษณะง่ายๆ ไม่เป็น
ทางการมากนัก (พงศ์สัณห์ ศรีสมทรัพย์ และชลิดา ศรมณี, 2537, หน้า 171) เมื่องานที่ได้รับมอบ
หมายให้รับผิดชอบสำเร็จลง ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องส่งรายงานในรูปของรายงานที่สมบูรณ์แบบทั้งนี้เพื่อ
ความสะดวกและชัดแจ้งในการตรวจสอบผลงาน 
   3.4.7  ควบคุมโดยใช้วิธีการพัฒนาคุณภาพของงาน เพื่อให้บุคลากรของ
ฝ่ายบริการสารสนเทศทุ่มเทกำลังกายกำลังใจและกำลังความคิดในการปฏิบัติงานให้สำเร็จตาม

วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน หัวหน้าฝ่ายบริการสารสนเทศอาจนำวิธีการพัฒนาคุณภาพงาน (Quality 
Control Circules) หรือที่เรียกย่อๆ ว่าระบบ คิว.ซี. มาใช้ หรือใช้เทคนิคอื่นๆ มาช่วยในการพัฒนา
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คุณภาพงาน เช่น เทคนิคการประชุม สัมมนา ระดมสมอง เทคนิคการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
เทคนิคการเสนอผลงาน เป็นต้น 
   3.4.8  ควบคุมโดยการใช้การวิเคราะห์ระบบ (System analysis) ในกรณี
ที่มีปัญหาในการปฏิบัติงาน ผู้ควบคุมสามารถนำวิธีการวิเคราะห์ระบบมาใช้เพื่อจะได้ทราบว่าปัญหา 
อยู่ที่ใด จะได้แก้ปัญหาได้ตรงประเด็น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยการใช้ตัวเลข 
และปริมาณเป็นเครื่องประกอบการพิจารณา 
  3.5  การประสานงาน หมายถึง การจัดระเบียบวิธีการทำงานเพื่อให้งาน 
และเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ร่วมมือปฏิบัติงานเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ไม่ทำให้งานซ้ำซ้อนขัดแย้งกันหรือ
เหลื่อมล้ำกัน ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และนโยบาย
ขององค์กรนั้นอย่างสมานฉันท์และมีประสิทธิภาพ (สมิต สัชฌุกร, 2546) ในการประสานงานจะต้อง
กำหนดความต้องการให้ชัดเจนว่าจะประสานงานให้เกิดอะไร หรือเป็นอย่างไรหรือจะทำให้ได้ผลลัพธ์
อย่างไร สิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับการประสานงานมีดังนี้ 
   3.5.1  ประเภทและระบบของการประสานงาน การประสานงานแบ่งได้
เป็น 2 ประเภท คือ การประสานงานภายในหน่วยงานหรือองค์กรเดียวกัน กับการประสานงาน
ระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้การประสานงานบรรลุผล หัวหน้าฝ่ายบริการสารสนเทศควรจัดให้มีระบบ 
การประสานงานที่ดีมีประสิทธิภาพ โดย 
    3.5.1.1  จัดให้คณะกรรมการซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนของ
บุคลากรระดับต่างๆ มาประชุมร่วมกันเป็นประจำ 
    3.5.1.2  มีการเขียนโครงการ แผนงาน และวิธีการทำงานต่างๆ  
เป็นลายลักษณ์อักษรให้ทุกคนทราบ 
    3.5.1.3  จัดทำปฏิทินกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานในเรื่อง
ต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน 
    3.5.1.4  จัดการพัฒนาบุคลากรระดับต่างๆ ให้เข้าใจ และมีความรู้
อยู่เสมอด้วยการจัดให้มีการประชุมเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน การจัดการฝึกอบรม ส่งเจ้าหน้าที่ไปศึกษาดู
งานเพื่อจะได้แนวคิดใหม่หรือได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้ที่ปฏิบัติงานลักษณะเดียวกัน 
    3.5.1.5  การจัดให้มีหน่วยงานให้คำแนะนำปรึกษา มีการติดตาม
ว่ามีปัญหาหรือข้อขัดข้องใดบ้าง มีการติดตามสอดส่องการปฏิบัติงานให้เสร็จตามกำหนด 
    3.5.1.6  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ด้านการประสานงานโดยเฉพาะเพื่อแลก
เปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและอำนวยความสะดวกต่างๆ เป็นต้น 
    3.5.1.7  เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานพบปะสังสรรค์นอกเวลาเพื่อสร้าง
สัมพันธ์อันดีต่อกัน 
   3.5.2  รูปแบบการประสานงาน มีด้วยกัน 2 รูปแบบ ดังนี้ 
    3.5.2.1  การประสานงานแบบทางการ เป็นการปฏิบัติงานตาม
ปกติโดยวาจา หรือลายลักษณ์อักษร หรือตรวจเยี่ยมหน่วยงานและบุคลากรในสังกัด 
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    3.5.2.2  การประสานงานแบบไม่เป็นทางการ ไม่มีรูปแบบที่
แน่นอนอาจทำได้ในกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้การประสานงานสำเร็จได้ด้วยดี เช่น การพบปะสังสรรค์
นอกเวลาการจัดเลี้ยง การตีกอล์ฟ การไปร่วมงานเดียวกัน ฯลฯ 
   3.5.3  สื่อการประสานงาน ไม่ว่าจะเป็นการประสานงานภายในหน่วยงาน 
หรือการประสานงานระหว่างหน่วยงานก็ตาม ควรจัดให้มีเครื่องมือสื่อสารที่ดีมีประสิทธิภาพ  
สื่อการประสานงานมีหลายชนิด ได้แก่ 
    3.5.3.1  การประสานด้วยหนังสือ 
    1)  ใช้ในกรณีที่เป็นงานประจำของทั้งสองหน่วยงาน และทราบ
ระเบียบปฏิบัติอยู่แล้ว 
    2)  หากเป็นเรื่องใหม่ที่ยังไม่เคยประสานมาก่อน ตัวอย่างเช่น 
เรื่องเกี่ยวกับการขอความอนุเคราะห์ ขอรับการสนับสนุน ขอทราบข้อมูล ขอหารือ ขอทราบความ
ต้องการ ควรประสานด้วยวาจาทางโทรศัพท์ก่อนหลังจากนั้นจึงประสานด้วยหนังสือ และหลังจากได้
รับการสนับสนุน การอนุเคราะห์แล้ว ควรมีหนังสือไปขอบคุณหน่วยงานนั้นๆ เสมอ เพื่อสานความ
สัมพันธ์ไว้สำหรับโอกาสต่อไป 
    3)  ข้อพึงตระหนักในการประสานด้วยหนังสือ คือ ควรจัดทำ
หนังสือให้ถูกหลักการ รูปแบบถูกต้อง และใช้สำนวนภาษาดี 
    3.5.3.2  การประสานด้วยสื่อโทรคมนาคม เช่น อีเมล์ โทรสาร 
โทรศัพท์สำหรับโทรศัพท์เป็นเครื่องมือสื่อสารที่นิยมใช้กันมาก  เพราะเป็นช่องทางติดต่อประสานกัน
ได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลา เหมาะสำหรับประสานกับบุคคลระดับเดียวกันหรือระดับต่ำกว่า  
หลักในการประสานด้วยโทรศัพท์ มีดังนี้ 
    1)  ก่อนเริ่มประสานงาน ควรคิดก่อนว่า เราต้องการอะไร ที่ไหน 
เมื่อไร อย่างไร ควรติดต่อใคร หน่วยงานใด 
    2)  ในการประสานครั้งต่อมา อาจทักทายหรือซักถามด้วยความ
ห่วงใย จริงใจเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ การงาน ฯลฯ ก่อนประสานเรื่องงาน 
    3)  ใช้คำพูดสุภาพให้เกียรติคู่สนทนาแม้จะรู้ว่าเขามีตำแหน่งต่ำ
กว่า ไม่พูดยกตนข่มท่าน และต้องกล่าวคำขอบคุณทุกครั้งก่อนจบการสนทนา 
    4)  เมื่อรับปากกับใคร เรื่องใดไว้ ต้องรีบทำ เช่น จะรีบส่งโทรสาร    
จะรีบทำหนังสือไป เป็นต้น 
    5) ควรจัดทำบัญชีรายชื่อโทรศัพท์ของบุคคลและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องไว้เป็นส่วนตัวและส่วนกลาง และเมื่อติดต่อกับผู้ใดควรจดชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้นั้นเพิ่ม
ไว้ในบัญชีโทรศัพท์เพื่อใช้สำหรับติดต่อในโอกาสต่อไป รวมทั้งควรจดชื่อและเบอร์โทรศัพท์ไว้บนปก
แฟ้มของเรื่องนั้นๆ ด้วย ทั้งนี้เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร 
    3.5.3.3  การประสานด้วยการพบปะด้วยตนเอง เป็นการประสาน
งานที่ดีที่สุด เพราะได้พบหน้า ได้เห็นบุคลิกลักษณะ สีหน้าท่าทางของคู่ติดต่อ นอกจากนั้นยังช่วย
สร้างความรู้สึกที่ดีแก่อีกฝ่ายหนึ่งให้เขารู้สึกว่าได้รับเกียรติได้รับความสำคัญ แต่มีข้อเสียตรงที่ต้องใช้
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เวลามาก การประสานด้วยตนเองมักใช้ในกรณีที่เป็นเรื่องสำคัญ หรือมีรายละเอียดมาก หรือเป็นเรื่อง
นโยบาย 
  สำหรับฝ่ายบริการสารสนเทศ จำเป็นต้องมีการประสานงานที่ดีเพื่อให้แต่ละหน่วย
งานได้ทราบว่าผู้อื่นกำลังทำอะไร เวลาใด ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ด้านความร่วมมือระหว่างกันในการ
ปฏิบัติงาน ควรจัดให้มีระบบประสานงานที่ดีมีประสิทธิภาพ การประสานงานของฝ่ายบริการ
สารสนเทศทำได้หลายรูปแบบ ได้แก่ การจัดทำผังองค์กรไว้เพื่อช่วยชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ 
ของฝ่ายงานในสถาบันบริการสารสนเทศ จัดให้มีการประชุมเจ้าหน้าที่ แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบกิจกรรม
ต่างๆ ที่สถาบันบริการสารสนเทศจัดขึ้น หาวิธีการทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหน้าที่และบทบาท
ของเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในแผนกเดียวกันและต่างแผนกกัน อันจะส่งผลให้เจ้าหน้าที่เข้าใจบทบาทของตน
ต่อหน่วยงาน ซึ่งจะเป็นการจูงใจให้เกิดความร่วมมือ ส่วนวิธีการที่นำมาใช้ในการประสานงานนั้น  
ถ้าจำนวนเจ้าหน้าที่ในสถาบันบริการสารสนเทศมีไม่มากนัก อาจใช้การประสานงานอย่างไม่เป็น
ทางการก็ได้ ในลักษณะของการสนทนาปรึกษาหารือ แต่ถ้าฝ่ายบริการสารสนเทศมีจำนวนเจ้าหน้าที่
มากการประสานงานต้องจัดทำอย่างเป็นทางการ เช่น ใช้วิธีการสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรในรูป
ของบันทึกทั่วไป บันทึกช่วยจำหนังสือเวียน ป้ายประกาศ เป็นต้น การจัดประชุมเจ้าหน้าที่ของฝ่าย
บริการสารสนเทศทั้งหมดเพื่อให้ทุกฝ่ายได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นก็เป็นวิธีการที่ดี จะต้องมี 
การบันทึกข้อตกลงต่างๆ เพื่อใช้เป็นหลักฐานและเป็นการแจ้งข้อมูลแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย 
  การประสานงานเป็นศิลปะอย่างหนึ่งซึ่งต้องอาศัยความจริงใจ อดทน อดกลั้น 
อ่อนน้อมถ่อมตน ความสุภาพ และการยิ้มแย้มแจ่มใสในระหว่างที่ติดต่อกับบุคคลอื่นเพื่อขอรับ 
การสนับสนุน ขอความร่วมมือ และเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันมีข้อแนะนำสำหรับผู้ทำหน้าที่
ประสานงาน คือ ควรใช้การพูดเป็นหลัก แล้วใช้หนังสือตามหลัง จะช่วยให้การประสานงานประสบผล
สำเร็จ 
  3.6 การรายงาน คือ การจัดทำรายงานเสนอต่อหน่วยงานที่สังกัดโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อจะรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานและกิจกรรมของแผนกงานต่างๆ รวมถึงข้อมูลการปฏิบัติงาน 
และผลงานของบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อบันทึกไว้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ผ่านมา 
ข้อมูลดังกล่าวสามารถนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและใช้ในการพิจารณาดำเนินการ

อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไป การจัดทำรายงานของฝ่ายบริการสารสนเทศอาจทำเป็นรายงานประจำปี 
หรือประจำระยะเวลาที่กำหนดก็ได้ เช่น อาจจัดทำเป็นรายเดือน รายสามเดือนหรือรายหกเดือน  
เป็นต้น สำหรับการทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาเป็นการแสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานของฝ่าย
บริการสารสนเทศตลอดปี พร้อมทั้งเสนอปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนางาน นอกจากนี้ฝ่าย
บริการสารสนเทศอาจทำรายงานเพื่อแจกผู้เข้าใช้สถาบันบริการสารสนเทศ พร้อมทั้งแสดงสถิติต่างๆ 
เช่น สถิติการยืมหนังสือ สถิติการให้บริการและกิจกรรมชนิดต่างๆ ซึ่งจะเป็นวิธีการประชาสัมพันธ์
สถาบันบริการสารสนเทศได้อีกทางหนึ่งด้วย 
  3.7  การงบประมาณ หมายถึง การดำเนินงานด้านการเงินซึ่งเป็นเรื่องของ 
การแสวงหาเงินเพื่อดำเนินการ การจัดทำงบประมาณของฝ่ายบริการสารสนเทศในแต่ละปีต้อง
พิจารณาถึงค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ ของแต่ละหน่วยงานว่าจะใช้จ่ายอะไรบ้างตามความจำเป็นมากน้อย 
รวมทั้งช่วงเวลาของการใช้จ่ายเงิน โดยจัดสรรเป็นค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย เช่น  
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ค่าหนังสือและวัสดุสารสนเทศชนิดต่างๆ ค่าอุปกรณ์ บำรุงรักษาวัสดุสารสนเทศ อุปกรณ์และครุภัณฑ์
ต่างๆ นอกจากนี้การงบประมาณยังรวมถึงการควบคุมการใช้จ่ายเงินให้ถูกต้อง การบริหารงานด้านงบ
ประมาณมีความสำคัญและสัมพันธ์กับการบริหารงานด้านอื่นๆ เป็นอย่างมาก เพราะถึงแม้ว่าจะมี
แผนการทำงานที่มีคุณภาพและมีเงินสำหรับทำงานอย่างเพียงพอ แต่ถ้าการบริหารเงินไม่ดีพอ  
เงินอาจหมดก่อนที่จะทำงานได้สำเร็จก็เป็นได้ 

บทสรุป 
 การบริหารจัดการสถาบันบริการสารสนเทศเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ เพื่อให้ผู้บริหารสถาบัน
บริการสารสนเทศสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานสถาบันบริการสารสนเทศได้อย่างดี  
ผู้บริหารต้องทำความเข้าใจในความรู้ทั่วๆ ไปเกี่ยวกับการบริหาร โดยยึดวัตถุประสงค์และ 
องค์ประกอบของการบริหารจัดการสถาบันบริการสารสนเทศเป็นหลัก แล้วนำความรู้เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมต่อการบริหารสถาบันบริการสารสนเทศ ทฤษฎีที่ผู้บริหาร
นิยมนำมาใช้ในการบริหารมีหลายทฤษฎีด้วยกัน เช่น ทฤษฎี 4Ms ทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว์  
ทฤษฎี X ทฤษฎี Y ทฤษฎี Z ทฤษฎีพอสคอบ ทฤษฎีระบบ และทฤษฎีการบริหารเชิงสถานการณ์ 
โดยนำเอาปัจจัยการบริหาร อันได้แก่ บุคคล วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เครื่องจักร วิธีการ การตลาด 
ข้อมูลข่าวสาร และเวลา มาประสานทำงานร่วมกัน เพื่อให้การดำเนินงานของสถาบันบริการ
สารสนเทศ มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และประสบความสำเร็จต่อการทำหน้าที่รับใช้สังคมให้มาก
ที่สุด



บทที่ 7 
เทคโนโลยีการให้บริการสารสนเทศ 

 เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการจัดการสารสนเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การนำมาใช้ในการอำนวยความสะดวกเพื่อการให้บริการสารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็น
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ประกอบด้วยฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ และฐานข้อมูล เทคโนโลยีการสื่อสารรวม
ถึงอินเทอร์เน็ต เหล่านี้ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารจัดการ และการให้บริการ
สารสนเทศที่ได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือสำคัญเพื่อการบริหารจัดการ โดยคำนึงถึง
ประสิทธิภาพการให้บริการสารสนเทศ ในการตอบสนองความต้องการต่อผู้ใช้บริการสารสนเทศเป็น
สำคัญ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ โดยไม่จำกัดสถานที ่และเวลา   
แต่อย่างไรก็ตาม การนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการบริการสารสนเทศ ต้องคำนึงถึง 
ความคุ้มค่าและการใช้ประโยชน์สูงสุด 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการบริการสารสนเทศ 
 เทคโนโลยีเพื่อการบริการสารสนเทศประกอบไปด้วยเทคโนโลยี 2 ประเภทด้วยกัน  
(ประสิทธิชัย เลิศรัตนเคหกาล, 2552) 
 1.  เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์เพื่อการบริการสารสนเทศ 
  1.1  เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางสำหรับห้องสมุด
อัตโนมัติ 
  1.2  เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการยืม-คืน รวมถึงการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เพื่อการยืม-คืนด้วยตนเอง 
  1.3  เครื่องตรวจสอบหนังสือและสื่อที่ประตูทางเข้า-ออก หรือประตูอิเล็กทรอนิกส์ 
ที่มีการใช้แถบแม่เหล็ก หรือสัญญาณคลื่นวิทยุ (RFID) 
  1.4  เครื่อง Library E-kiosk เป็นระบบการบริการตนเองในการตรวจสอบบัญชี
สมาชิกและการยืม-คืนด้วยตนเอง 
 2.  เทคโนโลยีซอฟแวร์เพื่อการบริการสารสนเทศ 
     โดยทั่วไปแล้วเมื่อกล่าวถึงซอฟแวร์เพื่อการบริการสารสนเทศ จะเกี่ยวข้องกับซอฟแวร์
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่ดีที่สุด อาจประเมินด้วยหลายปัจจัยและอาจไม่ใช่
สิ่งสำคัญที่สุดในการตัดสินใจเลือกเฟ้นระบบ เพื่อใช้งานในสถาบันบริการสารสนเทศแห่งใดแห่งหนึ่ง
และคงไม่มีสูตรตายตัวใดๆ ที่บรรณารักษ์จะนำมาใช้เป็นเครื่องตัดสินใจเลือกซื้อได้โดยตรง แต่น่าจะ
เกิดจากความพยายามของการพินิจพิเคราะห์เพื่อค้นหาระบบห้องสมุดอัตโนมัติระบบใดระบบหนึ่งที่
สามารถใช้งานกับสถาบันบริการสารสนเทศแห่งนั้นๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ควร
คำนึงในเรื่องความครอบคลุมของงานสำคัญๆ ในสถาบันบริการสารสนเทศ ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติ
งาน ตลอดจนความสะดวกของผู้ใช้บริการ เพราะในความเป็นจริงแล้ว ยังมีปัจจัยอีกหลายประการที่
เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจเลือกซื้อระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นปัจจัย
ภายใน อาทิ ความพร้อมของสถาบันบริการสารสนเทศในด้านนโยบายการทำงาน บุคลากรผู้ปฏิบัติ
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งาน ระบบและระเบียบการทำงานที่เป็นมาตรฐานสากลภายในสถาบันบริการสารสนเทศแห่งนั้น 
ความสมบูรณ์ของทรัพยากรสถาบันบริการสารสนเทศ ตลอดจนสภาพผู้ใช้บริการสถาบันบริการ
สารสนเทศ หรือในสภาพของปัจจัยภายนอกที่สำคัญๆ ได้แก่ งบประมาณที่ได้จากการจัดสรรนโยบาย
ของผู้บริหาร บุคลากรในหน่วยงานอื่นที่สามารถให้ความช่วยเหลือเมื่อมีข้อขัดข้อง รวมทั้งการดูแลให้
บริการหลังการขายของบริษัทตัวแทนจำหน่าย 
 การคัดเลือกระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพสถาบันบริการ
สารสนเทศของตนมากที่สุด น่าจะเป็นบทสรุปในการตัดสินใจของบรรณารักษ์ได้อย่างดี ไม่ว่าจะ 
โดยการศึกษาจากเอกสาร การศึกษาดูงานตามสถาบันบริการสารสนเทศต่างๆ การเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรงของสถาบันบริการสารสนเทศแห่งอื่นๆที่ได้นำระบบห้องสมุดอัตโนมัติมาใช้แล้ว 
ตลอดจนการวิจัยเพื่อให้ได้ระบบที่เหมาะสมกับผู้ใช้และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้งานได้ดีที่สุด 
สำหรับระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่ใช้ในประเทศไทยมีหลายโปรแกรม ในที่นี้จะขอกล่าวถึงที่นิยมใช้ 
ในประเทศไทยดังนี้ 
 2.1  ไดนิกส ์(Dynix) เป็นระบบห้องสมุดอัตโนมัติสำเร็จรูประบบแรกที่ได้มีการพัฒนาระบบ
ภาษาไทยขึ้นใช้กับหนังสือภาษาไทยอย่างจริงจัง ไดนิกส์เป็นระบบที่พัฒนาในประเทศสหรัฐอเมริกา 
เมื่อปี พ.ศ.2526 ปัจจุบันบริษัท Ameritech Library Services เป็นเจ้าของ ไดนิกส์เป็นระบบที่มีการ
ใช้กับระบบห้องสมุดประชาชนมากที่สุด สามารถใช้งานได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกระดับ ระบบ 
ไดนิกส์ออกแบบมาให้ใช้กับระบบปฏิบัติการที่เรียกว่า พิกค์ (PICK) และทำงานภายใต้ระบบปฏิบัติ
การ UNIX อีกชั้นหนึ่ง โดยใช้โปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลของยูนิเวอร์ส (Universe) การทำงาน
ของระบบเป็นแบบผู้ใช้หลายคน (Multi-User) และงานหลายงาน (Multitask) ไดนิกส์มีระบบการ
ทำงานตรงตามลักษณะงานประจำของสถาบันบริการสารสนเทศนับตั้งแต่โมดูลเริ่มต้น คือ 
  2.1.1  ชุดคำสั่งการทำรายการ (Cataloging Module) เป็นหัวใจหลักของระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ และเป็นโมดูลที่จัดสร้างฐานข้อมูลบรรณานุกรม ซึ่งสามารถทำได้ทั้งในรูปแบบ 
MARC format และ Dynix format 
  2.1.2  ชุดคำสั่งสืบค้นบรรณานุกรมแบบออนไลน์ (Online Public Access 
Cataloging: OPAC) มีความสำคัญต่อการใช้งานค้นคืนสารสนเทศของผู้ใช้ โมดูลนี้จะมีหน้าที่ทำงาน
ในส่วนบัตรรายการห้องสมุด โดยจะทำหน้าที่ให้ผู้ใช้เข้าถึงฐานข้อมูลรวมในโมดูล Cataloging ทำให้
สามารถค้นหาหนังสือและสารสนเทศอื่นๆ ในฐานข้อมูลได้ทั้งจากชื่อผู้แต่ง ชื่อหนังสือ หัวเรื่อง  
หรือค้นหาด้วยคำสำคัญต่างๆ  
  2.1.3  ชุดคำสั่งบริการยืม-คืน (Circulation Module) ช่วยในการทำงานด้านการ
ยืม-คืนสารสนเทศ และจะทำงานออนไลน์อยู่กับฐานข้อมูลรวมเช่นกัน หากมีฐานข้อมูลของผู้ใช้ห้อง
สมุดเพิ่มขึ้นมา โมดูลนี้จะตรวจสอบสถานภาพของสารสนเทศและผู้ใช้ เช่น เป็นหนังสือประเภทใดให้
ยืมออกได้หรือไม่ รวมถึงหนังสือที่นำมาคืนเกินเวลาหรือไม่ เสียค่าปรับเท่าใด ซึ่งสามารถตั้งค่า 
ได้ตามเกณฑ์ของห้องสมุด 
  2.1.4  ชุดคำสั่งจัดซื้อ-จัดหา (Acquisition Module) จะจัดการเกี่ยวกับ 
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การสั่งซื้อ การทวงถาม และการยกเลิกการสั่งซื้อ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โมดูลนี้ก็จะสามารถทำงาน
ร่วมกับ Cataloging ได้กล่าวคือ เมื่อมีการสั่งหนังสือใหม่ก็สามารถตรวจสอบได้ทันทีว่าหนังสือเล่มนั้น
มีอยู่ในห้องสมุดแล้วหรือยัง จำนวนกี่เล่ม และสามารถบันทึกข้อมูลฐานข้อมูลได้ทันที 
  2.1.5  ชุดคำสั่งงานวารสาร (Serial Control Module) จะเป็นโมดูลที่ทำหน้าที่
ควบคุมการบอกรับและติดตามวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องที่สถาบันบริการสารสนเทศบอกรับได้
อย่างทันสมัย นอกจากนี้ยังมีโมดูลอื่นๆ ที่จะช่วยให้การจัดทำตารางควบคุมการใช้สื่อต่างๆ  
ในสถาบันบริการสารสนเทศ รวมถึงอุปกรณ์และห้องประชุมต่างๆ ได้แก่ การยืม การคืน การจอง  
และการยกเลิกการจอง 
  2.1.6  ชุดคำสั่งสำรองข้อมูล (Backup/Bookmobile Module) จะมีระบบย่อย
ของ Circulation แยกไปใช้บนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะถ่ายโอนแฟ้มข้อมูลกับเครื่อง
คอมพิวเตอร์หลักได้ เมื่อซีพียู หรือโฮสต์ (Host) คอมพิวเตอร์ขัดข้อง เครื่องซีพีของโมดูลนี้ก็จะ 
ทำหน้าที่ยืม-คืนแทนได้ 
  2.1.7  โมดูลอื่นๆ อาทิ Journal Citation Module, Community ReSource 
Module Reserve Book Room และ Home Bound Module เป็นโมดูลที่จัดการกับลักษณะงาน
บางด้านที่สถาบันบริการสารสนเทศบางแห่งอาจมีความต้องการใช้งาน 

   

ภาพที่ 7.1  ตัวอย่างหน้าจอ OPAC ระบบห้องสมุดอัตโนมัติไดนิกส์ 
ที่มา (สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2555) 

 2.2  วีทีแอลเอส (VTLS) เป็นซอฟแวร์ระบบห้องสมุดอัตโนมัติสำเร็จรูปที่แต่เดิมได้พัฒนา
เพื่อการใช้งานกับระบบห้องสมุด Virginia Polytechnic Institute and State University หรือ 
Virginia Tech Library System โดยมีการบูรณาการโมดูลพื้นฐานสำหรับงานห้องสมุดได้ครบถ้วน  
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มีเวอร์ชั่นที่ใช้ได้กับฮาร์ดแวร์ระดับต่างๆ เช่นเดียวกับระบบไดนิกส ์เวอร์ชั่นปัจจุบันใช้ระบบปฏิบัติ
การยูนิกส์ และระบบจัดการฐานข้อมูล Oracle ซึ่งเอื้อต่อการนำไปใช้งานด้านสารสนเทศเพื่อการ
จัดการหรือ MIS (Management Information System) ด้วย 
 วีทีแอลเอสเป็นระบบที่มีวัตถุประสงค์หลักในการออกแบบ คือ ให้ง่ายต่อการใช้งานของผู้ใช้
บริการและบุคลากรสถาบันบริการสารสนเทศ จึงมีโมดูลที่ใช้งานได้บนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ ได้แก่ 
VTLS Easy Pac ซึ่งใช้งานในการค้นคืนสารสนเทศออนไลน์ Easy Cir ใช้กับงานยืมคืนสารสนเทศ 
Easy Cat ใช้กับงานวิเคราะห์หมวดหมู่และทำรายการสารสนเทศ และสามารถใช้งานได้กับระบบ
เครือข่ายหรือฐานข้อมูลอื่นๆ เช่น OCLC  CD-ROM, Internet, Easy Ac ใช้กับงานจัดหาของสถาบัน
บริการสารสนเทศ นอกจากนี้ยังมีโมดูลอื่นๆ ได้แก่ Serial Control, Authority Control, Inter-
Library Loan Management, Database Load, Materials Booking, Reserve Room, Journal 
Indexing, Inventory Control ซึ่งใช้สำหรับตรวจสอบหนังสือในสถาบันบริการสารสนเทศโดยใช้
เครื่องอ่านมือถืออ่านหนังสืออ่านหนังสือบนชั้น Reporting and Collection Management สำหรับ
ใช้จัดการกับมวลทรัพยากรสารสนเทศ Web Gateway สำหรับช่วยในการใช้เครือข่าย Word Wide 
Web, Document Delivery สำหรับช่วยในการจัดส่งสารสนเทศให้ผู้ใช้ได้อย่างสะดวกโดยผู้ใช้
สามารถส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาสอบถามได้ ที่น่าสนใจคือมีโมดูล VTLS Info Station  
ซึ่งสามารถจัดการกับฐานข้อมูลสื่อประสมได้ทั้งอักขระ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง  
และสามารถค้นคืนสื่อประสม หรือมัลติมีเดีย ไม่ว่าจะเป็นภาพลักษณ์ วีดีโอ เสียงดนตร ีได้ในระบบ
ออนไลน์ ตัวอย่างระบบห้องสมุดอัตโนมัติวีทีแอลเอส ได้แสดงไว้ดังภาพที่ 7.2 

  

ภาพที่ 7.2  ตัวอย่างหน้าจอ OPAC ระบบห้องสมุด VTLS 
ที่มา (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2555) 

 2.3  อินโนแพค (INNOPAC) เป็นระบบห้องสมุดอัตโนมัติสำเร็จอีกระบบหนึ่งที่ได้มีการ
พัฒนาภาษาไทยกับระบบ INNOPAC เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท Innovative Interfaces 
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สหรัฐอเมริกา และใช้กันอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในสถาบันบริการสารสนเทศขนาดกลางและขนาด
ใหญ่ รวมทั้งห้องสมุดในเครือข่าย Ohio Link (Ohio Library and Information Network) ซึ่งเป็น
เครือข่ายห้องสมุดทางวิชาการของมลรัฐโอไฮโอที่มีชื่อเสียงมากเครือข่ายหนึ่ง อินโนแพคยังไม่มี
ตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย แต่บริษัท Innovative Interfaces สามารถติดต่อเข้ามาแก้ไขระบบ
ให้แก่ลูกค้าได้ในระบบออนไลน์ โดยใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 อินโนแพคจัดเป็นซอฟแวร์ระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่สมบูรณ์มากระบบหนึ่ง ประกอบด้วย
โมดูลต่างๆ เพียงพอกับความต้องการของสถาบันบริการสารสนเทศ ได้แก ่Public Catalog, 
Circulation, Acquisition, Serial Control และ Reference นอกจากนี้บริษัท Innovative ยังมี
เทคโนโลยีล่าสุดจัดการกับฐานข้อมูลภาพลักษณ์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) การแลกเปลี่ยน
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange: EDI) และมีทางเลือกเป็นระบบย่อยๆ ตาม
ความต้องการพิเศษสำหรับแต่ละสถาบันบริการสารสนเทศอีกมาก ซึ่งผู้ซื้ออาจแยกซื้อเฉพาะโมดูล
หลักที่ต้องการ หรือซื้อระบบย่อยเพิ่มทีหลังก็ได้ ข้อควรพิจารณาในการจัดซื้อระบบ INNOPAC ก็คือ 
ควรสอบถามให้ชัดเจนว่า โมดูลที่จัดซื้อนั้นสามารถทำงานตามที่ต้องการทั้งหมดได้หรือไม่ หากไม่
ครอบคลุมจะต้องซื้อระบบย่อยอีกเท่าไร  

  

ภาพที่ 7.3  ตัวอย่างหน้าจอ OPAC ระบบห้องสมุดอัตโนมัติอินโนแพค 
ที่มา (หอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2555)  

 2.4  โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัต ิOpenBiblio  เป็น Open Source ซึ่งสามารถ 
ปรับแต่งแก้ไขให้ตรงกับการใช้งานของผู้ไช้ตามที่ต้องการมีลิขสิทธิ์เป็นโอเพนซอร์ส OpenBiblio  
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เป็น Open Source Software ในการบริหารจัดการห้องสมุดอัตโนมัติ ซึ่งได้รับการพัฒนาตาม
มาตรฐานสากล ติดตั้งและใช้ง่ายไม่ซับซ้อนโปรแกรม  ห้องสมุดอัตโนมัติ OpenBiblio เหมาะกับ
สถาบันบริการสารสนเทศขนาดเล็กและขนาดกลาง เช่น ห้องสมุดโรงเรียนห้องสมุดประชาชน  
หรือศูนย์บริการความรู้และสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งการจัดเก็บ 
การสืบค้น การเผยแพร่ และการให้บริการ แต่การจัดหาและพัฒนาระบบห้องสมุดดังกล่าวที่มีใน
ปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการ OpenBiblio พัฒนามาจากภาษา PHP  

 

ภาพที่ 7.4  ตัวอย่างหน้าจอ OPAC ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ OpenBiblio 
ที่มา (ห้องสมุดวัดพระบรมธาตุ จังหวัดกำแพงเพชร, 2555) 

 ซึ่งได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานสากล สามารถรองรับการทำงานในโมดูลต่างๆ เช่น  
การลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ (Cataloging) การสืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศ (Online 
Public Access Cataloging: OPAC) การยืม-คืน (Circulation) และการจัดทำ Label รวมถึง
รายงาน (reports) ติดตั้งและใช้ง่ายไม่ซับซ้อน ประหยัดงบประมาณและค่าใช้จ่าย เป็นอีกทางเลือก
หนึ่งที่น่าสนใจโดยเฉพาะสำหรับสถาบันบริการสารสนเทศขนาดกลางและขนาดเล็ก   

 นอกจากนี้ยังมีระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่มีลักษณะเป็นซอฟต์แวร์บูรณาการแบบเปิด 
หรือโอเพ่นซอร์ส (Open Source Integrated Library System) เช่น โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ 
“KOHA” ซึ่งเป็นโอเพ่นซอร์สซอฟแวร์ตัวแรกที่เป็นโปรแกรมห้องสมุดแบบบูรณาการ (Library 
Integrated System) โดยอาจเป็นทางเลือกให้กับสถาบันบริการสารสนเทศที่งบประมาณจำกัด 
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ไม่สามารถซื้อโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติสำเร็จรูปมาใช้ได้ เมื่อพิจารณาโมดูลในโคฮาแล้ว  
ก็เพียงพอต่อการทำงานของสถาบันบริการสารสนเทศ เช่น งานบริการยืม-คืน งานวิเคราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศ งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ การจัดการวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง การจัดการเรื่อง
การจองทรัพยากรสารนิเทศ ระบบจัดการสมาชิก และระบบการจัดการสถาบันบริการสารสนเทศ
สาขา เป็นต้น  

เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อการบริการสารสนเทศ 
 การสื่อสารข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญสำหรับการจัดการและประมวลผล ตลอดจนการใช้ข้อมูล
หรือสารสนเทศในการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศที่ดีต้องประยุกต์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
ในการสื่อสารข้อมูลระหว่างระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และผู้ใช้ที่อยู่ห่างกัน 
ให้สามารถสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเหตุการณ ์และมีประสิทธิภาพ 
 จากวิวัฒนาการด้านการสื่อสารข้อมูลนับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1562 ที่เริ่มต้นการสื่อสารด้วย 
สื่อสิ่งพิมพ ์แล้วพัฒนามาเป็นการสื่อสารระยะไกลด้วยระบบดิจิทัล เกิดระบบโทรเลข ระบบโทรศัพท์ 
ระบบคลื่นวิทย ุตลอดจนโทรศัพท์ที่ได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการกระจายข่าวสารไปยังท้องถิ่น
ทุรกันดาร จวบจนระบบโทรศัพท์ก็ได้ถูกพัฒนาให้สามารถติดต่อกันได้แบบไร้สาย คอมพิวเตอร์ก็ได้
เข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำเนินชีวิตและการทำงานของมนุษย์ ณ ปัจจุบัน คอมพิวเตอร์สามารถ
เชื่อมต่อกันได้ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่ผู้คนแต่ละซีกโลกสามารถติดต่อสื่อสารกันได ้
แบบไร้พรมแดน เข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์  
 การเกิดขึ้นของอินเทอร์เน็ตทำให้เกิด เวิล์ด ไวด์ เว็บ ซึ่งพัฒนาการของเว็บระหว่าง  
ค.ศ. 1990-2000 กล่าวได้ว่าเป็นช่วงของเว็บ 1.0 ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อข้อมูลดิจิทัลที่สามารถเข้าถึงได้
อย่างไม่มีขัดจำกัด ก่อเกิดคลังความรู้มหาศาลที่เผยแพร่ได้ทั่วโลก บริการในเว็บ 1.0 เช่น การรับส่ง
อีเมล สนทนากับเพื่อนโดยใช้แซตรูม หรือโปรแกรม IRC การแลกเปลี่ยนความคิดที่เว็บบอร์ด  
การอ่านข่าวข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซด์ เป็นต้น ต่อมาก็เข้าสู่ยุคที่เรียกว่า เว็บ 2.0 วิถีชีวิตบนอินเทอร์เน็ต
ก็ได้เปลี่ยนไป มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อเขียนบล็อก การแชร์รูป วีดีโอ ร่วมเขียนสารานุกรม
ออนไลน์ในวิกีพีเดีย การโพสต์ความเห็นลงในท้ายข่าว ไม่ใช่แค่อ่านเฉยๆ การหาแหล่งข้อมูลด้วย RSS 
เพื่อฟีดมาอ่านที่หน้าจอ และการใช้กูเกิ้ล 
 จากพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตที่เปลี่ยนไปจึงเป็นที่มาของเว็บ 2.0 โดยสามารถกำหนด
คุณลักษณะของเว็บ 2.0 ได้ดังนี้ 
 1.  ลักษณะเนื้อหามีการแบ่งส่วนบนหน้าเพจเปลี่ยนจากข้อมูลก้อนใหญ่มาเป็นก้อนเล็ก 
 2.  ผู้ใช้สามารถเข้ามาจัดการเนื้อหาบนหน้าเว็บได้ และสามารถแบ่งปันเนื้อหาที่ผ่าน 
การจัดการให้กับกลุ่มคนในโลกออนไลน์ 
 3.  เนื้อหาจะมีการจัดเรียง จัดกลุ่มมากขึ้นกว่าเดิม 
 4.  เกิดโมเดลทางธุรกิจที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น และทำให้ธุรกิจเว็บไซต์กลายเป็นธุรกิจ 
ที่มีมูลค่ามหาศาล 
 5.  การบริการ คือ เว็บที่มีลักษณะเด่นในการให้บริการหลายๆ เว็บไซต์ที่มีแนวทางเดียวกัน 
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 จะเห็นว่าการให้บริการของเว็บ 1.0 ส่วนใหญ่เว็บไซต์จะเป็นไดเร็กเทอรี่รวมลิงค์ การนำเสนอ
ข่าวสาร และการเป็นกระดานให้ผู้คนเข้ามาตั้งกระทู้ถามตอบ กล่าวได้ว่าเว็บยุคแรกเว็บมาสเตอร์จะ
เป็นใหญ่ สามารถผลักดันข้อมูลใดๆ ที่ตนเองต้องการให้กับผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้ ส่วนในยุคของเว็บ 2.0 
เป็นเว็บที่ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของผู้เยี่ยมชมเว็บ อาทิ อิสรภาพในการแสดงความคิดที่
หลากหลาย การเข้าไปอ่านเว็บและแก้ไขข้อมูลตามความเชี่ยวชาญของแต่ละคน  
การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลไม่ว่าจะอยู่ในรูปของภาพ วีดีโอ ข้อความ ระหว่างกันได้ เป็นต้น  
จึงเป็นลักษณะที่ผู้ใช้มีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น และทำให้เกิดสังคมการเรียนรู้ออนไลน์ในที่สุด ตัวอย่าง
เว็บไซต์ที่มีลักษณะของเว็บ 2.0 เช่น  
 1.  เว็บไซต์วิกิพีเดีย (www.wikipedia.org) เป็นสารานุกรมออนไลน์ที่อนุญาตให้ทุกคน
สามารถอ่านและแก้ไข ตลอดจนส่งบทความขื้นเว็บ ถ้าหากมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นจริงๆ 
 2.  เว็บไซต์บล็อกเกอร์ (www.blogger.com) ให้บริการบล็อกซึ่งเป็นช่องทาง 
การสื่อสารที่พัฒนาขึ้น เพื่อแสดงเนื้อหาแบบใหม่ที่สามารถแสดงให้อยู่ในรูปของข้อความ รูปภาพ 
มัลติมีเดีย จัดทำโพลโหวต เพลงประกอบเว็บ และระบบแสดงความคิดเห็น ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่า
บล็อกเป็นเครื่องมือสร้างความรู ้เผยแพร่ความรู้ และแลกเปลี่ยนความรู้ 
 3.  เว็บไซต์ฟลิค (www.flickr.com) เป็นอัลบั้มภาพออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวก 
ในการใช้งานการอัพโหลดไฟล์ประเภทรูปถ่าย สามารถจัดการภาพถ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
และสามารถแลกเปลี่ยนแบ่งปันภาพระหว่างกันได้โดยง่าย 
 4.  เว็บไซต์ยูทูบ (www.yotube.com) เป็นเว็บไซต์เพื่อแชร์วีดีโอ สามารถอัพโหลด 
ดาวน์โหลดวีดีโอ และส่งวีดีโอให้เพื่อนได้ตามความต้องการ 
 5.  เว็บไซต์เทคโนราทติ (www.technorati.com) เป็นสารบัญบล็อก ซึ่งรวบรวม 
ความเคลื่อนไหวของบล็อกไว้ให้ค้นหาเนื้อหาที่เราต้องการจากบล็อกที่มากกว่า 71 ล้านบล็อก 
 6.  เว็บไซต์ดิก (www.dig.com) เป็นเสมือนที่คั่นหนังสือ (เว็บ) ออนไลน์ หากเนื้อหาเว็บเพจ
ใดน่าสนใจก็สามารถแบ่งปัน แลกที่คั่นหน้าเว็บได้ 
 ยุคการให้บริการบนเว็บ (Web Service) 
 เครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีบทบาทที่เชื่อมโยงเครือข่ายย่อยต่างๆ เข้าด้วยกัน อินเทอร์เน็ตเป็น
เครือข่ายของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทางดิจิทัลต่างๆ และเป็นเครือข่ายของเครือข่ายที่เชื่อมโยง
ทรัพยากรต่างๆ เข้าด้วยกัน ทำให้มีการประยุก์ใช้งานด้านต่างๆ ได้อย่างกว้างขวาง 
 การประยุกต์ใช้เว็บเพจเพื่องานการให้บริการ มีพัฒนาการมาถึงสามยุค ดังต่อไปนี้  
(ยืน ภู่วรรณ  และสมชาย นำประเสริฐชัย, 2546, หน้า 116-117) 
  1.  ยุคที่หนึ่ง ยุคสแตติก (Static Web) คือ การให้บริการเว็บที่มีความคงตัวของ
เนื้อหาไม่มีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล โดยในยุคนี้อาจจะมีการใช้สคริปต์ทางฝั่งผู้ใช้ (Client-Side 
Script) เช่น VBScript หรือ Java Script เป็นต้น แต่ก็ยังเป็นแค่เพียงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
ทางฝั่งผู้ใช้ข้อมูลที่ได้รับการเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลย ตัวอย่างที่เห็นชัด 
คือโฮมเพจของคนทั่วไปที่มีการเกลื่อนกลาดบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ 
  2.  ยุคที่สอง ยุคเว็บแบบไดนามิก (Dynamic Web) เริ่มมีการใช้สคริปต์ทางฝั่ง 
ผู้ให้บริการ (Server-Side Script) ทำให้เริ่มมีการติดต่อกับฐานข้อมูลที่อยู่ในเครื่องเซิร์ฟเวอร์  
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การประมวลผลส่วนใหญ่อยู่ทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์แทน เทคโนโลยีที่ใช้กันในช่วงแรกๆ และยังเห็นได้บ่อย
ในปัจจุบัน คือ เทคโนโลยี CGI (Common Gateway Interface) ส่วนภาษาที่นิยมใช้พัฒนา ได้แก่ 
ภาษา C หรือ Perl ต่อมาในภายหลังได้มีเทคโนโลยีใหม่ๆ ขึ้นมา เช่น ASP (Active Server Page) 
ของไมโครซอฟต์ JSP (Java Server Page) และ PHP (Professional Home Page) สำหรับ PHP 
เป็นโปรแกรมประเภทโอเพ่นซอร์ส (Open Source) และใช้ได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินเพื่อซื้อ จึงเป็นที่
นิยมใช้กันมาก การประยุกต์ให้เห็นกันได้ชัด เช่น เว็บบอร์ด (Web Board) แซตรูป (Chat Room) 
เป็นต้น 
  3.  ยุคที่สาม เป็นยุคของการบริการบนเว็บหรือที่เรียกว่า เว็บเซอร์วิส (Web 
Service) เครื่องฝั่งผู้ใช้และผู้ให้บริการมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน โดยแอปพลิเคชั่นต่างๆ บนเครื่อง 
ทั้งสองฝ่าย โดยมีเทคโนโลยี XML (Extensible Markup Language) ซึ่งพัฒนารองรับ แทนที่จะเป็น 
HTMLจุดนี้เองจึงเป็นข้อแตกต่างระหว่างยุคที่ 2 และยุคที่ 3 นั่นก็คือ การมีข้อมูลในรูปของ XML  
ที่โปรแกรมแอปพลิเคชั่นต่างๆ เข้าใจและสามารถนำไปประมวลผลได้ทันที ในขณะที ่HTML เน้นที่จะ
แสดงผลให้ผู้ใช้ภาพที่สวยงามนั่นเอง 
 ระบบสารนิเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริการสารสนเทศเชิงพื้นที ่
 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information System – GIS)  
เป็นระบบที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการแปลง จัดเก็บ และรวบรวมลักษณะทางภูมิประเทศ ที่มีอยู่ในแผนที ่
และข้อมูลดิบต่างๆ ให้อยู่ในรูปของฐานข้อมูล และในรูปของรูปภาพหรือแผนที่ ที่สามารถอ้างอิง
ตำแหน่งบนพื้นโลกได้ ซึ่งสามารถนำเสนอข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลในรูปของข้อมูลเชิงพื้นที่ โดยมี
โปรแกรมที่ใช้ในการนำเสนอและวิเคราะห์ข้อมูล และแสดงผลลัพธ์ออกมาในลักษณะดังกล่าว 
(บรรพต พิจิตรกำเนิด และฐิติยา เนตรวงษ์, 2552, หน้า 15) 
 ข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่ใช้ มีลักษณะคล้ายคลึงกับข้อมูลที่ใช้ในโปรแกรม 
Computer Aid Design (CAD) คือ ใช้ค่าพิกัด (Coordinate) เป็นพื้นฐาน แต่ต่างกันที่พื้นฐานใน
ด้านความสะดวก และการนำพิกัดมาใช้ในการเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ ในลักษณะความสัมพันธ์ที่เป็นโครง
ข่าย (Network) และใช้ทฤษฏีกราฟ (Graph Theory) เพื่อระบุและเชื่อมโยงวัตถุด้วยชุดของ เส้นโค้ง 
(Arc) และจุด (Node) ลักษณะข้อมูลแบบโครงข่ายตามวิธีการของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์นี้ เป็น
โครงสร้างที่ดีกว่าและแตกต่างไปจากการเก็บข้อมูล และการสร้างภาพกราฟิกแล้ว ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ยังช่วยพล็อตรูปจากฐานข้อมูลที่เก็บไว้ในรูปแบบระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วย นอกจาก
การจัดเก็บแผนที่ในลักษณะสัญลักษณ์ทางกราฟิก โครงสร้างข้อมูลของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
ยังสามารถอ้างอิงเรียกใช้ได้โดยง่าย ซอฟแวร์ที่ใช้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการแยกข้อมูลนำมาแสดงผลใน
รูปแบบของกราฟิกของสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ในฐานข้อมูล ผู้ใช้สามารถเห็นสี แทนสิ่งที่เรียกดูจากตารางที่
เก็บตัววัตถุ และคุณสมบัติต่างๆ ของวัตถุ 
 ระบบการทำงานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ คือ การเก็บข้อมูลของแผนที่ที่มีวัตถุต่างๆ 
ในแผนที่รวมอยู่ด้วยกันมาก และมีซอฟต์แวร์ช่วยในการใช้งานจากข้อมูลเหล่านั้น ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ได้เชื่อมโยงสิ่งเหล่านี้เข้าด้วยกัน แต่การจะนำเครื่องมืออย่างระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ระบบสารสนเทศต้องออกแบบอย่างดี โดยคำนึงถึงการ
เชื่อมต่อกับผู้ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วย สำหรับประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงาน
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สถาบันบริการสารสนเทศเพื่อนำเสนอและเผยแพร่สารสนเทศ อาจกล่าวได้ว่าสถาบันบริการ
สารสนเทศ  รวมถึงระบบงานห้องสมุดต่างก็มีข้อมูลอยู่เป็นจำนวนมาก ทั้งในรูปแบบข้อมูลเพื่อการ
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ข้อมูลการยืมคืน ข้อมูลเพื่อการสืบค้น ข้อมูลที่ทำการจัดเก็บทรัพยากร
สารสนเทศรูปแบบต่างๆ ทั้งในระบบและในห้องสมุดเอง รวมถึงข้อมูลทางสถิติของผู้ใช้และเพื่อการ
วิจัย นอกจากนี้ข้อมูลห้องสมุดยังเกี่ยวพันถึงองค์ประกอบด้านภูมิศาสตร์ เช่น  ตัวอาคารของสถาบัน
บริการสารสนเทศ แหล่งที่ตั้งของสถาบันบริการสารสนเทศ สภาพแวดล้อม บริเวณอาคาร ลักษณะ
ทางกายภาพของห้องสมุดภายในชุมชน และทรัพยากรทั้งหมดที่อยู่ภายใต้สถาบันบริการสารสนเทศ
เอง สิ่งเหล่านี้ล้วนเกี่ยวข้องกันที่สามารถมองเห็นได้ทางกายภาพของสถาบันบริการสารสนเทศทั้งสิ้น 
ดังนั้นเพื่อให้ง่ายต่อการมองเห็นของสถาบันบริการสารสนเทศ อย่างชัดเจน จึงมีการใช้ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์มาช่วยในการจัดการข้อมูลที่มีอยู่อย่างมากมาย ในห้องสมุด โดยสามารถจัดเก็บ
ข้อมูลทั้งในรูปแบบแผนที่ รูปภาพ และแบบเชิงบรรยายเพื่อง่าย ต่อการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ตลอดจนการประยุกต์ใช้เพื่อการจัดการงานสถาบันบริการสารสนเทศและประกอบการตัดสินใจ 
(Gibb, 2004) 
 ในงานสถาบันบริการสารสนเทศได้มีการพัฒนางานวิจัยด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มา
ช่วยในด้านบริการตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับแหล่งอ้างอิง โดยอาศัยระบบสารนิเทศภูมิศาสตร์  
ซึ่งบรรณารักษ์ที่อยู่ฝ่ายบริการตอบคำถามไม่ต้องเสียเวลามากมายในการค้นหาแหล่งอ้างอิงให้แก่ผู้ใช ้
แต่บรรณารักษ์สามารถใช้เครื่องมือระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และข้อมูลต่างๆ ที่มีอยู่ในฐานข้อมูล
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์เพื่อตอบคำถามไปยังแหล่งอ้างอิงอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นแหล่งอ้างอิงที่อยู่ 
ในรูปของสถานที่ตั้ง เว็บไซต์ หรือแหล่งอ้างอิงบุคคล ที่มองเห็นในรูปของแผนที ่รูปภาพ และระบบ
ข้อมูลเชิงบรรยาย นอกจากนี้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ยังสามารถพัฒนาให้อยู่ในรูปเว็บไซต์    
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์(GIS on Web) ที่เข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ ทุกเวลา สะดวกต่อการใช้งาน  
และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใช้อย่างไม่มีขีดจำกัด ในอนาคตรูปแบบใหม่ในการจัดการสถาบันบริการ
สารสนเทศคือใช้ร่วมกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อใช้การจัดการสถาบันบริการสารสนเทศ 
ในการสนับสนุนประกอบการตัดสินใจ การกำหนดสถานที่ตั้งห้องสมุดภายในชุมชน เพื่อรองรับ 
ความต้องการของชุมชนและอำนวยความสะดวกต่อการใช้สถาบันบริการสารสนเทศ ซึ่งจะส่งผลต่อ
การใช้ทรัพยากรสารสนเทศในสถาบันบริการสารสนเทศ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และแลกเปลี่ยน 
การใช้ทรัพยากรร่วมกันได้ภายในพื้นที่อ้างอิง นอกจากนี้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ยังใช้ใน 
การทำนายหาพื้นที่ที่เหมาะสม คุ้มค่าต่อการลงทุนหรือจัดสรรงบประมาณในการลงทุนเกี่ยวกับ
สถาบันบริการสารสนเทศโดยใช้สถิติที่เก็บได้จากสถาบันบริการสารสนเทศ เช่น สถิติจำนวนประชากร
ในชุมชน สถิติผู้มาใช้บริการต่างๆ ในห้องสมุด ช่วงเวลาในการใช้บริการ การศึกษาพัฒนาพัฒนาการ
เจริญเติบโตและการขยายตัวของชุมชน ซึ่งจะมองเห็นภาพได้โดยง่ายจากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
ในอนาคตอันใกล้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จะบูรณาการกับระบบการสืบค้นสารสนเทศภายใน
สถาบันบริการสารสนเทศที่จัดทรัพยากรสารสนเทศไว้บนชั้น โดยสามารถมองเห็นเป็นแผนที่และภาพ
ชั้นหนังสือผ่านทางออนไลน์ได้  
 กล่าวโดยสรุป คือ เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อการบริการสารสนเทศ จะเน้นใน  
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การเข้าถึงสารสนเทศ และการมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการในรูปแบบมัลติมีเดียที่สามารถใช้งานได้ง่าย
และสะดวก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้อินเทอร์เน็ต โดยใช้บริการเวิลด์ ไวด์ เว็บ เพื่อการเข้าถึง
สารสนเทศที่ไม่จำกัดสถานที่และเวลา ในการเข้าถึงสารสนเทศ ตลอดจนอาศัยความก้าวหน้าของเว็บ 
2.0 บนอินเทอร์เน็ต เพื่อเขียนบล็อก แชร์รูป และร่วมเขียนวิกีพีเดีย ซึ่งทำให้เกิดสังคมออนไลน์   
ในการมีส่วนร่วมต่อการสร้างเนื้อหาบนเว็บไซต์ ความเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น  
และสามารถสร้างธุรกิจออนไลน์ที่สร้างรายได้ผ่านอินเทอร์เน็ตยุคเว็บ 2.0 นอกจากนี้ยังมี 
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศเชิงพื้นที่ที่เข้าถึงข้อมูล 
ได้ทุกที่ ทุกเวลา สะดวกต่อการใช้งานและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใช้อย่างไม่มีขีดจำกัด 

ประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริการสารสนเทศ 
 เทคโนโลยีสารสนเทศจัดว่าเป็นเทคโนโลยียุทธศาสตร์สำคัญแห่งยุคปัจจุบันและในอนาคต
เนื่องจากมีความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพและสมรรถภาพในเกือบทุกๆ กิจกรรม โดยก่อให้เกิด
การลดต้นทุนหรือค่าใช้จ่าย ช่วยเพิ่มพูนคุณภาพงาน การสร้างกระบวนการหรือกรรมวิธีใหม่ๆ  
แก่ผู้ใช้ได้รับสารสนเทศตามต้องการ โดยเทคโนโลยีสารสนเทศมีประโยชน์ต่อผู้ใช้สรุปได้ ดังนี ้ 
(พงษ์ ผาวิจิตร, 2555) 
 1.  เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน รวมถึงการให้บริการ
สารสนเทศ ในการให้บริการสารสนเทศจำเป็นต้องหาวิธีการในการเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว          
ในการให้บริการ เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ จึงได้มีการนำคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสาร
โทรคมนาคมเข้ามาช่วยในการทำงาน เช่น ระบบสำนักงานอัตโนมัติ การบริการในระบบออนไลน์  
ที่สามารถดำเนินกิจกรรมการบริการที่สะดวก รวดเร็วโดยไม่จำกัดสถานที่และเวลา เป็นต้น 
 2.  เทคโนโลยีสารสนเทศเปลี่ยนรูปแบบการบริการเป็นแบบกระจาย โดยการพัฒนาระบบ
ข้อมูลและรูปแบบการบริการให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกรูปแบบการบริการได้ตามความต้องการและ
สามารถเลือกเวลาและสถานที่บริการได้ตามสะดวก เช่น สามารถสั่งจองสารสนเทศที่ต้องการ จากที่
บ้าน สามารถสอบถามข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์ ทำการต่ออายุการยืมทรัพยากรสารสนเทศได้จากร้าน
อินเทอร์เน็ต เป็นต้น 
 3.  เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล   
ในหน่วยงานต่างๆ ในปัจจุบันทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นองค์กรของรัฐหรือเอกชนต่างก็พัฒนาระบบ
รวบรวมจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในองค์กรเนื่องจากสามารถจัดเก็บข้อมูลได้จำนวนมาก ใช้พื้นที่ 
ในการจัดเก็บน้อย อำนวยความสะดวกในการค้นหา และปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยได้โดยง่าย 
ตัวอย่างของงาน เช่น ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ระบบยูเนี่ยนแคตตาล็อก เป็นต้น 
 4.  เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้น สภาพความเป็นอยู่ 
ของสังคมเมือง มีการพัฒนาระบบประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ มีการพัฒนาระบบสื่อสาร
โทรคมนาคมเพื่อติดต่อสื่อสารให้สะดวกขึ้น ดังนั้นในการดำเนินชีวิตประจำวันจึงสะดวกสบาย 
มากยิ่งขึ้นจาก การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับเครื่องอำนวยความสะดวกเพื่อการเข้าถึง
สารสนเทศ 
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 5.  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนรวมถึงการฝึกอบรมเพื่อตอบสนอง
การใช้บริการสารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการ ปัจจุบันระบบการเรียนการสอนมีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น  
เมื่อมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนที่เอื้อให้ผู้เรียนได้ตามอัธยาศัย
โดยไม่จำกัดเวลา และสถานที่ เช่น บทเรียนออนไลน์ที่สามารถเรียนผ่านเว็บระบบยูบิควิตัสเลิร์นนิ่ง 
ที่ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ตามความต้องการของตน วีดิทัศน์ตามอัธยาศัยที่ผู้เรียน
สามารถควบคุมบทเรียนได้เหมือนเปิดวีดีโอ เป็นต้น 
 จะเห็นว่าเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสำคัญและมีประโยชน์ต่องานบริการเป็นอย่างยิ่ง 
สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้หลากหลาย อาทิ ด้านการศึกษา การฝึกอบรม         
ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ด้านการอำนวยความสะดวกเพื่อการเข้าถึงทรัพยากร
สารสนเทศ เป็นต้น 

แนวโน้มการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริการสารสนเทศในอนาคต 
 การบริการแบบเว็บบริการและการเชื่อมโยงสารสนเทศ 
 เป็นที่แน่ชัดว่าแนวทางการจัดทำเนื้อหาแบบอิเล็กทรอนิกส์จะมีมากขึ้น และเป็นความจำเป็น
ที่ผู้ผลิตเนื้อหาจะดำเนินการแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้เพราะการผลิตเนื้อหาแบบอิเล็กทรอนิกส์ทำได้
เร็ว ทำได้ง่าย ต้นทุนต่ำ ให้บริการได้ดี ที่สำคัญ คือ ทำได้ด้วยคุณภาพดี สามารถสร้างสีสัน  
เพื่อการนำเสนอ มีรูปแบบมัลติมีเดีย แหล่งบริการสารสนเทศในอนาคตจึงเป็นแหล่งรวมของ
ผลิตภัณฑ์แบบดิจิทัล และต้องเป็นหน่วยงานบริการผ่านทางเว็บ 
 ดังนั้น  การดำเนินการเหล่านี้จะต้องดำเนินการแบบ One Stop Service โดยแต่ละองค์กร
จะทำหน้าที่เป็นเสมือนหนึ่งหน่วยบริการที่มีการให้บริการแก่มวลสมาชิกของตนเอง และเมื่อสมาชิก
ติดต่อขอให้บริการแล้วจะต้องได้รับบริการที่เบ็ดเสร็จ ความสำคัญของการให้บริการจึงต้องมีระบบ
เชื่อมโยงกับองค์กรอื่น เพื่อดำเนินการร่วมกัน 
 ด้วยเทคโนโลยีของการบริการบนเว็บได้สร้างบทบาท ทำให้เกิดการทำธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างกัน หรือที่เรียกว่า E-Business รูปแบบการดำเนินการระหว่างสถาบันบริการ
สารสนเทศ และหน่วยงานอื่นก็คงไม่แตกต่างจากกระบวนการทำงานแบบ E-Business เช่นกัน  
วิธีการทำงานจึงมี  การร้องขอ และการตอบสนอง มีการตรวจสอบสิทธิ ตรวจสอบกรอบ การให้
บริการ การดำเนินการบนพื้นฐานความปลอดภัยในเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูล แต่จุดเด่นของการ
บริการในอนาคต คือสามารถตอบสนอง โดยการส่งสินค้าและบริการได้ทันที เพราะสิ่งที่ต้องการใน 
รูปสินค้าที่ผู้บริการต้องการจัดอยู่ในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์อยู่แล้ว จึงทำให้จัดส่งผ่านทางเครือข่าย 
ได้ทันที ตอบสนองต่อผู้ขอใช้บริการได้โดยทันที 
 เมื่อข้อมูลข่าวสารที่จัดส่ง เช่น E-Book, E-Document และสื่อมัลติมีเดียเป็นตัวกลางดิจิทัล 
ที่นำส่งได้ง่าย ระบบการนำเสนอจึงมีแนวคิดที่จะสร้างออปเจ๊กและการจัดการให้ได้ง่ายขึ้น รวมถึงวิธี
การสงวนสิทธิ์ ซึ่งได้แก่การป้องกันลิขสิทธิ์ต่างๆ ในระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
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 แนวโน้มการใช้สารสนเทศในสถาบันบริการสารสนเทศ 
 ลักษณะของสถาบันบริการสารสนเทศยุคใหม่จะมีลักษณะเป็น E-Library ซึ่งมาจาก คำว่า 
electronics Library หมายถึง แหล่งความรู้ที่บันทึกข้อมูลไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) 
และให้บริการสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์หรือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในลักษณะผสมผสานการ
ทำงานของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ห้องสมุดดิจิทัล และห้องสมุดเสมือน 
 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Library Automation System) เป็นการใช้โปรแกรมจัดการฐาน
ข้อมูลห้องสมุดในทุกๆ กระบวนการทำงานของสถาบันบริการสารสนเทศเพื่อการจัดหา  
จัดหมวดหมู่และทำรายงานทรัพยากรห้องสมุดที่อยู่ในรูปสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ให้เป็นระบบ โดยใช้มาตรฐาน MARC (Machine Readable Catalog) จะได้รายการบรรณานุกรม 
ที่สามารถตรวจสอบรายละเอียดและสถานะของทรัพยากร รวมถึงการใช้ทรัพยากร การยืมคืนผ่าน
บาร์โค้ดและการสืบค้นข้อมูลผ่านระเบียบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เรียกการสืบค้นข้อมูลจากฐาน
ข้อมูลสถาบันบริการสารสนเทศว่า Online Public Access Catalog (OPAC) หรือ Web OPAC 
ลักษณะของระบบห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library) เป็นการจัดการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือข้อมูล
ดิจิทัลไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย มีการจัดหมวดหมู่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้มาตรฐาน 
Metadata ของกลุ่มความร่วมมือ Dublin Core โดยผู้ใช้บริการสืบค้นข้อมูลในรูปเนื้อหาเต็มรูปหรือ
บทคัดย่อได้โดยตรงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 ลักษณะของระบบห้องสมุดเสมือน (Virtual Library) เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลายๆ แห่งโดยใช้เทคโนโลยี World  
Wide Web (WWW) ผ่านหน้าเว็บไซต์ของห้องสมุดเสมือนว่าสถาบันบริการสารสนเทศนั้นมีข้อมูล 
นั้นอยู่ แต่เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลมาให้บริการผู้ใช้ผ่านหน้าจอเดียว 
 ประโยชน์ของการพัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์หรือ E-Library คือ การจัดเก็บข้อมูล  ที่เป็น
ระบบ ช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลหรือค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้ในเวลาที่ต้องการเผยแพร่
กระจายความรู้ให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น โดยไม่มีข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที ่เช่นเดียว
กับการดำเนินงานขององค์กรในลักษณะ E-Office และ E-Government 
 สำหรับ E-Library เป็นการจัดการระบบงานห้องสมุดที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการฐาน
ข้อมูลสถาบันบริการสารสนเทศ และให้ผู้ใช้สามารถสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลเหล่านั้นได้ด้วยตนเอง
และสามารถสื่อสารข้อมูลกันได้ทั่วโลกผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นการผสมผสานการจัดการข้อมูล
ของทรัพยากรห้องสมุดทุกรูปแบบที่มีอยู่ในสถาบันบริการสารสนเทศ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความ
สะดวกในการค้นหาและการใช้ข้อมูลนั้นได้ตลอดเวลา 
 จากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารก่อเกิดเว็บ 2.0 ในงานห้องสมุดจึงเกิด
แนวคิดการประยุกต์ใช้ Library 2.0 หรือห้องสมุด 2.0 โดยมีหลักการเช่นเดียวกับเว็บ 2.0 คือ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ใช้โดยผู้ใช้สารสนเทศสามารถกำหนดรูปแบบสารสนเทศตามที่ตนเอง
ต้องการได้ การเพิ่มการใช้งานในรูปแบบ RSS Feeds ให้สามารถดึงข้อมูลจากหัวเรื่อง (Sugject)  
มาแสดงผลในเว็บของผู้ใช้บริการ การสร้างบล็อกเป็นของตนเองแล้วสามารถนำ RSS Feeds มาบรรจุ
ไว้ในบล็อกของผู้ใช้บริการ เรียกว่า Personal OPAC ตลอดจนสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง       
ผู้ให้บริการกับผู้ใช้บริการ หรือระหว่างผู้ใช้กับผู้ใช้ด้วยกัน เป็นต้น 
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 น้ำทิพย์  วิภาวิน และนงเยาว์ เปรมกมลเนตร (2551, หน้า 50) ได้ให้ความหมายของ 
ห้องสมุด 2.0 ว่าเป็นโปรแกรมของเทคโนโลยีเว็บที่เป็นการสื่อสารสองทางในลักษณะมัลติมีเดีย 
และเป็นความร่วมมือกันระหว่างผู้ใช้งานกับบริการและทรัพยากรสถาบันบริการสารสนเทศผ่าน
เทคโนโลยีเว็บ เพื่อเป็นชุมชนใหม่ของผู้ใช้สถาบันบริการสารสนเทศ โดยมีหลักการ ดังนี้ 
 1.  ผู้ใช้เป็นศูนย์กลางของการบริการ โดยผู้ใช้มีส่วนร่วมในการสร้างเนื้อหาและบริการ 
 2.  ทรัพยากรและบริการของห้องสมุด 2.0 ควรมีองค์ประกอบของสื่อภาพ และสื่อเสียงหรือ
ในลักษณะมัลติมีเดีย ซึ่งเพิ่มเติมจากสื่อเดิมที่มีอยู่ 
 3.  สร้างสังคมผู้ใช้ที่สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้ผ่าน Instant Massaging (IM) 
และการสร้างเนื้อหาผ่านสารานุกรมออนไลน์ 
 4.  สร้างนวัตกรรมบริการชุมชนรูปแบบใหม่ ที่ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงบริการ
ของห้องสมุด มากกว่าการที่แต่ละบุคคลค้นข้อมูล และใช้ข้อมูลจากห้องสมุดเท่านั้น 
 จากหลักการของห้องสมุด 2.0 ดังได้กล่าวมา ห้องสมุด 2.0 จึงต้องจะต้องมีระบบฐานข้อมูล
เพื่อเป็นศูนย์ความรู้ส่วนบุคคล (Personal Portal หรือ Personal OPAC) มาสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของผู้ใช้บริการ โดยมีเครื่องมืออำนวยความสะดวก คือ บล็อกให้ผู้ใช้สร้างเนื้อหาเองแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างกัน และใช้ RSS Feeds ได้ เป็นต้น นอกจากนี้รูปแบบการบริการของสถาบันบริการ
สารสนเทศยุคใหม่เน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วม ให้ชุมชนเข้าถึงได้โดยง่าย ให้เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนข้อมูล
การเรียนรู้ภายในชุมชน หรือระหว่างชุมชน โดยการผสมผสานการใช้งานของบล็อก สารานุกรม
ออนไลน์ ระบบมัลติมีเดีย สนทนาออนไลน์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ 
 สรุปว่าแนวโน้มการใช้และการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคตจะมีการใช้เทคโนโลยี
เครือข่ายที่ทำให้สื่อสารกันได้ทุกที ่ทุกเวลา และเข้าถึงสารสนเทศ ตลอดจนใช้คอมพิวเตอร์  ทั้งโดย
ทางตรงและทางอ้อมที่เรียกว่า เทคโนโลยียูบิควิตัส ในการประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ เช่น  ด้านการ
แพทย์ การรักษาความปลอดภัย การดำรงชีวิตในชีวิตประจำวัน ตลอดจนทางการศึกษาที่นำมาใช ้
เรียกว่า ยูบิควิตัสเลิร์นนิ่ง นอกจากนี้จะมีการใช้นาโนเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การทำงานของ
อุปกรณ์ต่างๆ นับตั้งแต่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถประมวลผลได้เร็วขึ้น เช่น คอมพิวเตอร์แบบ 
ควอนตัม และคอมพิวเตอร์ดีเอ็นเอ ส่วนแนวโน้มการใช้และการให้บริการของสถาบันบริการ
สารสนเทศในอนาคต ระบบห้องสมุดอัตโนมัติเป็น Integrated Library System รูปแบบการบริการ
ผ่านเว็บเมตาดาตา (Metadata) เชื่อมโยงไปยังทรัพยากร (ReSource link) และมีการสืบค้นข้ามฐาน
ข้อมูลได้ (Cross Database Searching) นอกจากนี้ผู้ใช้ยังมีส่วนร่วมในการลงรายการทรัพยากรและ
เชื่อมโยงข้อมูลไปยังข้อมูลที่ต้องการเองได้ สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้ในลักษณะ Social 
networking การบริการสารสนเทศจะให้บริการทรัพยากรสิ่งพิมพ์ร่วมกับฐานข้อมูลออนไลน์ มีการ
จัดส่งทรัพยากรให้ผู้ใช้ (Document Delivery) รวมถึงทรัพยากรทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ  
(E-ReSource) และผู้ใช้บริการเป็นผู้เลือกใช้แหล่งสารสนเทศที่เป็นลักษณะมัลติมีเดีย และใช้ฐาน
ข้อมูลมัลติมีเดียด้วยตนเอง ในส่วนของการเข้าถึงสารสนเทศ (Access to Information) สามารถ 
ใช้บริการข้อมูลออนไลน์ผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย รวมถึงผ่านโทรศัพท์มือถือ ในด้านเครือข่ายความ
ร่วมมือ (Consortia) สถาบันบริการสารสนเทศแต่ละแห่งจะเป็นพันธมิตรกันเพื่อเจรจาต่อรองฐาน
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ข้อมูลแต่ละประเภท ซื้อร่วมกัน และใช้งานร่วมกัน รวมถึงการพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติร่วมกัน
ด้วย 
 เทคโนโลยีการให้บริการสารสนเทศต้องประกอบด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มีทั้งเทคโนโลยี
ฮาร์ดแวร์เพื่อการบริการสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศซอฟแวร์เพื่อการบริการวารสนเทศทั้ง
สองส่วนจัดว่าเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งที่สถาบันบริการสารสนเทศในยุคปัจจุบันต้องใช้ทำงาน
ในหน่วยงาน เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อการบริการสารสนเทศ ทำให้เกิดยุค การให้บริการบน
เว็บ (Web Service) เว็บไซต์เพื่อการบริการสารสนเทศ ประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีเพื่อการ
บริการสารสนเทศมีมากมาย เช่น เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เปลี่ยนรูปแบบการบริการเป็น 
การกระจาย ช่วยในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น พัฒนาการ
เรียนการสอนและการอบรม ส่วนแนวโน้มการประยุกต์ให้เทคโนโลยีเพื่อการบริการในอนาคต ได้แก่ 
การบริการแบบเว็บบริการและการเชื่อมโยงสารสนเทศ แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
สถาบันบริการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต จะมีการใช้เทคโนโลยีเครือข่ายทำให้
สื่อสารได้ทุกที่ทุกเวลาและสามารถเข้าถึงสารสนเทศได้สะดวกยิ่งขึ้น 

รูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้บริการสารสนเทศ 
 เว็บไซต์เพื่อการบริการสารสนเทศ 
 เว็บไซต์เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งที่อาศัยภาษามาตรฐานที่เรียกว่า HTML (Hyper Text 
Mark Language) ในการสร้างเอกสารที่นำข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอักษร รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว 
เสียง และสื่อต่างๆ ที่อยู่ในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้สามารถเชื่อมโยงถึงกันได้ด้วยข้อความหลายมิติ 
(Hypertext) 
 ประโยชน์ของเว็บไซต์มีมากมายเพราะเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารและเข้าถึงสารสนเทศ
ได้สะดวกรวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกเวลาทุกสถานที่ จึงมีบุคคลหรือองค์กรหลายๆ องค์กรนำเว็บไซต์มาใช้ใน
งานด้านต่างๆ อาทิ การเผยแพร่ข้อมูล การบริการต่างๆ ขององค์กร การติดต่อสื่อสาร  
การประชาสัมพันธ ์การศึกษา เป็นต้น 
 ในการพัฒนาเว็บไซต์ของสถาบันบริการสารสนเทศเป็นช่องทางหนึ่งที่สามารถทำให้ผู้ใช้
บริการสามารถใช้บริการต่างๆ ในสถาบันบริการสารสนเทศได้ตามความต้องการโดยลดเงื่อนไขด้าน
เวลาและภูมิศาสตร์ มีความรวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย ซึ่งบริการบนเว็บไซต์ของสถาบันบริการ
สารสนเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันบริการสารสนเทศสถาบันอุดมศึกษาได้จัดให้บริการ ได้แก ่
(บรรพต พิจิตรกำเนิด, 25847, หน้า 104-105) 
 1.  บริการข้อมูลทั่วไปของสถาบันบริการสารสนเทศ ได้แก่ ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ 
วัตถุประสงค์ นโยบาย โครงสร้างการบริหาร แผนผัง ข้อมูลบุคลากร เวลาทำการ ที่ตั้งของสถาบัน
บริการสารสนเทศ แนะนำทรัพยากรสารสนเทศ แนะนำบริการ ระเบียบการใช้บริการ  
และสถิติต่างๆ ของสถาบันบริการสารสนเทศ 
 2.  บริการสืบค้นฐานข้อมูล ซึ่งจำแนกออกเป็นฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของสถาบัน
บริการสารสนเทศ ฐานข้อมูลที่สถาบันบริการสารสนเทศสร้างขึ้นเป็นพิเศษ ฐานข้อมูลซีดีรอม  
ฐานข้อมูลออนไลน์ และฐานข้อมูลทดลองใช้ฐานข้อมูลที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 
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 3.  บริการทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการนำทรัพยากรที่อยู่ในรูปแบบต่างๆ มาจัดทำเป็น
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ กฤตภาคอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
 4.  บริการที่มีมาพร้อมกับซอฟแวร์ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ได้แก่ บริการตรวจสอบหนังสือ
สำรอง บริการตรวจสอบรายการยืม-คืน บริการต่ออายุการยืม บริการยืมระหว่างห้องสมุด บริการจอง
ทรัพยากร 
 5.  บริการแนะนำทรัพยากรใหม่ จะพบได้ใน 2 ลักษณะ คือ บริการแนะนำหนังสือใหม ่
บริการรายชื่อวารสาร 
 6.  บริการสารบัญวารสารปัจจุบัน 
 7.  บริการวีดิทัศน์ตามอัธยาศัย 
 8.  บริการกระดานสนทนา 
 9.  บริการข่าว/ประกาศของสถาบันบริการสารสนเทศ 
 10.  บริการเชื่อมโยงแหล่งสารสนเทศไปยังเว็บไซต์ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ 
 11.  บริการถ่ายโอนข้อมูล 
 12.  บริการเครื่องมือค้นหาข้อมูล 
 13.  บริการเรียนรู้ออนไลน์ 

       
ภาพที่ 7.5  เว็บไซต์ที่ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
ที่มา (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, 2555) 
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ภาพที่ 7.6  เว็บไซต์ที่ให้บริการสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ที่มา (สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555) 

 ฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์หรือฐานข้อมูลออนไลน์ 
 ฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์ (Commercial Database) หมายถึง ฐานข้อมูลในสาขาวิชาต่างๆ ที่
สถาบันบริการสารสนเทศบอกรับเป็นสมาชิก โดยการใช้ข้อมูลจากซีดีรอม หรือการใช้บริการข้อมูล
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์จะมีข้อมูลเฉพาะด้านและมีจัดจำหน่ายโดยบริษัท
ต่างๆ เช่น ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ ฐานข้อมูลด้านการศึกษา 
ฐานข้อมูลทางธุรกิจ เป็นต้น ฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์อาจอยู่ในรูปของซีดีรอม ซึ่งสามารถมีความจุได้ถึง 
650 ล้านตัวอักษรเป็นอย่างต่ำต่อแผ่น และสามารถเก็บได้ทั้งภาพและเสียง หรือฐานข้อมูลอาจอยู่ใน
รูปฐานข้อมูลนั้นๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในปัจจุบันบริษัทผู้ผลิตมักจะให้ผู้ใช้มีทางเลือกในการใช้
งานมากขึ้น โดยผลิตฐานข้อมูลออกมาจำหน่ายทั้งในรูปแบบออนไลน์และแบบซีดีรอม (สำนักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, 2555) 
 ตัวอย่างฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์ ได้แก่   
 1.  ABI/InfoRM  เนื้อหาของฐานข้อมูล เป็นดรรชนีและสาระสังเขป บทความจากวารสาร
ทางด้านบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วโลก ตั้งแต่ปี 1985 – จนถึงปัจจุบัน ประมาณ 800 ชื่อเรื่อง 
มีเนื้อหาทางด้านบัญชี การจัดการ เศรษฐศาสตร์ การเงิน กฎหมาย การตลาด การโฆษณา  
การบริหารทรัพยากรบุคคล นอกจากนั้นยังมีข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการสื่อสาร 
และสุขภาพ อีกด้วย โดยภายในฐานข้อมูล มีทั้งบทคัดย่อ และบทความเต็มของวารสาร 
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ภาพที่ 7.7  ตัวอย่างฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์ของ ABI/InfoRM 
ที่มา (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, 2555) 

 2.  ACM  Digital Library (ThaiLIS) เป็นฐานข้อมูลที่ให้บริการบทความวารสารนิตยสาร 
รายงานความก้าวหน้า (transaction) เอกสารการประชุม จดหมายข่าว และสิ่งพิมพ์อื่นๆ ในสาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ นำเสนอข้อมูลในรูปแบบของรายการบรรณานุกรม สาระ
สังเขปและเนื้อหาฉบับเต็ม 
 

             
ภาพที่ 7.8  ตัวอย่างฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์ของ ACM Digital Library (ThaiLIS) 

ที่มา (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, 2555) 
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 3.  TDC (ThaiLIS) เป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ งานวิจัย บทความวารสารและ
หนังสือหายาก (ฉบับภาษาไทย) ในรูปแบบเต็มฉบับ Full Text) ของมหาวิทยาลัย 24 แห่ง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ จำนวน 41 แห่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง และมหาวิทยาลัย
สงฆ์ 2 แห่ง 

ภาพที่ 7.9  ตัวอย่างฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์ของ TDC (ThaiLIS) 
ที่มา (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, 2555) 

 4.  Dissertations & Theses (ThaiLIS) วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถดูเอกสารฉบับ
เต็มได้  
 

ภาพที่ 7.10  ตัวอย่างฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์ของ Dissertations Full Text (ThaiLIS) 
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ที่มา (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, 2555) 

 5.  ERIC เป็นฐานข้อมูลด้านการศึกษา เป็นบทคัดย่อของเอกสาร บทความในวารสาร 
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทุกด้าน ให้ข้อมูลในรูปแบบบรรณานุกรม สาระสังเขป 
 

               
ภาพที่ 7.11  ตัวอย่างฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์ของ ERIC 

ที่มา (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, 2555) 

 6.  EBSCO Host ประกอบด้วย ฐานข้อมูล ASP Academic Search Premier ซึ่งเป็นฐาน
ข้อมูลทั่วไป BSC Business Source Complete เป็นฐานข้อมูลทางธุรกิจ การบริหาร การจัดการ 
Regional Business News และ Hospitality Tourism Complete 
 

ภาพที่ 7.12  ตัวอย่างฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์ของ EBSCO Host 
ที่มา (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, 2555) 
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 7.  Emerald Insight เป็นฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาด้านการบริหารจัดการ โดยนำมาจากวารสาร
ด้านการบริการจัดการ การตลาด การจัดการห้องสมุด จากยุโรปมากกว่า 130 เล่ม โดยมีบทความ
ต่างๆ มากกว่า 25,000 ชื่อเรื่องเป็นข้อมูลย้อนหลังถึงปี 1989 
 

ภาพที่ 7.13  ตัวอย่างฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์ของ Emerald Insight 
ที่มา (สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2555) 

 8.  H.W. Wilson (ThaiLIS) รวบรวมฐานข้อมูลออนไลน์ที่ครอบคลุมเนื้อหาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศิลปศาสตร์ ธุรกิจ การศึกษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร ์
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ชีววิทยา กฎหมายและเกษตรศาสตร ์

ภาพที่ 7.14  ตัวอย่างฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์ของ H.W. Wilson (ThaiLIS) 
ที่มา (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, 2555) 



]196

 9.  IEEE Computer เป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้ข้อมูลแบบบทความฉบับเต็ม  
(Full Text) มีเนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์จากวารสารสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง  
20 รายชื่อ บทความประมาณ 84,000 บทความ มีข้อมูลย้อนหลัง ตั้งแต่ป ีค.ศ. 1988 และมีรายงาน
การประชุมย้อนหลังตั้งแต่ปี ค.ศ. 1995 

 

ภาพที่ 7.15  ตัวอย่างฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์ของ IEEE Computer 
ที่มา (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, 2555) 

 10.  IEEE/IEE (ThaiLIS) เป็นฐานข้อมูลออนไลน์ที่รวบรวมสิ่งพิมพ์ของ The Institute of 
Electrical and Electronics Engineers (IEEE) และ Institute of Electrical Engineers (IEE) 
จำนวนมากกว่า 12,000 รายการ ครอบคลุมวารสารในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยากร
คอมพิวเตอร์และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมเนื้อหาเต็มเกือบทุกรายการให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1988-
ปัจจุบัน 

ภาพที่ 7.16  ตัวอย่างฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์ของ IEEE/IEE (ThaiLIS) 
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ที่มา (สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555) 
 11.  LexisNexis  (ThaiLIS) เป็นฐานข้อมูลออนไลน์ดรรชนีวารสารและสิ่งพิมพ์อื่นๆ ทาง
กฎหมาย และฐานข้อมูลออนไลน์ทางธุรกิจ การตลาด และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากข่าว รายงานและ
สิ่งพิมพ์อื่น มีหลายรายการสามารถดูเนื้อหาเต็มได้ 

ภาพที่ 7.17  ตัวอย่างฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์ของ LexisNexis (ThaiLIS) 
ที่มา (สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555) 

 12.  ProQuest PQDT (ThaiLIS) เป็นฐานข้อมูลออนไลน์ที่รวบรวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยทั่วโลก ให้รายการบรรณานุกรมตั้งแต่ป ีค.ศ. 1861 
และให้สาระสังเขปตั้งแต่ปี ค.ศ. 1981 วิทยานิพนธ์ตั้งแต่ 1997 ขึ้นไป สามารถดาวโหลด 24 หน้า
แรกได้ ปัจจุบันมีข้อมูลมากกว่า 2 ล้านรายการ 
 

ภาพที่ 7.18  ตัวอย่างฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์ของ ProQuest PQDT (ThaiLIS) 
ที่มา (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, 2555) 
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 13.  Springer Link เป็นฐานข้อมูลที่ให้บริการ สาระสังเขปและเนื้อหาด้านวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณิตศาสตร์ กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ 
 

ภาพที่ 7.19  ตัวอย่างฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์ของ Springer Link 
ที่มา (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, 2555) 

 14.  Ebrary : E-Books  เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่รวบรวมหนังสือมากกว่า 20,000 เล่ม  
จากสำนักพิมพ์ชั้นนำกว่า 150 สำนักพิมพ์ เช่น The McGraw-Hill Companies, Random House, 
Taylor & Fracis, Springer Verlag, MIT Press, Harvard, Combridge University Press เป็นต้น 
โดยหนังสือส่วนใหญ่ตจะเริ่มตั้งแต่ป ีค.ศ. 2000 และจะมีเพิ่มขึ้นทุกเดือน 

ภาพที่ 7.20  ตัวอย่างฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์ของ Ebrary : E-Books 
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ที่มา (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2555) 
 15.  Kluwer Online eBooks  ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Kluwer Online eBooks 
เป็นฐานข้อมูลที่ผลิตโดย Kluwer Academic Publisher ภายใต้ชื่อสัญลักษณ์ SpringerLink (The 
Language of science) ให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม Full Text) ของหนังสือไม่น้อยกว่า 1,500 ชื่อ
เรื่อง ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1994 – ปัจจุบัน ครอบคลุมเนื้อหาสาขาวิชา วิทยาศาสตร ์(Scientific) การแพทย ์
(Medical) ชีววิทยา สิ่งแวดล้อม พืชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ รวมทั้งสาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
 

ภาพที่ 7.21  ตัวอย่างฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์ของ Kluwer Online eBooks 
ที่มา (สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555) 

 16.  NetLibrary (ThaiLIS) รวบรวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวนมากกว่า 5,962 เล่ม และ
หนังสือที่ให้บริการฟรีอีกมากกว่า 3,400 เล่ม ครอบคลุมหลายสาขาวิชา 
 

ภาพที่ 7.22  ตัวอย่างฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์ของ NetLibrary (ThaiLIS) 
ที่มา (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, 2555) 
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หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Book: E-Books) 
 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นหนังสือหรือเนื้อหาความรู้ที่อยู่ในรูปของข้อมูลดิจิทัล สามารถอ่าน
จากไมโครคอมพิวเตอร์พวกปาล์มทอป พีดีเอ หรือสามารถอ่านจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่มีการเรียก
ใช้ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยมีอุปกรณ์ในการอ่านคือ เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องอ่านหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ผลิตขึ้นมาโดยเฉพาะ (E-Book reader) ได้แก่  
  1.  NeLibrary (www.netLibrary.com) 
  2.  Follett (EFollett.com) 
  3.  WHSmith (Http://eBooks.whsmith.co.uk) 
  4.  Kluwer Academic (Http://eBooks.kluweronline.com) 
 
  

ภาพที่ 7.23  เว็บไซต์ที่ให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
ที่มา (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2555) 

 จะเห็นว่าปัจจุบันรูปแบบการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีความหลากหลายขึ้นเพื่อ
อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงสารสนเทศของผู้ใช้บริการ โดยอาศัยเทคโนโลยีการสื่อสาร 
และระบบเครือข่ายเป็นหลัก นับตั้งแต่การใช้เว็บไซต์เพื่อบริการข้อมูลข่าวสาร การบริการสืบค้น 
ฐานข้อมูล ส่งผลให้เกิดสารสนเทศทางธุรกิจนั่นก็คือ ฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์ที่สถาบันบริการ
สารสนเทศบอกรับเป็นสมาชิก เพื่อบริการสารสนเทศเฉาะสาขา ซึ่งมีให้บริการทั้งแบบบทคัดย่อฉบับ
เต็ม และในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
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 สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้บอกรับเป็นสมาชิกฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์     
มีหลายฐานข้อมูลด้วยกัน เช่น ACM Digital Library (ThaiLIS), Dissertation Full Text ThaiLIS), 
Eric, Emerald Insight และ H.W. Wilson เป็นต้น ซึ่งครอบคลุมสาขาวิชา อาทิ บริหารธุรกิจ 
วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบริหารจัดการ การตลาด  
การจัดการห้องสมุด ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านอาหาร ด้านการศึกษา นอกจากนี้ยังมีฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์
ที่ให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ครอบคลุมสาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์สิ่ง
แวดล้อม เทคโนโลยีสารสนเทศ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จากสำนักพิมพ์ชั้นนำ เช่น McGraw-Hill, 
MIT และ Harvard เป็นต้น 

บทสรุป 
          เทคโนโลยีการให้บริการสารสนเทศ หมายถึง การนำเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนในการให้
บริการสารสนเทศ ซึ่งประกอบด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการสื่อสารและ
โทรคมนาคมและอื่นๆ เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์เพื่อการบริการสารสนเทศ และเทคโนโลยีซอฟแวร์เพื่อการ
บริการสารสนเทศ การนำเทคโนโลยีมาให้บริการสารสนเทศในปัจจุบันมีหลายลักษณะ เช่น การนำ
โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติมาให้บริการในสถาบันบริการสารสนเทศ  การให้บริการสารสนเทศในรูป
ของเว็บไซต ์ฐานข้อมูล หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น การนำเทคโนโลยีมาให้บริการสารสนเทศ 
สามารถทำได้ง่าย ต้นทุนต่ำ บริการได้ดี รวดเร็วทันใจ ที่สำคัญ คือ สามารถสร้างสีสันเพื่อการนำเสนอ 
มีรูปแบบมัลติมีเดีย บริการสารสนเทศในอนาคตจึงเป็นแบบดิจิทัล และให้บริการผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตมากขึ้น



บทที่ 8 
แนวโน้มของการบริการสารสนเทศในอนาคต 

 การเปลี่ยนแปลงสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาท 
อย่างกว้างขวางในยุคปัจจุบัน และเทคโนโลยีสารสนเทศกลายเป็นเครื่องมือสำคัญของการทำงาน   
ทุกด้าน นับตั้งแต่ทางด้านการศึกษา พาณิชยกรรม เกษตรกรรม อุตสาหกรรม สาธารณสุข การวิจัย 
และพัฒนา ตลอดจนด้านการเมือง สถาบันบริการสารสนเทศจึงต้องปรับบทบาทการทำงานเพื่อให้
งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในยุคปัจจุบัน 
และในอนาคต 

ลักษณะบริการสารสนเทศในอนาคต 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น
ทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม ซึ่งจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้ความรู้ต่างๆ 
ถูกนำเข้าสู่ระบบดิจิตอลมากขึ้นด้วย สถาบันบริการสารสนเทศซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งที่จะต้องให้
บริการทางด้านสารสนเทศอยู่แล้ว จึงจำเป็นอย่างที่สุดที่จะต้องมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนเพื่อให้มี
ศักยภาพในการให้บริการสารสนเทศมากยิ่งขึ้น ลักษณะบริการสารสนเทศในอนาคตเป็นดังนี้         
(สุนิษา ขันนุ้ย, 2550, หน้า 136-137) 
 1.  มีการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาเกี่ยวข้องใน 
การดำเนินงานของสถาบันบริการสารสนเทศทั้งในด้านกระบวนการทำงาน และด้านการบริการผู้ใช ้
 2.  มีระบบโปรแกรมอัตโนมัติในการจัดการงานด้านต่างๆ ของสถาบันบริการสารสนเทศ 
ได้แก่ งานบริการยืม – คืน งานสืบค้นข้อมูล และงานบริการด้านวารสาร เป็นต้น 
 3.  มีทรัพยากรที่เป็นข้อมูลอยู่ในรูปแบบดิจิตอล ได้แก่ ข้อมูลที่เป็นตัวอักษร รูปภาพ เสียง 
และภาพเคลื่อนไหว โดยจัดเก็บข้อมูลไว้ในระบบฐานข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  
และให้บริการข้อมูลผ่านเครือข่าย 
 4.  มีการใช้เทคโนโลยีในการสร้างข้อมูล การจัดเก็บ การค้นหา และการเผยแพร ่
ผ่านระบบเครือข่าย 
 5.  มีการให้บริการข้อมูลในลักษณะการใช้ข้อมูลร่วมกัน ผู้ใช้สามารถเปิดอ่านข้อมูลพร้อมๆ 
กันได้ในเวลาเดียวกันต่างสถานที่กัน โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 6.  ผู้ใช้สามารถใช้ข้อมูลได้โดยตรงเป็นเนื้อหาเต็มรูปแบบ โดยไม่ต้องมาที่อาคารสถาบัน
บริการสารสนเทศ เนื่องจากสามารถเปิดอ่านได้ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
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สถาบันบริการสารสนเทศในอนาคต  
 ขณะนี้สถาบันบริการสารสนเทศ หรือห้องสมุดทั่วโลกกำลังประสบปัญหาท้าทาย เนื่องจาก
จำนวนคนเข้ามาใช้บริการลดลงเรื่อยๆ จากคู่แข่งน่ากลัวอย่างอินเทอร์เน็ตที่เข้าไปแข่งในทุกเรื่อง  
ไม่เฉพาะเรื่องของสถาบันบริการสารสนเทศ เมื่อสถาบันบริการสารสนเทศชั้นนำในหลายๆ ประเทศ  
ถือวิกฤตเป็นโอกาสในการปรับตัวเข้าสู่ยุคใหม่ แม้ว่าจะเคยมีคำทำนายเมื่อครั้งที่อินเทอร์เน็ตเกิดขึ้น
ใหม่ๆ ว่าสถาบันบริการสารสนเทศหรือสถาบันบริการสารสนเทศอาจต้องสูญหายไปจากหน้า
ประวัติศาสตร์ในไม่ช้านี้  แต่กลับตรงข้ามนานาประเทศกลับเร่งสร้างห้องสมุดเป็น การใหญ่  
ซึ่งสามารถดูได้จาก Google ก็จะพบว่ามีการสร้างสถาบันบริการสารสนเทศหรือห้องสมุด ยุคใหม่ที่มี
สถาปัตยกรรมสวยงามเกิดขึ้นทุกมุมโลก ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะมีความเชื่อกันว่า สถาบันบริการ
สารสนเทศจะปรับตัวกลายเป็นศูนย์กลางของชุมชนแห่งใหม่ที่ทรงพลังกว่าเก่า และสถาบันบริการ
สารสนเทศจะไม่ได้มีหน้าที่เป็นเพียงแค่สถานที่เก็บหนังสืออีกต่อไป ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาสถาบันบริการ
สารสนเทศได้ทำหน้าที่อันนี้เป็นอย่างดี ในยุคที่ข่าวสารข้อมูลเป็นของหายาก เข้าถึงยาก คนส่วนใหญ่
ไม่มีศักยภาพในการเป็นเจ้าของข้อมูลด้วยตนเอง จึงต้องเดินทางมาใช้บริการสถาบันบริการ
สารสนเทศ สถาบันบริการสารสนเทศจึงมักสร้างในจุดที่เหมาะสมแก่การเดินทางมาใช้บริการของ
ชุมชน และด้วยความโดดเด่นด้านสถานที่ตั้งของห้องสมุดนี่เอง ที่จะเป็นสิ่งมีค่าของห้องสมุดยุคใหม่ 
ที่จะกลายเป็นศูนย์รวมของชุมชนในด้านต่างๆ ได้ไม่ยาก            
 อนาคตของสถาบันบริการสารสนเทศหรือสถาบันบริการสารสนเทศ จึงไม่ได้จำกัดอยู่แค่
ความเป็นสถาบันบริการสารสนเทศ บทบาทของสถาบันบริการสารสนเทศในอนาคต จะต้องเป็นดังนี้ 
(พงษ์  ผาวิจิตร, 2555)  
 1.  สถาบันบริการสารสนเทศจะกลายเป็นศูนย์บัญชาการ (Search Center) เชื่อกันว่า
เทคโนโลยี การสืบค้นข้อมูลจะพัฒนาซับซ้อนยิ่งๆ ขึ้น ที่ไม่จำกัดเพียงเนื้อหา ภาพ และเสียงเท่านั้น 
แต่จะรวมถึง Texture กลิ่น รสชาติ ซึ่งในอนาคตพ่อครัวอาจจะกลายเป็นลูกค้าประจำที่มาใช้บริการ
เพื่อค้นหาสูตรอาหารจากวัตถุดิบทั่วโลก ก่อนที่จะนำไปพัฒนาเป็นอาหารจริงขาย นักวิทยาศาสตร์ 
วิศวกรผู้พัฒนาสินค้าจะเข้ามาใช้บริการในการศึกษาสร้างแบบจำลอง การพิมพ์ภาพสามมิติต้นแบบ 
ก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นสินค้าจริง            
 2.  สถาบันบริการสารสนเทศจะกลายเป็นศูนย์กลางทางเทคโนโลยีด้านข่าวสารข้อมูล  
การค้นหาข้อมูลในเชิงข้อความไม่เป็นการเพียงพออีกต่อไป หลายๆ งานจำเป็นต้องอาศัยข้อมูล
จำนวนมาก ซึ่งมีขีดจำกัดในการนำเสนอในรูปแบบเดิม ดังนั้นการสร้างแบบจำลอง การแสดงภาพ
แผนที่ความละเอียดสูง การสร้างแบบจำลองของท้องฟ้าจำลองในฤดูกาลต่างๆ เพื่อให้เด็กได้ศึกษา 
การสร้างแบบจำลองสิ่งแวดล้อมสำหรับให้เด็กได้เข้าค่าย ฯลฯ ซึ่งการใช้ข้อมูลจำนวนมหาศาลขนาดนี้ 
และการใช้อินเทอร์เน็ตที่ความเร็วสูงๆ เป็นสิ่งที่ยังแพงเกินเอื้อมสำหรับบ้าน หรือโรงเรียนใดโรงเรียน
หนึ่งจะลงทุนได้ จึงเป็นงานของสถาบันบริการสารสนเทศที่คนในภาคส่วนอื่นๆ สามารถมาแบ่งปันใช้
งานได้ ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ดั้งเดิมของสถาบันบริการสารสนเทศอยู่แล้ว              
 3.  สถาบันบริการสารสนเทศจะไม่จำกัดเป็นเพียงแค่ผู้ให้ยืม แต่จะกลายเป็นศูนย์กลางนำ
ข้อมูลของผู้อ่านกลับเข้ามาเก็บอ้างอิง สถาบันบริการสารสนเทศหรือห้องสมุดสมัยใหม่ อาจไม่มี 
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ชั้นหนังสือสุดลูกหูลูกตา มนุษย์เราได้พัฒนาการบริโภคข่าวสารเป็นสองทางมาระยะหนึ่งแล้ว ดังนั้น
การให้บริการของสถาบันบริการสารสนเทศที่เป็นช่องทางเดียวก็จะกลายเป็นการสื่อสารสองทาง  
ที่คนอ่านนอกจากจะมาเอาข่าวสารจากสถาบันบริการสารสนเทศแล้ว สามารถแต่งเติมหนังสือให้มี
ความทันสมัยขึ้นได้ อาจมีการสร้างข่าวสารใหม่กลับคืนให้กับสถาบันบริการสารสนเทศเรียกได้ว่ามี
ส่วนร่วมในการขยายตัวของสถาบันบริการสารสนเทศด้วย เรียกได้ว่าเป็นผู้ผลิต และคนกลางใน 
การกระจายงานของผู้อ่าน หนังสือในยุคใหม่ และจะไม่ได้ถูกจำกัดด้วยจำนวนเล่มเหมือนอดีต ดังนั้น
ปัญหาที่มีคนยืมหนังสือไปแล้ว ต้องรอคิวจะไม่เกิดขึ้น เพราะผู้ยืมสามารถดาวน์โหลดได้จากที่บ้าน                   
 4.  สถาบันบริการสารสนเทศจะกลายเป็นเสมือนพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต ที่เก็บความทรงจำของ
ชุมชน เป็นแหล่งนัดพบของคนในท้องถิ่นที่จะขยายบทบาทมากกว่าแค่เป็นสถานที่อ่านหนังสือ เป็นที่
ยืมหนังสือเท่านั้น แต่สถาบันบริการสารสนเทศจะกลายเป็นเสมือนที่ทำประโยชน์ในด้านต่างๆ จะ
กลายเป็นสถานที่เก็บความทรงจำภาพเก่าๆ ของชุมชน ไม่ว่าจะเป็นลักษณะการตกแต่งร้านค้า 
ในอดีต สิ่งของเฉพาะด้านในชุมชน เช่น ครกตำข้าว เรือประมง ตู้ไปรษณีย์ตู้แรก คันไถนา  
เครื่องพิมพ์ดีด เป็นต้น               
 5. สถาบันบริการสารสนเทศจะเป็นที่หลบภัยจากบ้าน เป็นที่ทำงานชั่วคราวได้ เป็นที่พบปะ
สำหรับทำธุรกิจไม่ต่างอะไรกับร้านกาแฟ การบริการของสถาบันบริการสารสนเทศจะกลายเป็นสถาน
ที่สร้างประสบการณ์เฉพาะให้กับแต่ละคนที่มาใช้บริการได้ไม่สิ้นสุด ข้อมูล/ทรัพยากรชิ้นหนึ่งๆ คนที่
ใช้ต่างกันย่อมมีประสบการณ์ที่แตกต่างกัน บางคนอาจมาสถาบันบริการสารสนเทศเพื่อเรียกร้อง
ความทรงจำเก่าๆ ในชุมชนของตน 
 สถาบันบริการสารสนเทศหรือสถาบันบริการสารสนเทศในอนาคตจะมีกิจกรรมเสริมอีก

มากมายหลายอย่าง ดังเช่น 
 1.  เป็นห้องซ้อมดนตรีสำหรับชุมชน 
 2.  เป็นสถานีและห้องในการบันทึกเสียง 
 3.  เป็นห้องแสดงงานศิลปะด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาพวาด แกะสลัก การสเก็ตภาพ 
 4.  เป็นห้องบันทึกวิดีโอหรือห้องตัดต่อภาพยนตร์ 
 5.  เป็นห้องสำหรับจินตนาการ (Imagination Room) สถานที่ฝึกสร้างความคิดสร้างสรรค์ที่
อาจต้องใช้ข้อมูลเป็นจำนวนมากในการฝึกหัด 
 6.  เป็นห้องฝึกซ้อมการเล่นละคร หรือเล่นละครย่อยกลุ่มเล็ก  
 7.  เป็นมินิเธียเตอร์สำหรับฉายภาพยนตร์หาชมได้ยาก หรืออีกหน่อยจะกลายเป็นห้องชม 
YouTube เพราะการพาเพื่อน ครอบครัวมาชมที่สถาบันบริการสารสนเทศจะได้อรรถรสกว่าการชมที่
บ้าน 
 8.  เป็นที่สันทนาการในด้านเกมที่เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะเยาวชน ดีกว่าปล่อยให้เด็กๆ ไป
เล่นเกมที่เป็นอันตราย 
 9.  เป็นสถานที่จัดสัมมนาในด้านต่างๆ 
 10.  เป็นสถานที่รับดูแลเด็กเล็กโตในชุมชนในระหว่างหลังโรงเรียนเลิก 
 11.  เป็นไปรษณีย์ในตัว เป็นสถานที่ถ่ายเอกสาร ซ่อมหนังสือ จัดพิมพ์หนังสือหายากในอดีต
ของชุมชน หรือจากมุมโลกอื่นๆ เมื่อเทคโนโลยีการพิมพ์ที่มีคุณภาพสูงในขนาดเล็กเป็นสิ่งที่เอื้อมถึง
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สำหรับการลงทุนของสถาบันบริการสารสนเทศ (แต่อาจจะยังแพงเกินไปสำหรับครอบครัว หรือหน่วย
งานขนาดเล็ก) 
 12.  เป็นฟิตเนสเซ็นเตอร์ที่ให้บริการออกกำลังกายพร้อมการอ่านหนังสือ ฟังเพลง  เป็นต้น 

 ดังนั้นจึงมีข้อเสนอแนะสำหรับสถาบันบริการสารสนเทศหรือห้องสมุดว่าต้องปรับตัว 
เพื่อการอยู่รอดและเป็นที่พึ่งของประชาชนด้วยการดำเนินการ ดังนี ้ 
 1.  การประเมินประสบการณ์ของสถาบันบริการสารสนเทศที่มีอยู่ ด้วยการสำรวจ 
ความคิดเห็น ประสบการณ์ของผู้ใช้สถาบันบริการสารสนเทศ ความคิดเห็นของคนใช้ต่อสถาบัน
บริการสารสนเทศว่าเป็นอย่างไรบ้าง เพื่อค้นหาว่าอะไรเป็นสิ่งที่มีความหมายของสถาบันบริการ
สารสนเทศ ในชุมชนที่ตั้ง 
 2.  การประยุกต์นำเอาเทคโนโลยีด้านสารสนเทศ ข้อมูลมาใช้      
  2.1  ตั้งคณะที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี   
  2.2  รับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถทางเทคโนโลยีมาทำงานในสถาบันบริการ
สารสนเทศ    
  2.3  จัดสัมมนาด้านการนำเทคโนโลยีมาใช้ในสถาบันบริการสารสนเทศให้กับผู้ใช้
และบุคลากรภายในได้รับทราบ 

 ปัจจัยที่ทำให้สถาบันบริการสารสนเทศหรือห้องสมุดต้องปรับตัว         
 สถาบันบริการสารสนเทศยุคใหม่จะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบการดำเนินงาน    
การบริหารงานให้ทันต่อกระแสการปรับเปลี่ยนของโลก เพราะปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ ส่งผลให้โลกเปลี่ยนแปลงไป จากยุคอุตสาหกรรม เข้าสู่ยุคสังคมข่าวสาร หรือยุค
สารสนเทศ ปัจจัยที่ทำให้สถาบันบริการสารสนเทศหรือห้องสมุดต้องปรับตัว มีดังนี้   
 1.  การก้าวกระโดดของการสื่อสาร ที่ทำให้รูปแบบการเข้าถึงข่าวสารข้อมูลของคนเปลี่ยนไป 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยเร็วๆ มีดังนี้                  
 โลกการสื่อสารเริ่มเปลี่ยนแปลงตั้งแต่มีการค้นพบรูปแบบการสื่อสารที่นอกเหนือจาก 
การส่งข่าวสารด้วยนกพิราบ เริ่มจากโทรเลขในปี 1844 และตามด้วยโทรศัพท์ในปี 1876 ถัดมาอีก
เพียงปีเดียว คือ 1877 โลกก็เริ่มรู้จักกับการบันทึกแผ่นเสียง อีก 20 กว่าปีต่อมา คือ ปี 1896 ก็เกิด
วิทยุกระจายเสียขึ้น ปี 1935 เริ่มค้นพบเครื่องโทรสาร ปี 1939 เกิดโทรทัศน์ ปี 1945 ค้นพบระบบ
การคำนวณแบบคอมพิวเตอร ์อีกสองปี คือ 1947 โลกเริ่มรู้จักกับทรานซิสเตอร์ ปี 1954 เกิด
โทรทัศน์สีขึ้น ปี 1961 เกิดเลเซอร์ดิสก์ ปี 1965 เริ่มรู้จัก e-mail ปี 1973 โทรศัพท์มือถือ ซึ่งถือเป็น
สิ่งประดิษฐ์ที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของการสื่อสารของมนุษย์ ปี 1974 เกิดไมโครคอมพิวเตอร์ 
Altair 8800 ทำให้คอมพิวเตอร์ไม่ใช่สิ่งเข้าถึงยากสำหรับมวลชนอีกต่อไป  เช่นเดียวกับระบบการ
พิมพ์ที่ทำให้หนังสือไม่ใช่สิ่งฟุ่มเฟือยสำหรับชนชั้นสูงเท่านั้น และในปี 1989 โลกก็เริ่มรู้จักเทคโนโลยี 
World Wide Web อีกหนึ่งปีต่อมา คือ ปี 1990 เกิด Online Search Engine สองปีถัดมาคือ  
ปี 1992 มี Web Browser ตัวแรกของโลก ป ี1994 เกิด Palm Pilot ซึ่งถือเป็นบรรพบุรุษของ 
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แทบเลต ในป ี1996 โลกก็ได้ Google มา และปี 1999 ระบบการโอนถ่ายข้อมูลขนาดใหญ่แบบ P2P 
ก็เกิดขึ้น ปี 2002 – iPod ก็ทำให้วิทยุ Walkman กลายเป็นประวัติศาสตร์ไป ปี 2004 เราเริ่มมี 
Podcasting ซึ่งทำให้เราไม่ต้องเฝ้าติดวิทยุอีกต่อไป สามารถรับฟังย้อนหลังได้ และแล้วสังคมยุคใหม่
แบบ Social Network ก็เกิดขึ้นในปี 2003 เริ่มจาก Myspace ก่อน ตามมาอีก 1 ปี คือ 2004 – 
FaceBook รุ่นน้องที่ทำให้เกิดการถล่มทลายของประวัติศาสตร์การสื่อสารแบบหนึ่งต่อหนึ่ง  
และหนึ่งต่อล้านเป็นไปได้ง่ายขึ้น                    
 ถ้าดูจากความเร็วในการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ข้างต้น ก็พอจะทำให้เข้าใจได้ว่า 
ทำไมคนถึงลังเลต่อการลงทุนรวมถึงพฤติกรรมการอ่านด้วย เพราะรูปแบบการเรียนรู้ของมนุษย์เราก็มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยเช่นกัน เทคโนโลยีได้ทำให้หนังสือเองกลายเป็นเทคโนโลยี 
ไปด้วย การเขียนเป็นเทคโนโลยี จากการใช้ปากกาก็มาเป็นคีย์บอร์ด และคีย์บอร์ดเองก็กำลังถูก 
ท้าทายจนมีการทำนายว่า อาจจะหายไปจากประวัติศาสตร์เร็วๆ นี้                 
 2.  เทคโนโลยีกลายเป็นเหยื่อของการเปลี่ยนแปลงตัวเอง เรียกได้ว่าบางเทคโนโลยียัง  ไม่มี
โอกาสโตเป็นสาวก็ถูกแทนที่ด้วยของใหม่ที่ดูไฉไลกว่าแล้ว ตัวอย่างเช่น ฟอร์แมทของมีเดียถูกแทนที่
ด้วยรูปแบบใหม่ๆ เทป 8 แทรกถูกแทนที่ด้วยเทปคาสเซ็ท เทปคาสเซ็ทถูกแทนที่ด้วยซีด ีซีดีก็กำลัง
กลายเป็นประวัติศาสตร์ เป็นไฟล์ที่สามารถหามาใช้ได้จากอากาศไม่ต่างจากอากาศที่เราหายใจ 
อุปกรณ์ต่างๆ ก็มีการปรับเปลี่ยนพัฒนาไป ทุกวันนี้คนใช้โทรศัพท์มือถือไม่มีโอกาสรอให้เครื่องเสีย
ก่อนแล้วค่อยซื้อใหม่ เพราะกว่าเครื่องจะเสีย เราอาจเสียโอกาสใช้บริการบางอย่างไปแล้ว ลองดูว่า
เครื่องใช้ต่างๆ ทุกวันนี้เราเปลี่ยนก่อนที่แบตเตอรี่ก้อนแรกจะเสื่อมด้วยซ้ำ ต้นทุนการใช้โทรศัพท์
เครื่องเก่าอาจแพงกว่าการซื้อเครื่องใหม่ เพราะเครื่องใหม่ สามารถใช้ทั้งโทรศัพท ์อ่านข่าว  ดูหนัง  
ฟังเพลง ถ่ายรูป เป็นเครื่องเล่นเกม ช่วยในการสื่อสารกับคนแดนไกลในราคาค่าบริการ 0 บาท  
ซึ่งหากไม่ใช้เครื่องรุ่นใหม ่เราอาจต้องเสียค่าโทรทางไกลที่แพงกว่า เป็นต้น                 
 3.  เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลที่ทรงประสิทธิภาพ เป็นปัจจัยที่เกี่ยวกับสถาบันบริการ
สารสนเทศ โดยเฉพาะ การเก็บข่าวสารข้อมูลอยู่ที่การจัดเก็บได้มากกว่าในพื้นที่น้อยกว่า ซึ่งขนาด 
มีการหดตัวลงเรื่อยๆ แต่เรากำลังจะไปชนขอบเหวของการหดตัวด้านขนาดแล้ว และเมื่อนั้น เราก็จะ
หันมาแข่งในเรื่องของประสิทธิภาพในการจัดเก็บ ความเร็วในการจัดเก็บ การเข้าถึงข้อมูลที่เร็วกว่า  
มีเสถียรภาพมากกว่า ความคงทนยั่งยืนกว่า ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่สำคัญสุดสำหรับสถาบันบริการ
สารสนเทศ โดยเฉพาะการหาได้ง่ายและรวดเร็ว ในขณะที่การพัฒนายังไม่หยุดนิ่ง              
 4. เทคโนโลยีในการค้นหาจะมีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ                                                                          
                4.1  การสืบค้นข้อมูล ปัจจุบันเป็น Text ที่แม้ว่าจะครอบคลุมทุกภาษาบนโลกแล้ว
ก็ตาม แต่สื่อมีรูปแบบที่แตกต่างกันไม่ได้จำกัดแค่ Text เช่น ภาพ เสียง รูป แต่อย่างไรก็ตามการ
สืบค้นยุคใหม่ไม่ได้จำกัดแค่นั้น แต่รวมถึงการค้นหารูป รส กลิ่นเสียง Texture, Reflectivity, 
Opacity, Mass, Density, Tone, Speed and Volume.          
  4.2  คนยุคใหม่มีเวลาน้อยลง เพราะต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มากขึ้น และไม่สามารถ
เรียนรู้ทุกอย่างได้ มีความอดทนในการรอได้น้อยลง บรรณารักษ์จึงต้องปรับบทบาทในการเป็นผู้
สนับสนุนการค้นหา และมีทักษะบางอย่างที่จะไปช่วยคนค้นหา 
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           5.  การหดตัวของเวลา ทำให้วิถีชีวิตของคนไปสถาบันบริการสารสนเทศน้อยลง เพราะเสีย
เวลาเดินทางไป ในขณะที่ความต้องการของคนเพิ่มขึ้น และหลากหลายกว่าเมื่อก่อน มีความจำเป็น
ใหม่ๆ สำหรับชีวิตเกิดขึ้นหลายอย่างเมื่อเทียบกับอดีต เมื่อเวลาบีบรัด ความต้องการต่างๆ ก็บีบรัด
ทำให้ต้องการเร็วขึ้นในเวลาที่สั้นลง ดังนั้น เวลาในการเข้าสถาบันบริการสารสนเทศจึงถูกเบียดเบียน
ไป และนี่คือสถิติของการใช้เวลาในปัจจุบันนี ้คนปัจจุบันนอนเฉลี่ยน้อยกว่าเมื่อก่อนวันละ 2 ชั่วโมง 
เมื่อเทียบกับเมื่อ 80 ปีก่อน จากเฉลี่ย 8.9 เหลือ 6.9 ชั่วโมง คิดเป็น 34% รับประทานอาหาร
ระหว่างงาน หรือระหว่างเดินทาง 66% ของคนหนุ่มสาวท่องเน็ตไปด้วยหรือชมทีวีระหว่างรับ
ประทานอาหาร ในการสำรวจล่าสุด 43% มีปัญหาในการตัดสินใจ เพราะว่ามีข้อมูลเยอะเกินไป 
สถาบันบริการสารสนเทศจึงต้องปรับเปลี่ยนตามความต้องการที่เปลี่ยนไป อย่างหนึ่งที่หายไป คือ  
ตู้บัตรรายการหนังสือ และคีย์บอร์ด คือ เหยื่อรายต่อไป 
 6.  สังคมกำลังพัฒนาไปสู่สังคมการพูดมากกว่าการอ่าน อันนี้สอดคล้องกับสังคมไทย 
ที่มักพูดมากกว่าทำ แต่ของเขาพูดมากกว่าอ่าน แต่ก็ยังทำเหมือนเดิม Dr. William Crossman  
แห่งสถาบัน CompSpeak คาดการณ์ไว้ว่าในราวปี 2050 ความสามารถในการอ่านและเขียนของคน
จะหายไป เมื่อคอมพิวเตอร์จะทำหน้าที่นั้นแทนเรา การอ่านหนังสือจะกลายเป็นเหมือนการสนทนา
กับมนุษย์อีกคนหนึ่งในห้องอ่านหนังสือ 
 7.  ความกระหายในข่าวสารข้อมูลมีมากขึ้นอย่างก้าวกระโดด ถึงแม้ว่าโลกจะท่วมท้น  
ไปด้วยข้อมูลข่าวสารก็ตาม คนก็ยังโหยหาข้อมูลมากยิ่งๆ ขึ้น เพื่อประกอบในการตัดสินใจด้านต่างๆ 
มีการเปรียบเปรยไว้ว่า ความสามารถในการทำธุรกิจที่ขึ้นกับภาษาจะมีความจำเป็นน้อยลง  
ความเข้าใจในวัฒนธรรม สังคม และจารีตประเพณีจะมีความจำเป็นมากขึ้น นั่นหมายความว่าต้องการ
องค์ความรู้ในด้านนี้มากขึ้น 
 8.  การเปลี่ยนแปลงของระเบียบโลกจะทำให้สถาบันบริการสารสนเทศต้องปรับตัว จากอดีต
ที่มีการอ้างอิงสำหรับสังคมที่ต่างกัน ผ่านเฉพาะกรอบเวลา มาตราวัด ก็จะมีมาตรฐานของการอ้างอิง
ระบบ GPS และอินเทอร์เน็ตเข้ามาเกี่ยวข้อง ในบางระบบอาจต้องอ้างอิงตลาดหลักทรัพย ์การขนส่ง
เข้ามาเกี่ยวข้อง ระเบียบศุลกากร โลกจะต้องอิงกับระบบบัญชีที่อ้างอิงกันได้ ระบบกระแสเงินตราที่
หลากหลายขึ้น มาตรฐานจริยธรรมที่แตกต่างกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นการเปิดโอกาสใหม่ทางธุรกิจ  
ซึ่งสถาบันบริการสารสนเทศจะเข้ามามีบทบาทในมาตรฐานใหม่เหล่านี้มาก ในฐานะของผู้ให้บริการ 
และระบบห้องสมุดก็จะกลายเป็นระบบใหม่ของโลกอีกระบบหนึ่งเหมือนกัน 
 9.  การปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจจากการอ้างอิงสินค้าเป็นหลักไปเป็นการอ้างอิง
ประสบการณ์ บริการ ก็คือ ประสบการณ์ของแต่ละคนที่แตกต่างกัน บริการเดียวกันอาจให้
ประสบการณ์ที่แตกต่างกันสำหรับคน 10 คน ก็เท่ากับมีระบบเศรษฐกิจใหม่อีก 10 ระบบ  
ยิ่งประชากรโลกอายุเฉลี่ยมากขึ้น และมีการเดินทางมากขึ้น ความต้องการบริการที่เฉพาะของแต่ละ
คนก็หลากหลายมากขึ้น เป็นธรรมชาติของคนที่เมื่อรวยขึ้น ก็มีความต้องการจะแสดงความรวยออก
มา ถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้คนไปใช้บริการสถาบันบริการสารสนเทศไม่ค่อยได้ถามบรรณรักษ์ แต่อนาคต
บรรณรักษ์จะต้องปรับบทบาทมาให้บริการด้านประสบการณ์กับผู้ใช้ การอ่านหนังสือจะกลายเป็น
กิจกรรมเพื่อเพิ่มประสบการณ์ 
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 10.  สถาบันบริการสารสนเทศปรับตัวจากศูนย์กลางข่าวสารข้อมูลเป็นศูนย์กลางทาง
วัฒนธรรม เนื่องจากรูปแบบของข่าวสารที่เปลี่ยนไปจากหนังสือ แต่คนมาสถาบันบริการสารสนเทศ 
เพื่อที่จะได้มีประสบการณ ์และมาดูประวัติศาสตร์ของหนังสือ 

การสร้างคุณภาพบริการสารสนเทศ 
 การสร้างคุณภาพการบริการที่เป็นเลิศจะต้องอาศัยความละเอียดอ่อนที่จะส่งมอบความ

ประทับใจจากการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการควรจะตระหนักถึงการส่งมอบบริการที่ดีให้กับ 
ผู้ใช้บริการอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้น สถาบันบริการสารสนเทศจึงต้องทำการศึกษาการสร้างคุณภาพ
บริการสารสนเทศ เพื่อทำให้การบริการสารสนเทศขององค์กรมีความเป็นเลิศ โดยมีวิธีการสร้าง
คุณภาพบริการสารสนเทศ ดังนี้  (ศิริพร วิษณุมหิมาชัย, 2557) 
 1.  ความไว้วางใจได้ (Reliability) หมายถึง ความสามารถของสถาบันบริการสารสนเทศและ
ผู้ปฏิบัติงานบริการที่จะส่งมอบการบริการได้ตรงเวลา ให้บริการได้อย่างครบถ้วน และเป็นไปได้ตามที่
ได้ตกลงกันไว้ ตรงเวลาทุกครั้ง ให้บริการได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ ไม่ผิดพลาด  
  1.1  ความสม่ำเสมอ (Consistency)  
  1.2  ความพึ่งพาได้ (Dependability) เมื่อต้องการความช่วยเหลือ  
 2.  ความเชื่อถือได้ (Assurance) หมายถึง การที่ผู้ใช้บริการรู้สึกว่าคุ้มค่ากับเงินที่ใช้ไป และ
รู้สึกมั่นใจที่จะใช้บริการ ความรู้สึกดังกล่าวเกิดขึ้นจากหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานให้บริการที่มีความ
สามารถ จะรวมถึงความคงที่ของคุณลักษณะ และความสามารถในการพึ่งพาอาศัย หมายความว่า 
สถาบันบริการสารสนเทศจะต้องทำการบริการผู้ใช้บริการให้ถูกต้องตั้งแต่ครั้งแรก รวมถึงจะต้องให้
เกียรติในการรักษาคำมั่นสัญญาความสามารถ (Competence) ประกอบด้วย 
  2.1  ความสามารถในการให้บริการ 
  2.2  ความสามารถในการสื่อสาร (Communication) โดยมีการสื่อสารชี้แจง
ขอบเขตและลักษณะงานบริการ และมีการอธิบายขั้นตอนการให้บริการ 
  2.3  ความสามารถในความรู้วิชาการที่จะให้บริการ 
  2.4  ความสามารถในการจัดการปัญหาต่างๆ ที่เข้ามารบกวนผู้ใช้บริการ หรือปัญหา
การรบกวนกันเองของผู้ใช้บริการด้วยกัน มิตินี้จะได้รับการประเมินเชิงบวก เมื่อผู้ให้บริการทำหน้าที่
อย่างสมบูรณ์ในการเอาใจใส่ปัญหาต่างๆ 
 3. ความมีตัวตน (Tangibles) หมายถึง ความมีตัวตน หรือรูปลักษณ์ทางกายภาพ อาคาร 
วัสดุอุปกรณ์ การบริการที่ดี รวมทั้งผู้ให้บริการ เช่น สถาบันบริการสารสนเทศจะต้องมีส่วนที่นั่งพัก
ผ่อนตามอัธยาศัยที่มีการตกแต่งอย่างมีรสนิยม สะดวกสบาย มีอุปกรณ์ทันสมัยที่อำนวย 
ความสะดวกด้านต่างๆ ได้แก่  
  3.1  การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมสำหรับให้บริการ 
  3.2  การเตรียมอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ 
  3.3  การจัดสถานที่ให้บริการที่สวยงาม และสะอาดตามลักษณะงานบริการ ซึ่งงาน
บริการเป็นงานที่ไม่อาจกำหนดความต้องการได้ งานบริการเป็นงานที่ไม่สามารถกำหนดปริมาณงาน 
ล่วงหน้าได้ งานบริการเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตน จับต้องไม่ได้ และบริการเป็นงานที่ต้องตอบสนองในทันที 



Z210

 ผลที่ได้รับ 
 1. ทำให้มีตัวตน  
 2.  ให้คนใกล้ชิดหรือคนที่รู้จักช่วยชักจูง 
 3.  สร้างภาพพจน ์และภาพลักษณ์ขององค์กรที่ชัดเจน 
 4.  ความเอาใจใส ่(Empathy) หมายถึง การเข้าถึงได้ง่าย ความใส่ใจในความรู้สึกของลูกค้า 
หรือการที่หน่วยงานบริการและผู้ปฏิบัติงาน บริการโดยคำนึงถึงความรู้สึกของผู้รับบริการ เช่น การ
บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) เพื่อช่วยประหยัดเวลา 
  4.1  การแสดงความสุภาพต่อผู้ใช้บริการ  
  4.2  ให้การต้อนรับที่เหมาะสม 
  4.3  ผู้ให้บริการมีบุคลิกภาพที่ดีการเข้าถึงบริการ (Access) ประกอบด้วย 
   4.3.1  ผู้ใช้บริการเข้าใช้หรือรับบริการได้สะดวก ระเบียบ ขั้นตอนไม่ควร
มากมายซับซ้อน          
   4.3.2  ผู้ใช้บริการใช้เวลารอคอยไม่นาน          
   4.3.3  เวลาที่ให้บริการเป็นเวลาที่สะดวกสำหรับผู้ใช้บริการ           
   4.3.4  อยู่ในสถานที่ที่ผู้ใช้บริการติดต่อได้สะดวก 
 5.  การตอบสนองทันที (Responsiveness) หมายถึง ความพร้อมของหน่วยงานบริการ และ
ผู้ปฏิบัติงานให้บริการที่จะตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการได้ทันทีที่เขาต้องการโดยไม่

ปล่อยให้ต้องรอนาน 
  5.1  ความเต็มใจที่จะให้บริการ 
  5.2  ความพร้อมที่จะให้บริการและการอุทิศเวลา 
  5.3  มีการติดต่ออย่างต่อเนื่อง 
  5.4  ปฏิบัติต่อผู้ให้บริการเป็นอย่างดี 
เช่น พนักงานต้อนรับของโรงแรมสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการ และสิ่งอำนวยความสะดวก
ต่างๆ ภายในโรงแรมได้ทันทีที่ผู้รับบริการถาม หรือบรรณารักษ์สามารถให้คำตอบได้ทันทีที่มีการถาม 

การบริการเชิงตั้งรับและแนวทางการบริการเชิงรุก  
 การบริการเชิงตั้งรับ (Reactive Service) การทำงานแบบนี้จะกระทำก็ต่อเมื่อสถานการณ์
บีบบังคับให้ตอบสนองในบางครั้งอาจมีความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องในการให้บริการลูกค้า เมื่อมีข้อผิด
พลาดเกิดขึ้น ผู้ให้บริการหรือผู้ปฏิบัติงานด้านบริการจะโทษสิ่งแวดล้อมรอบข้าง เงื่อนไขข้อจำกัด
ต่างๆ ขององค์กร โดยไม่พิจารณาความผิดพลาดของตนเองเป็นหลัก ลักษณะการทำงานบริการเชิง 
ตั้งรับ มีดังนี้ (ศิริพร วิษณุมหิมาชัย, 2551, หน้า 5-14) 
 1.  ไม่มีการวางแผนงาน   
 การทำงานของแต่ละคนไม่มีเป้าหมายในชีวิตไม่รู้แม้กระทั่งเป้าหมายในชีวิตคืออะไร ซึ่งจะส่ง
ผลต่อการทำงาน ซึ่งไม่เคยกำหนดเป้าหมายในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายในระยะสั้น 1-3 ปี 
หรือเป้าหมายในระยะยาว 3 ปี ขึ้นไป และเมื่อไม่รู้เป้าหมายในการทำงานของตน จึงทำให้คนกลุ่มนี้
ทำงานไปวันๆ ไม่รู้จะทำงานไปเพื่ออะไร ทำให้ขาดความกระตือรือร้น และความมุ่งมั่น 
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ในการทำงานให้สำเร็จ เป็นพวกที่ไม่ขยันขันแข็งในการทำงานของตน ไม่ชอบการทำงานในวันหยุด
พิเศษ ไม่สนใจที่จะพัฒนาปรับปรุงระบบงานให้ดีขึ้น ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาระบบงาน
บริการในรูปแบบใหม ่ๆ และจะขัดแย้งต่อการให้บริการลูกค้าที่ต้องการอะไรใหม่ๆ และทันสมัย 
 2.  การติดยึดในความคิดของตนเองเป็นหลัก  
 การมีความยึดมั่นหรือติดยึดอยู่กับความคิดของตนเองมากเกินไป จะทำให้ตนเองเป็นคนที่ไม่
ยอมรับความคิดของบุคคลอื่น หรือข้อมูลใหม่ๆ ที่ผ่านเข้ามาในแต่ละวัน ซึ่งในบางครั้งข้อมูลใหม่ๆ 
เหล่านั้นจะเป็นประโยชน์ของตน โดยส่วนใหญ่เป็นพวกที่ไม่ชอบให้ใครมาวิพากษ์วิจารณ์ผลงานของ
ตนเอง ไม่ชอบฟังข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ถึงพฤติกรรม ความสามารถ หรือสิ่งที่ต้องปรับปรุง 
และพัฒนาให้ดีขึ้นจากผู้อื่น เป็นพวกที่ปฏิเสธหรือต่อต้านข้อมูลต่างๆ อยู่เสมอ และหากว่าตนเองเห็น
ว่าไม่ถูกต้องก็จะไม่ปฏิบัติตาม ซึ่งคนกลุ่มนี้จะเป็นบุคคลที่มี Ego สูงคิดว่าสิ่งที่ตนเองทำหรือความคิด
เห็นที่ตนเองนำเสนอเป็นสิ่งที่ถูกต้อง และควรนำไปปฏิบัติอย่างยิ่ง คนประเภทนี้จะทำงานในเชิงตั้งรับ
โดยไม่มีการรับฟังข้อมูลหรือข่าวสารต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของตนโดยปิดโอกาสให้
ลูกน้องหรือบุคคลอื่นเสนอความคิดเห็นเพื่อนาข้อมูลต่างๆ มาใช้ปรับปรุงระบบ หรือขั้นตอนการ
ทำงานของตนเองให้ดียิ่งขึ้น การยึดติดแบบนี้จะส่งผลอันตรายอย่างยิ่งสำหรับองค์กรหรือบุคคลที่ทำ
หน้าที่ในการให้บริการลูกค้า เพราะจะไม่เปิดโอกาสให้ลูกค้าได้เสนอความคิดเห็น  และเป็นอันตราย
อย่างมากต่อการแก้ไขปัญหาในเรื่องของการพัฒนาบริการรูปแบบใหม่ๆ การพัฒนาระบบการให้
บริการ การรับข้อร้องเรียนของลูกค้า ถ้าบุคลากรในองค์กรเป็นแบบนี้ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกำจัด
ออกไปจากองค์กรหรือทำการพัฒนาอย่างเร่งด่วน 
 3.  ขาดจิตสำนึกในหน้าที่ไม่รู้จักทำก่อน  
 เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรับผิดชอบโดยตรง เมื่อมีปัญหาในการทำงานเกิดขึ้นมักจะมองว่าเป็น
เรื่องที่ยุ่งยาก ไม่ชอบเผชิญกับปัญหา เป็นพวกหนีปัญหา บางคนบอกปัดความรับผิดชอบไปซะทุก
เรื่อง และถือว่ามักจะไม่ใช่หน้าที่ รวมถึงเรื่องการผัดวันประกันพรุ่ง พฤติกรรมการทำงาน มักจะเลื่อน
การส่งมอบงานหรือการส่งมอบสินค้าและบริการให้กับลูกค้า เป็นพวกที่ทำงานแบบไม่สนใจเวลา ไม่
กำหนดระยะเวลาในการทำงานให้แน่ชัด งานจะเสร็จเมื่อไหร่ก็ไม่เป็นไร รู้แต่เพียงว่าขอให้งานเสร็จ
เป็นใช้ได้ โดยส่วนใหญ่มักจะทำงานเสร็จช้ากว่ากำหนด ซึ่งจะทำให้ไม่ประสบความสำเร็จก้าวหน้าใน
หน้าที่การงาน ทำงานแบบขอไปทีไม่รู้ว่าทำงานไปเพื่ออะไรรู้แต่เพียงว่ามีงานให้ทำก็ทำไปตามนั้น ใน
ข้อนี้เมื่อเกี่ยวข้องกับการทำงานบริการแล้ว จะเป็นอันตรายมาก เพราะจะ  ทำให้ลูกค้าเกิดการรอ
คอยในการรับบริการและทำให้เสียถึงภาพพจน์องค์กร ว่าไม่ทำตามสัญญากับลูกค้า ผิดนัด และจะ
เป็นผลลบเกิดการบอกต่อในทางลบแก่องค์กร  
 4.  การทำงานที่ขาดการพัฒนาทางความรู้และทักษะ  
 ผู้ให้บริการบางคนไม่สนใจในการพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง ซึ่งมองว่าการเข้ารับ
การอบรมใดๆ จะทำให้เสียเวลา และกลัวการเปลี่ยนแปลง เมื่อมีความรู้มากขึ้น งานต้องพัฒนาไปใน
ทิศทางใหม่ จะทำให้เกิดความยุ่งยากเพราะยึดติดกับงานที่ตนเองคุ้นเคย และมีความชำนาญ เมื่อ
ลงมือปฏิบัติงานก็จะทำงานตามสถานการณ์ที่ตนเองต้องพบในแต่ละวัน ไม่มีการเตรียมตัวล่วงหน้า 
และขาดการคาดเดาเหตุการณ์ ไม่พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบต่างๆ ซึ่งจะทำให้ภาพรวม
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ขององค์กรไม่สามารถปรับตัวได้ทันกับเหตุการณ์ และคู่แข่งขันได้ นโยบายการทำงาน และรูปแบบ
การให้บริการก็จะอยู่ในรูปแบบล้าสมัย  
 การบริการเชิงรุก (Proactive Service) เป็นการวางแผนการในการให้บริการลูกค้าล่วง
หน้าอย่างละเอียด และรอบคอบ มีความรับผิดชอบ รวมถึงเป็นการแสดงออกถึงความต้องการและ
ปรารถนาที่จะช่วยเหลือผู้รับบริการโดยไม่รีรอให้ผู้รับบริการร้องขอ โดยผู้ให้บริการต้องคำนึงถึงความ
ต้องการเฉพาะของลูกค้า และให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด โดยยึดแนวปฏิบัติ 4 ประการ ดังนี ้
 1. แผนการบริการลูกค้า (Customer Service Plan) เมื่อผู้ให้บริการได้รับรู้ความต้องการ
ของลูกค้าแล้ว ผู้ให้บริการต้องพัฒนาแผนการบริการลูกค้า เพื่อเป็นเสมือนกรอบหรือแนวทางของ 
ผู้ให้บริการทั้งผู้บริหารและพนักงาน เพื่อนำไปสู่การให้บริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า การ
วางแผน คือ การหาคำตอบสำหรับคำถามที่ว่า จะทำอะไร ทำไมต้องทำ จะทำอย่างไร จะทำเมื่อใด 
จะทำที่ไหน จะให้ใครทำ จะต้องใช้ทรัพยากรอะไร  
 2. การเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) ทุกคนในองค์กร ตั้งแต่พนักงาน  
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ต้องเข้าใจความหมายของคำว่า “ลูกค้า” (Customer) และปฏิบัติต่อเขาอย่างดี 
สมกับบทบาทหน้าที่ในการให้การบริการแก่ลูกค้าในฐานะที่เราเป็นเจ้าของกิจการ และในฐานะผู้ให ้
ที่ไม่มีสิทธิเลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะเผชิญกับสถานการณ์ใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นได ้ 
 3. จิตสำนึกในการบริการ หรือ การบริการด้วยหัวใจ (Service Mind) ถือเป็นความสามารถ 
(Competency) อย่างหนึ่ง ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็น ความสามารถหลัก (Core Competency) ที่
องค์กรคาดหวังให้พนักงานทุกคน ทุกระดับตำแหน่งงานมีความสามารถด้านนี้เหมือนกันทั้งหมด และ
ถือเป็นคุณสมบัติที่จำเป็นของผู้ทำงานทางด้านการบริการ ซึ่งจะต้องเต็มไปด้วยความรับผิดชอบ และ
ความเสียสละทุ่มเทในการทางานด้านการบริการ 
 4. ทักษะ ความรวดเร็ว และความชัดเจนในการให้บริการ (Skill & Enthusiastic Service) 
ทักษะในการให้บริการลูกค้ามีความจำเป็นต่อผู้ปฏิบัติงานในด้านการให้บริการ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานบริการ
จำเป็นต้องมีการฝึกฝนให้มีความรวดเร็ว และมีความชำนาญเพื่อไม่ให้ผิดพลาดก่อนการส่งมอบบริการ
แก่ลูกค้า ทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้ปฏิบัติงานบริการ ได้แก่ ทักษะทางด้าน 
การทักทาย ทักษะด้านการรับฟัง ทักษะทางด้านการจัดการข้อร้องเรียน เป็นต้น 

ความสำคัญของการวางแผนในการบริการ  
           การวางแผน  ถือว่าเป็นภาระหน้าที่ของทุกคนในองค์กร เพราะการดำเนินธุรกิจใดๆ จำเป็น
ต้องมีการกำหนดทิศทางไว้ล่วงหน้าทุกครั้ง การวางแผนจะประสบผลสำเร็จได้จะต้องมุ่งลดผลกระทบ
จากความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในองค์การทั้งระยะสั้นและระยะยาว การวางแผนมีความสำคัญ
ดังนี้                                           
 1.  เป็นเครื่องมือในกระบวนการบริการ            
 2.  เป็นวิธีดำเนินการเชิงป้องกัน            
 3.  เป็นสิ่งสร้างความมั่นใจในการอยู่รอดขององค์กร           
  4.  เป็นเครื่องมือวัดความสำเร็จในการดำเนินงานขององค์กร            
 5.  เป็นการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัตน์  
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 ประโยชน์ที่สถาบันบริการสารสนเทศจะได้รับจากการวางแผน มีดังนี ้ 
 1.  องค์กรสามารถกำหนดทิศทางในการบริการลูกค้าได้  
 2.  ทำให้เกิดความรู้สึกแห่งการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับชั้น  
 3.  สามารถใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้  
 4.  ทำให้มีการตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 5.  ทำให้สามารถประเมินความสำเร็จในการบริหารงานได้อย่างเป็นระบบ  

ขั้นตอนของการวางแผนในการบริการ  
 1. การเก็บข้อเท็จจริงในการบริการลูกค้าในปัจจุบัน ในการทำงานทุกๆ วันองค์กรจะต้องรับรู้
ว่าลูกค้ามีความพึงพอใจในการให้บริการขององค์กรหรือไม่อย่างไร เพื่อจะใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน และ
เป็นจุดเริ่มต้นในการวางแผนงานขององค์กรต่อไป  
 2.  การค้นหาความต้องการของลูกค้า ด้วยการ “รับฟัง” การฟังความคิดเห็น และความ
ต้องการของลูกค้า นำไปสู่การคิดค้นสินค้าและบริการใหม่ ๆ ตลอดจนการปรับปรุงสิ่งที่ทำอยู่ให้ดีขึ้น 
เพื่อมัดใจลูกค้าได้อย่างยั่งยืน  
 3.  กำหนดนโยบายในการบริการลูกค้า ในการกำหนดนโยบายของการทำงานทุกครั้ง  
ผู้บริหารกิจการต้องพึงระลึกไว้เสมอว่า ต้องเป็นนโยบายที่สามารถปฏิบัติได ้โดยที่จะไม่สร้างความ
ขุ่นใจให้แก่ลูกค้า มากไปกว่าการสร้างความพึงพอใจ โดยนโยบายดังกล่าวอาจหาข้อมูลความต้องการ
ได้จากลูกค้าเช่น วิธีการชำระเงิน “ชำระได้ด้วยบัตรเครดิต” ระยะเวลาในการเปิดให้บริการลูกค้า 
“ตลอด 24 ชั่วโมง”  
 4.  พัฒนาทักษะในการบริการ ทักษะในการให้บริการลูกค้าเป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะอยู่ใน 
ขั้นตอนของการส่งมอบบริการแก่ลูกค้า ต้องมีความเป็นมืออาชีพ มีความชำนาญ มีความถูกต้อง
แม่นยำ เช่น ทักษะทางการสื่อสาร การใช้ภาษาพูด ภาษากาย การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การขจัด
ข้อร้องเรียนในงานบริการ  
 5.  หล่อหลอมในการให้บริการตามแผน เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่แผนการบริการกำหนดไว ้โดย
พนักงานจะต้องมีความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติได้ ซึ่งอาจจะใช้การประชุม การจัดฝึกอบรม 
อย่างเข้มข้น เน้นความรับผิดชอบในภาระหน้าที่ของแต่ละบุคคล เน้นการให้บริการแก่ลูกค้าด้วยหัวใจ 
(Service Mind)  

การบริการสารสนเทศเชิงรุก        
 แนวคิดของการบริการสารสนเทศเชิงรุก (Proactive Service) หมายถึง การคิดก่อนล่วงหน้า 
และทำก่อนล่วงหน้า ก่อนที่จะมีการร้องขอ และต้องเดาความเห็น และความต้องการของผู้ใช้บริการ
สารสนเทศได้ การบริการสารสนเทศเชิงรุก มีหลักการดำเนินการได้ 3 ประการ คือ  
(ชัยสมพล ชาวประเสริฐ, 2550, หน้า 115-117) 
 1.  เข้าหาลูกค้า เป็นการเข้าหาลูกค้าทุกรูปแบบ ทั้งที่เป็นการบริการและอื่นๆ  
อาจสอบถามจากผู้ใช้บริการก็ได ้หรืออาจคิดให้ก็ได้ จะต้องเน้นที่ความสะดวก เน้นการเข้าถึงของผู้ใช้
ในเนื้อหาที่น่าสนใจ ทุกที่ ทุกเวลา 
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 2.  ป้องกันปัญหา เป็นการคาดเดาล่วงหน้าถึงปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น และเตรียมการ
แก้ไขหรือรับสถานการณ์นั้นๆ โดยไม่ต้องรอให้ปัญหาเกิดขึ้นก่อน เช่น ปัญหาการไม่รู้จักบริการที่
สถาบันบริการสารสนเทศจัดไว้ ปัญหาการลืมคืนหนังสือ เป็นต้น 
 3.  เสนอโดยไม่ต้องร้องขอ เป็นการนำเสนอบริการโดยไม่ต้องรอให้ลูกค้าร้องขอ การเข้าหา
ลูกค้า เข้าหากลุ่มเป้าหมาย จะต้องศึกษาความต้องการ ความอยาก ต้องคาดเดาความต้องการของ 
ผู้ใช้ และคิดในสิ่งที่แปลกใหม่ได้อาจเป็นบริการใหม่ บรรยากาศใหม่ หรือรูปลักษณ์ใหม่ๆ ห้องสมุด 
ในฝัน เช่น 
  3.1  อิสระในการเข้า – ออก 
  3.2  ยืมคืนได้ด้วยตนเอง 
  3.3  สืบค้นแม่นยำ 
  3.4  มีคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ให้ใช้ 
  3.5  มีบรรยากาศที่สบาย และผ่อนคลาย 
  3.6  ไม่ต้องมีบัตรสถาบันบริการสารสนเทศ 
  3.7  มีหนังสือและเอกสารหลากหลาย 
  3.8  บุคลากรสถาบันบริการสารสนเทศ ต้องมีความเป็นมิตร และเป็นมืออาชีพ 

การสร้างสถาบันบริการสารสนเทศเชิงรุก 
 สถาบันบริการสารสนเทศหรือห้องสมุด ควรมีการสร้างบริการเชิงรุก ควรมีบริการ 
ครบวงจรสร้างภาพลักษณ์ใหม่ต่อผู้ใช้บริการ โดยสามารถดำเนินการเชิงรุก ได้ดังนี ้(ชัยสมพล  
ชาวประเสริฐ, 2550, หน้า 114 - 115)    
 1.  ห้องสมุด เปรียบเสมือนบ้าน ที่ควรจะมีมุมสบาย สามารถเอนกาย พักใจ แต่ควรเป็น
สัดส่วนและควรมีห้องสำหรับรับประทานอาหารและดื่มน้ำได ้        
 2.  ห้องสมุด เปรียบเสมือนสำนักงาน สามารถทำงานได้ มีเครื่องคอมพิวเตอร์ 
และเครื่องพิมพ์ มีหนังสือ เอกสารอันพร้อมสรรพ ที่สามารถทำงานได้เลย  
 3.  ห้องสมุด ควรมีความบันเทิง (Edutainment) ที่ให้ศึกษา อ่าน เขียน พร้อมความบันเทิง 
ในบรรยากาศที่สามารถพักกาย พักสมองในห้องสมุดได้     
 4. ห้องสมุด เปรียบเสมือนความมีชีวิตชีวา ที่ควรมีเจ้าหน้าที่ หน้าตาสดใส สดชื่น  
มีต้นไม้ เสียงเพลง เสียงนก ขับกล่อม และมีที่นั่งแบบ Outdoor ที่สามารถอ่านไปพร้อม สัมผัสกับ
ธรรมชาติได้                
 5. ห้องสมุดควรจะ รุก มิใช่ รอ ทำ Direct Maketing เพราะต้องส่ง ข่าว ข้อมูล รายชื่อ
หนังสือที่น่าสนใจ ตรงตามความต้องการ ทางอีเมล์ ซึ่งใครอยู่ที่ไหนก็สามารถอ่านได้      
 6. ห้องสมุด เปรียบเสมือนคลังความรู้เคลื่อนที่ ควรที่จะไปเยี่ยมทุกคณะ เปิดวิชาการห้อง
สมุด แนะนำวิธีรักษาหนังสือ มีตำราน่าสนใจให้ยืมได้ และห้องสมุดเคลื่อนที่ควรเป็นรถเคลื่อนที่ ๆ 
สามารถวิ่งหาผู้ใช้บริการได้      
 7. ห้องสมุด เปรียบเสมือนคลินิกปรึกษา ที่ควรบริการข้อมูลเฉพาะอย่าง เฉพาะด้านปรึกษา
วิทยานิพนธ์ส่วนตัว สืบค้นอย่างเป็นคู่คิด คือสามารถมาห้องสมุด ได้คำตอบแน่นอน     
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 8. ห้องสมุด เปรียบเสมือน Call Center/Information Center ควรจะเป็นที่ๆ  
ทุกปัญหาห้องสมุด ทุกข้อมูลข่าวสาร โทรมาที่ห้องสมุดได้เลยดังคำพูด “ โทรปั๊บ รับปุ๊บ ได้คำตอบ
ปั๊บ”  
 9. ห้องสมุด เปรียบเสมือนแหล่งรวมตำรา ห้องสมุดควรมีทุกวิชา มีตำรารองรับ มีการสร้าง 
Network สามารถลงทะเบียนทันใด มาอ่านตำราได้ทันที       
 10. ห้องสมุด เปรียบเสมือน Talking Dictionary ห้องสมุดควรมีบุคลากรเก่งภาษาต่างชาติ 
เพราะมันจะไม่เป็นปัญหาและอุปสรรคอีกต่อไปหากมีความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆ  
 11. ห้องสมุด เปรียบเสมือน U – Wide Network ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน หรืออยู่ที่ไหน 
ก็ค้นได้ ยืมต่อเองได้  
 12. ห้องสมุด ควรจะตอบสนองทุกกลุ่ม ทุกหน่วยงานสามารถให้บริการที่ตอบสนองได้ทั้ง
สาระและบันเทิง ดังคำพูด “ ไม่มีใครเข้าใจคุณ เท่าเรา” 
 13. ห้องสมุด เปรียบเสมือนกริ่งเตือน ที่ส่งเมล์ ป้องกันการลืมคืนหนังสือไม่เน้นค่าปรับ  
เน้นบริการเชิงรุก     
 14. ห้องสมุด คือ Profit Center ที่ควรคิดค่าบริการ ค่าปรึกษา เพื่อสร้างรายได ้โดยเฉพาะ
บุคคลนอกวัยทำงาน ให้คิดว่า ทุกบาททุกสตางค์ เพื่อสร้างสรรค์ห้องสมุดในฝัน  
 15. ห้องสมุด เปรียบเสมือนนักสื่อสาร ที่ควรให้บริการเสียงตามสาย แผ่นป้ายโฆษณา  
กิจกรรมต่างๆ ประกวดต่างๆ สัปดาห์ห้องสมุด ให้คิดว่า ทุกสื่อ ทุกสาร สร้างภาพลักษณ์ห้องสมุด
 16. ห้องสมุด เปรียบเสมือน Shopping Center ควรจัดชั้นให้สวยงาม มีมุมหนังสือขายด ี 
(มีการเก็บสถิติการยืม มีหนังสือราคาพิเศษ มี Display ให้คิดว่า ทุกหนทุกแห่ง เดินแล้วไม่เบื่อ 
 17. ห้องสมุด เปรียบเสมือนนักวิจารณ์ ที่ควรสัมภาษณ์ผู้อ่าน เพื่อให้ความเห็นหนังสือใหม่ 
เพื่อ กระตุ้นผู้อ่าน ด้วยบทวิจารณ์   
 18. ห้องสมุด เปรียบเสมือนนักสร้างประสบการณ์ ควรจัดให้มีนักเขียนพบนักอ่าน อาจารย์ 
ผู้เขียนตำราที่เรียนอยู่ เพื่อ กระตุ้นผู้อ่าน เจริญรอยตามผู้เขียน    
 19. ห้องสมุด เปรียบเสมือนนักสร้างสัมพันธ์ชุมชน ควรสร้างสัมพันธ์กับชุมชน เช่น เชิญเด็ก
มาชมห้องสมุด เชิญผู้สูงวัย มาเล่าชีวิตการเรียนให้ฟัง     
 20. ห้องสมุดควรไฮไลท์วันสำคัญ เช่น วันภาษาไทย วันสุนทรภู่     
 21. ห้องสมุด เปรียบเสมือนเวที Tutor ที่ควรเชิญอาสาสมัครมาช่วยติวให้ห้องสมุดที่จะเป็น
เลิศในการบริการควรหาแนวทางการบริการเชิงรุก แล้วปรับใช้วิธีที่ดีที่สุด สำหรับห้องสมุดเพื่อจะ
สร้างความพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการทุกระดับ 
 นงเยาว์  เปรมกมลเนตร (2550, หน้า 120-123) ได้กล่าวถึงการให้บริการเชิงรุก ว่าจุดที่ต้อง
พิจารณาถึงเบื้องต้นในการให้บริการเชิงรุก คือ   
 1. เราอยู่ที่ไหน     
 2. รุกกับใคร     
 3. รุกอย่างไร       
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 1. เราอยู่ที่ไหน (Where Are We ?) ต้องตระหนักว่าขณะนี้เราอยู่ในสังคมฐานความรู้  ซึ่งจะ
ต้องเกี่ยวพันไปถึงเรื่องของ การจัดการความรู้ (KM) องค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) และการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต นอกจากนี้ยังอยู่ในยุคที่เรียกว่า Digital Age จะเห็นได้ว่าทุกอย่างในโลกนี้ถูกแปรสภาพเป็น
ดิจิตอลหมดแล้วจนอาจกล่าวได้ว่าเป็น Digital Universe ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่าย  ข้อมูลเสียง โทรศัพท์  
เครื่องมือแพทย ์MP3 กล้องวงจรปิด Blog และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น จากสถิติพบว่าข้อมูล
ดิจิตัลเพิ่มขึ้นมาก และยังเน้นในเรื่องของคุณภาพในการให้บริการ (Quality Focus) เกิดมาตรฐาน
การประกันคุณภาพในหลายรูปแบบ รวมทั้งมีการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (University Rankings) อีก
ด้วย ซึ่งสถาบันบริการสารสนเทศต้องปรับตัวให้ทันกับโลกปัจจุบัน จะเห็นว่าในประเทศสหรัฐอเมริกา
คนทั่วไปมองภาพลักษณ์สถาบันบริการสารสนเทศไม่ดีนัก มีการเทียบการให้บริการของสถาบัน
บริการสารสนเทศกับ Google และ Amazon ซึ่งมีผู้นิยมใช้อย่างมาก  เพราะค้นหาได้ง่ายในเวลาอัน
รวดเร็ว และเห็นว่าสถาบันบริการสารสนเทศควรปรับตัวโดยนำเสนอบริการของตัวเองให้เด่นชัด 
เหมือนร้านขายคอมพิวเตอร์ ของ Apple ซึ่งเรื่องนี้ U.S. Public Library ได้ชี้แจงกลับว่าสถาบัน
บริการสารสนเทศยังคงมีความสำคัญสำหรับคนทั่วไปอยู่ตลอดเวลาและชี้แจงถึงสถิติการใช้ที่มีจำนวน

มาก ทั้งนี้สถาบันบริการสารสนเทศก็ได้มีการตื่นตัวและให้ความสำคัญกับเทคโนโลยี และความ
ต้องการของผู้ใช้ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้ว่ายุคนี้สถาบันบริการสารสนเทศมีคู่
แข่งอยู่รอบตัวจะนิ่งเฉยเป็นฝ่ายรับอย่างเดียวคงไม่ได้ ควรมีบทบาทหน้าที่ในการช่วยนักวิจัยในด้านที่
มีความถนัด เช่น รวบรวมการอ้างอิงเอกสารของนักวิจัยในสถาบัน ช่วยจัดเก็บฐานข้อมูลสำคัญของ
สถาบัน เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ควรถูกระบุในวิสัยทัศน์ และเป้าหมายของสถาบันบริการสารสนเทศ 
 2. รุกกับใคร และ 3. รุกอย่างไร                
  2.1  รุกกับตัวเอง  ในแง่ของวิธีคิดซึ่งจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนวิธีทำ หาคำตอบว่า
ทำอย่างไร จึงจะนำไปสู่การบริการเชิงรุก ปลูกฝังแนวคิดเรื่อง การเรียนรู้ตลอดชีวิต ตอบสนอง 
ความต้องการของผู้ใช้ให้ได้มากที่สุด อาจมีการจัดแบ่งส่วนในสำนักงานใหม่ให้ใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด  
ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน บรรณารักษ์ต้องได้รับการอบรมเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่อยู่
ตลอดเวลา เพื่อจะได้รองรับความต้องการผู้ใช้ได้ทัน  มีการบริหารจัดการงบประมาณที่ด ีมีการ
วางแผน ทำการตลาดและส่งเสริมการใช้บริการ ต้องนำหลัก Return of Investment มาใช้หาแหล่ง
รายได้ ศึกษาและเข้าใจผู้ใช้และคู่แข่งของสถาบันบริการสารสนเทศตลอดเวลา ที่สำคัญจะต้องสร้าง
วัฒนธรรมการเรียนรู้ (Knowledge Innovation Culture – KIC) ซึ่งวัฒนธรรมเช่นนี้จะเป็นเครื่องมือ
ของการพัฒนาคน และองค์กร รวมทั้งการจัดการความรู้ เน้นที่คนต้องทำงานหนักไว้ใจกัน และกล้าที่
จะเปลี่ยนแปลง โดยยอมให้พลาดได้บางส่วนเพื่อการพัฒนา ก้าวสู่ความเป็นวัฒนธรรมที่อุดมไปด้วย
ความรู้ เน้นการพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษ มีการแบ่งปันความรู้สู่ผู้ร่วมงาน  
  2.2 รุกกับผู้ใช้ ไม่ว่าจะเป็น ผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย ข้าราชการ พนักงาน  
และบุคคลภายนอก  เราต้องประชาสัมพันธ์ตัวเองตลอดเวลา ทำการตลาด และสร้างความสัมพันธ์อัน
ดีกับผู้ใช้บริการ ช่วยผู้ใช ้หาค่า Impact Factor หรือจำนวนการถูกอ้างอิงของสิ่งพิมพ์ในหน่วยงาน, 
Citation analysis การวิเคราะห์การอ้างอิงต่างๆ และแนวโน้มของการวิจัย การสำรวจต่างๆ  
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ทั้ง Information Literacy, พฤติกรรมการอ่าน และการใช้ทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ รณรงค์ให้มี
การผลิตผลงานทางวิชาการออกเผยแพร่โดยใช้รูปแบบที่มีมาตรฐานเดียวกัน เช่น การลงชื่อหน่วยงาน 
เป็นต้น เราต้องช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงเอกสารมาขึ้น เช่น อาจให้มีการ Load ข้อมูลสารสนเทศผ่าน 
ทาง iPod หรือ Pocket PC เป็นต้น การค้นหาข้อมูลต้องรวดเร็วเป็นระบบและน่าเชื่อถือเสมอ  
เพราะเรา มีคู่แข่งที่น่ากลัวอย่าง Google Book Search ในกรณีที่เราไม่มีสารสนเทศ เราจะต้อง
ทราบว่าที่ไหนมีอะไรผู้ใช้จะหาได้อย่างไร เป็น Referral Services บรรณารักษ์จะต้องเชี่ยวชาญ 
ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส ์ ต้องเปลี่ยนสถานะเป็นบรรณารักษ์นักวิจัย เข้าร่วมทีมวิจัยช่วย 
ในส่วนที่ตนถนัด คือด้านการค้นคว้าเอกสารอ้างอิง  
  2.3 รุกกับเพื่อนร่วมงาน/ร่วมวิชาชีพ โดยต้องเพิ่มบทบาทในสังคมในส่วนที่เกี่ยวกับ
วิชาชีพตัวเอง เช่น การสร้างนโยบายสารสนเทศ การสำรวจ Information Literacy การจัดการความ
รู้ และการส่งเสริมการอ่าน ทำวิจัยและเผยแพร่ออกไป และรุกเข้าไปมีส่วนร่วมโดยสร้างความร่วมมือ
กับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา การศึกษานอกโรงเรียน 
องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นต้น  
 เพ็ญสุวรรณ นาคะปรีชา (2550, หน้า 144-148) ได้กล่าวถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้
บริการเชิงรุก ในแง่ของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริการ ซึ่งเปลี่ยนไปมีการแข่งขันสูง มีเทคโนโลยีเข้า
มาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน และพฤติกรรมผู้ใช้ที่เปลี่ยนแปลงไปมาก มีความต้องการ ความรวดเร็ว 
ความสะดวก ความถูกต้อง การยอมรับ ความมีสิทธิพิเศษเหนือผู้อื่น และความพึงพอใจ สิ่งเหล่านี้
ผลักดันให้สถาบันบริการสารสนเทศต้องบริการเชิงรุก เพื่อแข่งขันกับคู่แข่งสำคัญๆ ของสถาบันบริการ
สารสนเทศอย่าง Google สถาบันบริการสารสนเทศจะต้องเป็นผู้สอนให้ผู้ใช้ทราบว่าจะคัดสรรข้อมูล
ที่ถูกต้องได้อย่างไร และทำอย่างไรให้สถาบันบริการสารสนเทศกลายเป็นห้องสมุดที่มีชีวิต ห้องสมุดมี
ชีวิตจะต้องประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ เนื้อหาที่ด ี(Content) เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
บริการที่ดี บรรยากาศที่ดีน่าเข้าใช้บริการ และกิจกรรม  ที่เหมาะสมส่งเสริมให้มีผู้มาเข้าใช้บริการเพิ่ม
ขึ้น การบริการเป็นเรื่องนามธรรม แต่อาจแสดงออกผ่านสิ่งที่เป็นรูปธรรมได้ เช่น สถานที ่เครื่องมือ
อุปกรณ์ การแต่งกายของผู้ให้บริการ การสื่อสารต่อผู้รับบริการ และอัตราค่าบริการ จะต้องสร้าง
คุณภาพของการบริการ คือ บริการจนลูกค้าพึงพอใจ เกินความคาดหมาย จนลูกค้าเกิดความจงรัก
ภักดี (Royalty) ซึ่งอาจประเมินได้จาก กระบวนการให้บริการ ผลลัพธ์จากการบริการ และปฏิสัมพันธ์
กับผู้รับบริการ  
 นอกจากนี ้การตลาดได้เข้ามามีบทบาทอย่างยิ่งต่อสถาบันบริการสารสนเทศ คือ มีการตอบ
สนองความต้องการของผู้ใช้ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการตลาดระบบสารสนเทศ ซึ่งต้องมีการวางแผน
ในการเสนอผลิตภัณฑ์และบริการสารสนเทศ เพื่อให้ผู้ใช้พอใจในการใช้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์  
ซึ่งเรื่องการตลาดกับสถาบันบริการสารสนเทศไม่ใช่ของใหม่ การออกแบบระบบสถาบันบริการ
สารสนเทศจึงคำนึงถึงผู้ใช้เป็นหลัก ผู้ใช้ในที่นี้รวมถึงผู้ที่ยังมิได้มาใช้สถาบันบริการสารสนเทศด้วย  
จึงต้องมีการศึกษาผู้ใช้ก่อนวางแผน ตัวอย่างเช่น กำหนดแผนการดำเนินงาน ช่วงเริ่มต้นมีการสำรวจ
หรือวิจัยอย่างไม่เป็นทางการ พิจารณาสถิติต่างๆ ที่มีอยู่เดิมใช้เพื่อประกอบการวางแผน วิเคราะห์
พฤติกรรมผู้ใช ้และคิดกลยุทธ์ในการให้บริการทุกอย่างของสถาบันบริการสารสนเทศว่ากลุ่มเป้าหมาย
ในแต่ละบริการ คือ ใคร การวิเคราะห์ SWOT จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม เพื่อนำผล
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การวิเคราะห์ SWOT มาประมวลเพื่อพัฒนาห้องสมุดใน 5 ประเด็น คือ การสร้างแบรนด์ของสถาบัน
บริการสารสนเทศ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน และเงินทุนสนับสนุน 
การพัฒนาบริการให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย การนำเทคโนโลยีมาใช้ในเชิงกลยุทธ์ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด และการสื่อสารการตลาดเพื่อให้เกิดการใช้สถาบันบริการสารสนเทศ   
 องค์ประกอบที่จะทำให้การบริการเชิงรุกสำเร็จ คือ ความเป็นรูปธรรมของการบริการ  ความ
เชื่อมั่นวางใจ การตอบสนองต่อผู้ใช้ สมรรถนะของผู้ให้บริการ อัธยาศัยไมตรี ความน่าเชื่อถือ  ความ
มั่นคงปลอดภัย การเข้าถึงบริการ การติดต่อสื่อสาร และการเข้าใจและรู้จักผู้ใช ้อย่างไรก็ตามความ
สำเร็จต้องอาศัยความจริงจังในแก้ปัญหาจากผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ  

แนวโน้มของงานบริการสารสนเทศ        
 บทบาทของสถาบันบริการสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงไป มีผลทำให้การให้บริการสารสนเทศมี
รูปแบบที่แปรเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง สถาบันบริการสารสนเทศเป็นองค์กรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดเก็บและให้บริการสารสนเทศโดยตรง ผู้ให้บริการสารสนเทศจึงไม่อาจอยู่นิ่งเฉยและละเลยต่อการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ จำเป็นต้องเปลี่ยนบทบาท เพื่อให้สามารถติดตาม ควบคุมและจัดการกับ
สารสนเทศจำนวนมากได้อย่างเหมาะสม โดยการดำเนินการบริการสารสนเทศ 
จำเปลี่ยนแปลงไปดังนี้ (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2555, ออนไลน์) 
 1. ทรัพยากรสารสนเทศ                
  1.1 สถาบันบริการสารสนเทศต้องสร้างคลังเก็บจาก “Just in Case” (เก็บไว้เผื่อจะ
มีการใช้) ไปยัง “Just in Time” (เก็บเฉพาะที่ใช้ในปัจจุบัน) หมายถึงนำออกบริการ 1 copy ที่เหลือ
เก็บไว้ที่คลัง  
  1.2 มีศูนย์กลางเก็บหนังสือที่มีการใช้น้อย หรือไม่มีการใช้ (Repository Library)                      
                 1.3  มีระบบการใช้ข้อมูลร่วมกัน (Sharing Resource System) ให้ได้มาก
ที่สุด หรือทุกประเภท ลักษณะเป็นบริการยืม-คืนร่วมกัน                                                                            
         1.4 รวบรวมผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย รวมผลงานที่
มีคุณค่าของอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  และเอกสารจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัย  
และแปลงเป็นรูปดิจิทัลฉบับเต็มเพื่อการเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ว อาทิ แปรสภาพหนังสือ สิ่งพิมพ์ของ
สถาบันเป็น e-Book 
 2. งบประมาณ 
  2.1  แนวโน้มลดลงตลอด                                                    
  จากรายงานของ Chronicle of Higher Education (ของสหรัฐอเมริกา)  
งบประมาณสำหรับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ในปี 2009 ลดลง 18.7 % 
  2.2  หาทุน  
         ผู้บริหารสถาบันบริการสารสนเทศต้องประสานคณะ หรือหน่วยงานภายในหรือ
ภายนอก เพื่อหาทุนมาสนับสนุนกิจกรรม/ อาทิ การออกร้านจำหน่ายหนังสือในงานสัปดาห์ห้องสมุด 
เข้าร่วมประกวดกิจกรรมของสถาบันเพื่อนำรางวัลที่ได้มาสนับสนุนการดำเนินงาน เช่น กิจกรรม 5 ส 
การจัดทำการจัดการความรู้ (KM) การบริหารความเสี่ยง และการเข้าร่วมข้อตกลง 
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ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายนอก ฯลฯ ในสหรัฐอเมริกา บรรณารักษ์ในสถาบันบริการ
สารสนเทศอุดมศึกษาบางแห่งมีหน้าที่จัดกิจกรรมหาทุนเสริมเพื่อการดำเนินงานของสถาบันบริการ

สารสนเทศ 
  2.3  เทคโนโลยี                
   2.3.1 เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็วมากมีผลกระทบต่อการบริการของสถาบัน
บริการสารสนเทศโดยเฉพาะเครื่องใช้ใหม่ๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ (Smart Phones), E-Book 
Readers, IPods อุปกรณ์เหล่านี้เป็นตัวเร่งให้นักศึกษามีความต้องการใช้บริการอุปกรณ์ทันสมัย 
จากสถาบันบริการสารสนเทศ  จากการสำรวจของ ECAR สำรวจนักศึกษาปริญญาตรี 51.2 %  
ของนักศึกษามีอุปกรณ์หรือเครื่องมือสื่อสารที่ใช้อินเทอร์เน็ตได้ และระบุความต้องการใช้บริการ  
e-mail ของสถาบัน ติดต่อกับบริการของฝ่ายบริหาร การใช้บริการสถาบันบริการสารสนเทศโดยผ่าน
โทรศัพท์มือถือของตน สถาบันบริการสารสนเทศจึงมีความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนวิธีการให้บริการ 
ที่ทันสมัยเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้เข้าถึง โดยเพิ่มกระบวนการให้บริการออนไลน์ อาทิ การใช้ Social 
Network : FaceBook องค์กรต้องให้ความร่วมมือ และสนับสนุน บรรณารักษ์ต้องมีบทบาทใน 
การนำเสนอการใช้งบประมาณต่อผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงการใช้งบประมาณออนไลน์
ไม่ใช่การใช้งบประมาณโดยไร้ประโยชน ์                                   
   2.3.2 บุคลากรสถาบันบริการสารสนเทศต้องเปลี่ยนแปลงให้ทันเทคโนโลยี  
โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์ (Graduate LIS Program) ต้องมีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร มีวิชา
ใหม่ๆ และเกี่ยวข้องกับวิชาชีพและเทคโนโลย ีเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เพื่อไม่ให้
เกิดปัญหาตามมาคือผู้เรียนจบหลักสูตรแล้วไปทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องไม่ประสบความสำเร็จ   
เนื่องจากไม่ได้เรียนวิชาชีพทางเทคโนโลยีไม่สามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้             
   2.3.3  โครงการ Digitization ทำให้หนังสือที่ถูกซ่อนอยู่ หรือไม่มีผู้ใช้  
(ในสถาบันนั้นๆ) ถูกนำมาอยู่บนระบบเครือข่ายที่นักวิจัย นักวิชาการ มีโอกาสใช้กันทั่วไป หรือทั่วโลก 
แนวโน้มมีโครงการ digitization ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศมากขึ้น เปิดโอกาสเข้าถึงข้อมูล 
มีค่ามากขึ้นและทั่วไป สถาบันบริการสารสนเทศส่วนใหญ่จัดแนะนำหนังสือใหม่ และ 10 อันดับยอด
นิยม เป็นต้น สถาบันบริการสารสนเทศควรประชาสัมพันธ์หน้า Website ให้มีหน้าสารบัญสารสนเทศ
ต่างๆ ทั้งของใหม่และที่อยู่ในระยะเวลา 5 ปี 
  2.4  ความร่วมมือระหว่างห้องสมุด  ควรมีความร่วมมือ  คือ ความร่วมมือกับ
หลักสูตรการเรียนการสอน ความร่วมมือกับหน่วยบริการนักศึกษา ความร่วมมือกับบรรณารักษ์
สถาบันอื่นๆ เพื่อการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อการจัดการ E-Resources เพื่อการจัดหาทรัพยากรร่วม
กัน เพื่อการจัดทำ Digitization ร่วมกัน เพื่อการสร้างศูนย์กลางที่เก็บทรัพยากรที่ใช้น้อย 
หรือไม่ใช้ เป็นต้น 
  2.5  บทบาทของสถาบันบริการสารสนเทศกับกฎหมายลิขสิทธิ์          
   2.5.1 ความพยายามของสถาบันบริการสารสนเทศที่จะให้ความรู้แก่
อาจารย์และนักศึกษาให้รักษาสิทธิของงานเขียนหรืองานสร้างสรรค์อื่นๆ และขณะเดียวกันก็เคารพ
สิทธิของงานเขียนและงานสร้างสรรค์ของผู้อื่น      
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   2.5.2 การคัดเลือกงานเขียนและงานสร้างสรรค์เพื่อเข้าโครงการดิจิทัล 
บรรณารักษ์ต้องเข้าใจกฎหมายลิขสิทธิ์ เพื่อการสื่อสาร และเจรจากับผู้เป็นเจ้าของ จึงต้องมี
บรรณารักษ์ชำนาญการด้านการสื่อสาร หรือพนักงานลิขสิทธิ์ (Copyright Officer) การให้บริการ
ต่างๆ ที่เสี่ยงต่อการละเมิดลิขสิทธ์ อาท ิบริการถ่ายเอกสารเป็นการส่งเสริมให้ทำซ้ำควรหาแนวทาง
ป้องกัน ในกรณีที่มีบริษัทภายนอกมาดำเนินการโดยระบุในสัญญาให้ชัดเจนว่าหากเกิดข้อพิพาท
บริษัทต้องรับผิดชอบ หรือมีแบบฟอร์มสำหรับผู้ใช้โดยมีข้อความระบุข้อกำหนดให้ผู้ใช้เป็นผู้รับผิด 
ชอบและการจัดทำแนะนำหน้าสารบัญหนังสือหน้า Website ของหน่วยงานควรมีขนาดเล็กและติด
สันพร้อมบาร์โค้ดแสดงความเป็นเจ้าของอย่างถูกต้องแล้ว การทำสำเนาสื่อโสตทัศน์กรณีมาพร้อม
หนังสือทำสำเนาได้ 1 Copy ส่วนด้านบันเทิงทำสำเนาไม่ได ้การทำสำเนาทำได้เฉพาะเพื่อไม่ให้
ต้นฉบับศูนย์หายเท่านั้น ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์กรณีทั่วไป การกระทำต่องานลิขสิทธิ์จะไม่ถือ
เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หากเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้         
    2.5.2.1 ไม่ขัดต่อการแสวงประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติ
ของเจ้าของลิขสิทธิ์        
    2.5.2.2 ไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิ์อันชอบด้วยกฎหมายของ
เจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร 

บริการพิเศษของสถาบันบริการสารสนเทศ 
       สถาบันบริการสารสนเทศหลายแห่งจัดให้มีบริการพิเศษเฉพาะด้านขึ้นในสถาบันบริการ

สารสนเทศ และแนวโน้มมีเพิ่มมากขึ้น สถาบันบริการสารสนเทศจึงกลายเป็น “Hub” ของบริการ
เหล่านี้                       
 1.  ศูนย์การติว (Tutoring Centers)                                                                               
 2.  ศูนย์การฝึกการเขียน (Writing Centers)             
 3.  ห้องศึกษาเป็นกลุ่ม (Group Study Room)                                                       
 4.  ห้องการศึกษาทางไกล  (Distance Learning Room With Access to Video  
conferencing software)                               
 5.  ห้องบริการกาแฟและอาหารว่าง (Café and Light Dining Venue)        
 6.  ห้องพักผ่อนอาจารย์และนักศึกษา (Student and Faculty Lounges)    
 7.  แกลเลอรี่แสดงผลงานศิลปะ (Art Galleries) 

การบริการสารสนเทศแบบผสมผสาน 
       การบริการแบบผสมผสาน คือ การบริการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และการบริการข้อมูล
สถาบันบริการสารสนเทศแบบเก่า รวมทั้งเป็นแหล่งค้นคว้าวิจัยแบบเก่า และการบริการสารสนเทศ 
เหมือน “Hub” ที่นักศึกษามาพบกัน แลกเปลี่ยนความคิดกันร่วมกัน และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
ต่างๆ ที่จัดไว้ให้บริการ ในปัจจุบันมีการแก้ไขกฎระเบียบต่างๆ ของสถาบันบริการสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนให้ร่วมมือจัดทำกิจกรรมต่างๆ บางสถาบันบริการสารสนเทศจัดให้มีตู้เครื่องดื่ม และขนมไว้
บริการ 
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การออกแบบสถาบันบริการสารสนเทศกับงานบริการสารสนเทศ    
        การออกแบบสถาบันบริการสารสนเทศ จะมีความเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนการออกแบบ
สถาบันบริการสารสนเทศสมัยก่อน เพราะต้องคำนึงถึงพื้นที่สำหรับดิจิทัล พื้นที่สำหรับการบริการ
พิเศษเฉพาะอย่าง เช่น ศูนย์การติว ศูนย์ฝึกหัดการเขียน ห้องเรียนทางไกล ห้องประชุม Common 
Area เป็นต้น และการเรียกสถาบันบริการสารสนเทศก็จะแตกต่างกันไป คำจำกัดความของสถาบัน
บริการสารสนเทศจะเปลี่ยนไป อาคารสถาบันบริการสารสนเทศในอนาคต ควรเป็นดังนี้ 
 1.  สถานที่ต้องจัดเตรียมสำหรับการบริการด้านดิจิทัลมากขึ้น                 
 2.  มีการให้บริการถึงแหล่งข้อมูลทางออนไลน์มากขึ้น                 
 3.  จำนวนหนังสือในสถาบันบริการสารสนเทศน้อยลง                 
 4.  ลดจำนวนวารสาร เพราะฐานข้อมูลวารสารออนไลน์เข้ามาแทนที่                 
 5.  หนังสือที่มีบริการบนชั้นน้อยลง เพราะถูกนำไปเก็บไว้ที่ Storage หรือจำหน่ายออก   
 6.  พื้นที่สำหรับนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น 

การสร้างแบรนด์สถาบันบริการสารสนเทศ 
 สมาคมการตลาดแห่งประเทศอเมริกา (American Marketing Association, 1995)  ให้คำ
จำกัดความทั่วไปของคำว่าแบรนด์ ไว้ดังนี้ “แบรนด์ คือ ชื่อ ถ้อยคำ รูปแบบ สัญลักษณ์ หรือ ลักษณะ
ต่างๆ ที่บ่งชี้ถึงถึงสินค้าบริการของผู้ขายหนึ่งที่แตกต่างจากผู้ขายอื่นๆ” อย่างไรก็ตามนักการตลาดยุค
ใหม่ได้เสนอว่า ปัจจุบันความหมายของแบรนด์กินความกว้างขวางลึกซึ้งมากกว่าที่เคยเป็นมาในอดีต 
(Walton, 2008) โดย ศรีกัญญา มงคลศิริ (2547) อธิบายว่า แบรนด์ไม่ได้เป็นแค่เพียงตราสัญลักษณ์ 
หรือยี่ห้อสินค้า แต่แบรนด์ คือ องค์รวมของตัวแปรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าประกอบกันขึ้นเป็น
ความสัมพันธ์ระหว่างสินค้านั้นๆ กับผู้บริโภคภาพลักษณ์หนึ่งๆ ของแบรนด์เกิดจากการสื่อสารผ่าน
ช่องทางต่างๆ ที่ผู้บริโภคมีปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะโฆษณาเท่านั้น อีกทั้งแบรนด์มี
ความหมายครอบคลุมถึงลักษณะ 2 อย่างคือ คุณลักษณะที่จับต้องได้ (Tangible Attributes)  
ซึ่งสามารถใช้ประสาทสัมผัสรับรู้ในลักษณะที่แยกเดี่ยวและรวมกัน เช่น การสัมผัสถึงรสชาติและกลิ่น
หอมของกาแฟ “Starbucks” และคุณลักษณะที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Attributes) ของสินค้า ที่
เกิดจากความรู้สึกของผู้บริโภคที่เกิดจากการสัมผัส ครอบครองแบรนด ์ทั้งที่รับรู้เพียงคนเดียวและที่มี
ผู้อื่นมองเห็น เช่นความรู้สึกมีระดับเมื่อเดินเข้าไปร้านกาแฟ “Starbucks” ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าแบรนด์ 
คือ องค์รวมของตัวแปรทุกสิ่งทุกอย่างที่ประกอบกันเพื่อสร้างความหมายให้กับสินค้า และเป็นความ
หมายที่อยู่ในใจและความรู้สึกของผู้บริโภคด้วย ขณะที ่ศิริกุล เลากัยกุล (2551) สรุปเพียงสั้นๆ ว่า
ความหมายของแบรนด์ในยุคที่ 5 หรือยุคปัจจุบันนี้คือ “แบรนด์ = ชื่อเสียง” โดยที่ชื่อเสียงคือการ
เป็นที่ยอมรับนับถือในทางที่ดี เป็นที่กล่าวขวัญ ยกย่องและอยู่ในความทรงจำได้ในระยะยาวอย่าง
ยั่งยืนดังที่กล่าวแล้วว่าไม่เฉพาะสินค้าเท่านั้นที่มีการสร้างแบรนด์ แต่ก็มีหลายองค์กรที่เห็นความ
จำเป็น และความสำคัญของแบรนด์ เนื่องจากเหตุผลหลายประการดังนี้ (Vanauken, 2002; 
Walton, 2008; ศรีกัญญา มงคลศิริ, 2547; เสรี วงษ์มณฑา & ชุษณะ เตชคณา, 2550) 
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 1.  แบรนด์เป็นเครื่องมือการตลาดที่มีประสิทธิภาพ  
 2.  แบรนด์ที่ดีสามารถกำหนดราคาที่เหนือกว่าสินค้าไร้แบรนด์ได ้
 3.  แบรนด์ที่ดีคือรากฐานของความไว้วางใจ 
 4.  แบรนด์ที่ดีน่าซื้อและควรซื้อมากกว่าสินค้าที่ไม่มีแบรนด์ เพราะคนทั่วไปมักจะคิดว่า 
แบรนด์ที่มีชื่อเสียงดีก็จะหมายถึงแบรนด์ที่ ขายสินค้าคุณภาพดีไปด้วยเช่นเดียวกัน 
 5.  แบรนด์ที่เป็นผู้นำ จะทำให้ผู้บริโภคคิดถึงแบรนด์นั้นมากกว่าแบรนด์อื่นๆ และจดจำ
สินค้าได้ 
 6.  แบรนด์สามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้ 
 7.  แบรนด์ที่ดีจะทำให้ผู้บริโภคยอมรับสินค้าใหม่ที่อยู่ภายใต้แบรนด์เดิมนั้น ซึ่งเขาคุ้นเคยมา
ก่อนได้ง่ายขึ้น 
 8.  แบรนด์ทำให้ผู้บริโภคประหยัดเวลาที่จะเลือกสินค้า เพราะเมื่อจะซื้อสินค้าผู้บริโภคมักจะ
เลือกสินค้าจากแบรนด์ที่คุ้นเคย 
 9.  แบรนด์ที่ดีจะทำให้พนักงานมีความภูมิใจที่จะทำงานกับบริษัทเจ้าของแบรนด์นั้น และ
ทำให้เจ้าของแบรนด์สามารถหาพนักงานที่ดีเข้าทำงานได้ง่ายขึ้น 
 10.  แบรนด์ ช่วยเพิ่มคุณค่าให้สินค้า และแบรนด์ช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันที่
ยั่งยืน 
 การสร้างแบรนด์มีลักษณะเป็นกระบวนการ แม้วรรณกรรมเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์อาจจะมี
การใช้คำศัพท์ที่แตกต่างกัน แต่ในเชิงแนวคิดแล้วมีลักษณะที่ตรงกัน ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า การสร้าง
แบรนด์แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงแรกเป็นการกำหนดกลยุทธ์ของแบรนด์ (Brand Strategy) หรือ
อาจจะเรียกว่า แก่นสารของแบรนด์ (Brand DNA, Bran Mantra, Brand Essence) และช่วงต่อมา
คือ การแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ (Brand Implementation) โดยแต่ละช่วงมีขั้นตอนต่างๆ ดังนี ้
(Aaker & Joachimsthaler, 2000; Duffy, 2005; Hood & Henderson, 2005;   ศิริกุล เลากัยกุล, 
2551) 
 1.  การสร้างกลยุทธ์ของแบรนด์ 
  1.1  การกำหนดกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์ (Target Consumer Identification)  
คือการกำหนดว่าองค์กร หรือบริษัทจะทำอะไร ในขอบเขตขนาดไหน และทำไปเพื่อใคร โดยควรจะมี
การวิเคราะห์ SWOT เพื่อศึกษาหาจุดอ่อนจุดแข็งของตนเอง ตลอดจนโอกาสและอุปสรรคจาก 
ภายนอก และทำการวิเคราะห์ผู้บริโภคในเชิงลึก (Consumer Analysis) ว่าต้องการอะไร คาดหวัง 
อะไรจากแบรนด์ 
  1.2  กำหนดวิสัยทัศน์ของแบรนด์ (Brand Vision) คือเป้าหมายเชิงนโยบายของ 
แบรนด์ เป็นการกำหนดว่า ความพยายามในการสร้างแบรนด์นั้นเพื่ออะไร อยากจะมีชื่อเสียงแบบใด
ในอนาคต อยากให้มีคนกล่าวขวัญถึงแบรนด์นั้นอย่างไร เช่น “Disney” ต้องการให้คนกล่าวขวัญถึง
ในฐานะผู้เนรมิตความฝันให้เป็นความจริง การกำหนดวิสัยทัศน์ของแบรนด์ต้องเกิดจากความเห็นพ้อง
ต้องกัน หรือเป็นไปในทิศทางเดียวกันของทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการ 
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  1.3  กำหนดจุดยืนหรือการวางตำแหน่งของแบรนด์ (Brand Positioning) คือการ 
กำหนดว่าอะไรคือจุดยืนที่เราจะใช้ในการสร้างชื่อเสียง มักจะเริ่มมาจากความเชื่อ (Belief) หรือ 
คุณค่า (Value) ที่จะยึดถือจากสิ่งที่มีอยู่บ้างแล้ว สามารถทำได้จริงในระยะยาว สอดคล้องกับ
ขอบข่ายของธุรกิจ ส่งเสริมวิสัยทัศน์ของแบรนด ์โดยการกำหนดจุดยืนที่ชัดเจนจะทำให้แนวทางการ
สร้างแบรนด์ไม่สับสน 
  1.4  กำหนดคุณสมบัติของแบรนด์ (Brand Attribute) โดยควรจะประกอบไปด้วย 
คุณสมบัติ 3 ประการ คือ สร้างอรรถประโยชน์ได้ (Functional Attribute) สร้างอรรถรสคุณค่าความ
รู้สึกต่อกลุ่มเป้าหมาย (Emotional Attribute) และสร้างอัตลักษณ์ให้มีความแตกต่างโดดเด่นชัดเจน 
(Identity Attribute) 
  1.5  กำหนดพันธะสัญญาของแบรนด์ (Brand Promise) คือการกำหนดว่าทุกครั้งที่ 
ผู้บริโภคเข้ามาสัมผัสกับแบรนด์แล้วจะได้รับคุณค่าอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอน เช่น การที่ “Disney” 
กำหนดพันธะสัญญาของแบรนด์ว่า “Making Family Happy” ก็ต้องทำให้ได้เช่นนั้นจริงๆ 
  1.6  การสร้างระบบเอกลักษณ์ของแบรนด์ (Brand Identity) คือการกำหนด 
แนวทาง และรูปแบบในการสื่อสารของแบรนด์ ไม่ว่าจะเป็นตราสัญลักษณ์ สโลแกน ส ีเสียง และอื่นๆ 
 2. การแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 
  2.1  ปฏิบัติการภายในองค์กร (Internal Branding) คือการนำ กลยุทธ์ของแบรนด์
มาถ่ายทอดให้เกิดพฤติกรรม ด้วยการนำเอาคุณสมบัติของแบรนด์มาพัฒนาให้เป็นส่วนหนึ่งของ
วัฒนธรรมองค์กร โดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาคนในองค์กรให้มีวัฒนธรรมการบริการ (Service Culture) 
และเป็นตัวแทนของแบรนด์ (Brand Ambassador) เพื่อสร้างชื่อเสียงของแบรนด์โดยผ่าน
ประสบการณ์ที่ดีของผู้ที่เข้ามาสัมผัสกับคนของแบรนด์ 
  2.2  ปฏิบัติการภายนอกองค์กร (External Branding) เป็นเรื่องของการนำกลยุทธ์
ของแบรนด์มาถ่ายทอดให้เกิดเป็นแผนการตลาด หรือเป็นการนำแบรนด์สู่ตลาด เพื่อสร้างการรับรู้ต่อ
แบรนด์ (Brand Awareness) สร้างความชอบเจาะจงของแบรนด์ (Brand Preference) และสร้าง
ความภักดีต่อแบรนด์ (Brand Loyalty) โดยใช้เทคนิควิธีต่างๆ เช่น IMC (Integrated Marketing 
Communication) CRM (Customer Relationship Management CSR (Corporate Social 
Responsibility) เป็นต้น 

 สถาบันบริการสารสนเทศกับแบรนด์ 
 แบรนด์สถาบันบริการสารสนเทศ  (Library Brand) มีความหมายไม่ต่างไปจากความหมาย
ของแบรนด์ทั่วๆ ไป Stimson (2007) กล่าวว่า แบรนด์สถาบันบริการสารสนเทศ  คือ  ทุกสิ่งที่
กระทบถึงความรู้สึก สิ่งที่คาดหวังไว้ของผู้ใช้บริการ เมื่อได้ยินคำว่า “สถาบันบริการสารสนเทศ” และ
สิ่งที่สถาบันบริการสารสนเทศต้องการให้ผู้ใช้รู้สึกอย่างไร ในการสร้างแบรนด์สถาบันบริการ
สารสนเทศนั้น ประกอบด้วยส่วนสำคัญต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ชื่อสถาบันบริการสารสนเทศ ชื่อบริการ
และสินค้าของสถาบันบริการสารสนเทศ  สัญลักษณ์ ตรา การออกแบบสิ่งพิมพ์ที่มีรูปแบบไปใน
ทิศทางเดียวกัน ส่วนประกอบต่างๆ นี้จะทำให้สินค้าและบริการของสถาบันบริการสารสนเทศมีบุคลิก
และสร้างความสัมพันธ์ในใจของผู้ใช ้เช่นเดียวกับที่ Hafner, Arthur, & Akers (2007) ระบุว่า 
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แบรนด์เป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ (Intangible) แต่มีความสำคัญต่อสถาบันบริการสารสนเทศ เพราะเป็น
สิ่งที่ทำให้ผู้ใช้รับรู้ถึงคุณค่าของสถาบันบริการสารสนเทศในมุมมองของผู้ใช้นั้น  แบรนด์เป็นเครื่อง
ยืนยันถึงคุณภาพของสถาบันบริการสารสนเทศ ตลอดจนเป็นพันธสัญญาของสถาบันบริการ
สารสนเทศต่อผู้ใช้ 
 แนวคิดเรื่องแบรนด์ของสถาบันบริการสารสนเทศ เกิดขึ้นในต่างประเทศมาแล้วราว 30 ปี 
แต่งานในช่วงแรกยังเป็นเพียงการศึกษาบางส่วนของแบรนด์ เช่น (Myers, Oppenheim, & Rogers,
1979) ที่ได้ศึกษาลักษณะของชื่อแบรนด์ (Brand Name) ที่ใช้ในการตลาดของสินค้าและบริการทาง
สารสนเทศ เช่น เครื่องอ่านไมโครฟิล์มระบบคอมพิวเตอร์สำหรับการสืบค้น เป็นต้น ในปัจจุบัน
สถาบันบริการสารสนเทศได้ให้ความสำคัญกับการสร้างแบรนด์มากขึ้น อันเป็นผลมาจากปัจจัยหลาย
ประการ Layne (2007) ระบุว่าสถาบันบริการสารสนเทศกำลังเผชิญกับการแข่งขันในตลาดของธุรกิจ
สารสนเทศ โดยเฉพาะการที่ผู้ใช้รู้สึกว่าอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งที่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการได้ โดยไม่ต้อง
พึ่งสถาบันบริการสารสนเทศอีกต่อไป สอดคล้องกับการศึกษาของ (Hood & Henderson, 2005) ที่
สรุปว่า ความเติบโตของการสร้างแบรนด์ในห้องสมุดประชาชนในสหราชอาณาจักรนั้น มาจากปัจจัย
หลักก็คือ ผลกระทบจากการลดลงของการใช้ห้องสมุด เป็นอันดับแรก และอันดับต่อมาคือการประสบ
ผลสำเร็จในเชิงการตลาดของคู่แข่ง ซึ่งในที่นี้คือร้านขายหนังสือ ที่ประชาชนเลือกจะเข้าใช้บริการ
มากกว่าจะมาใช้บริการในห้องสมุด งานวิจัยนี้ ยังได้สะท้อนให้เห็นว่าปัจจุบันการสร้างแบรนด์นั้นเป็น
หัวใจสำคัญของแผนการตลาดของห้องสมุดประชาชนด้วย 
 ความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี การแข่งขันทางการตลาดและพฤติกรรมของผู้ใช้ที่เปลี่ยน
ไป ทำให้สถาบันบริการสารสนเทศรวมถึงองค์กรวิชาชีพจึงมีความตื่นตัวในการนำแนวคิดเรื่องแบรนด์
มาประยุกต์ใช้ (Ma & Zhou, 2007) เช่น สมาคมห้องสมุดอเมริกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด 
(Marketing campaign) ภายใต้สโลแกน “@Your Library” ที่สามารถสร้างสรรค์กิจกรรม หรือ
โครงการต่างๆภายใต้สโลแกนนี้ได้อย่างหลากหลาย (Ohio Library Council, 2008) ในบรรดา 
ห้องสมุดประเภทต่างๆ ดูเหมือนว่าห้องสมุดประชาชนจะเป็นกลุ่มที่ให้ความสำคัญกับการสร้าง
แบรนด์มากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากต้องตอบสนองกับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย แต่ในขณะเดียวกัน
จำนวนผู้ใช้ก็ลดลงอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกัน ตัวอย่างของความสำเร็จที่ทำให้ผู้ใช้หันมารับบริการจาก
ห้องสมุดมากขึ้น เช่น หอสมุดกลางแห่งเมืองเบอร์มิงแฮม (Birmingham Central Library) ที่ประสบ
ความสำเร็จในการปรับปรุงแบรนด์ห้องสมุด จนสามารถปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของการบริการจากล้า
สมัย มาเป็นภาพลักษณ์ของความทันสมัย ผลลัพธ์ประการหนึ่งที่เห็นได้ชัดหลังจากการจัดกิจกรรมส่ง
เสริมการตลาดก็คือ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์อยู่ระหว่าง 10,000-20,000 ครั้งต่อสัปดาห์ ทำให้ผู้
บริหารตระหนักว่า การสร้างแบรนด์นั้น ต้องเป็นยุทธศาสตร์ระยะยาวของหอสมุด (Gambles & 
Schuster, 2003) อีกกรณีศึกษาหนึ่งก็คือ ห้องสมุดประชาชนนครชิคาโก (Chicago Public Library: 
CPL) ซึ่งสามารถสร้างแบรนด์ห้องสมุดที่แข็งแกร่ง ภายใต้คำโปรย (Tagline) ที่จดจำง่ายและสะท้อน
ภาพลักษณ์ที่ดีคือ “Chicago Public Library: Read, Learn, Discover” ซึ่งทั้งสามคำนี ้ถูกนำมา
จัดกลุ่มสินค้าและบริการภายในห้องสมุด เช่น Read เป็นการแนะนำหนังสือน่าอ่าน และหนังสือใหม่
ของห้องสมุด Learn เป็นการรวมบริการค้นหาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท และช่วยในการทำ
วิจัย Discover เป็นการรวมประเด็นที่น่าสนใจ และกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุดต่างๆ ความสำเร็จ
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ของการพัฒนาแบรนด์อย่างต่อเนื่องของ CPL คงยืนยันได้จาก จำนวนคนที่เดินผ่านเข้าประตูห้องสมุด
ต่อวันนับหมื่นคน เฉพาะวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2009 มีถึง 36,318 คน และในปีเดียวกันมีจำนวนการ
ยืมคืนทรัพยากรถึง 10 ล้าน ชื่อเรื่อง (Chicago Public Library, 2010) 

 การสร้างแบรนด์ให้กับสถาบันบริการสารสนเทศในมหาวิทยาลัย 
 สถาบันบริการสารสนเทศในมหาวิทยาลัยเป็นแหล่งบริการสารสนเทศที่สำคัญในการตอบ

สนองพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนการสอนและการวิจัย ในอดีตที่ผ่านมา 
สถาบันบริการสารสนเทศอาจจะมุ่งเน้นที่การเป็นเจ้าของทรัพยากรสารสนเทศจำนวนมาก และเป็น
ฝ่ายรอให้ผู้ใช้เข้ามาใช้บริการ ณ อาคารสถานที่ที่จัดเตรียมไว้ แต่ในโลกยุคใหม่ที่สารสนเทศใน
อินเทอร์เน็ตมีปริมาณมากขึ้น สืบค้นได้ง่ายขึ้น จากที่ใดก็ได้โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาที่สถาบัน
บริการสารสนเทศ ซึ่งเต็มไปด้วยระเบียบปฏิบัติอันเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกาย การกำหนด
เวลาในการเปิดปิด หรือยืมคืน หรือพบประสบการณ์ที่ไม่ดีจากบรรณารักษ์ จึงทำให้ผู้ใช้จำนวนไม่
น้อยเบื่อหน่ายกับการมาใช้บริการสถาบันบริการสารสนเทศ และหันไปใช้บริการ “Google”  
ซึ่งสามารถจะค้นหาทุกสิ่งที่อยากได้สะดวกสบายแค่ปลายนิ้ว “คลิก” นิสัยการเปลี่ยนไปใช้แบรนด์อื่น
ที่ดีกว่า (Switching Habit) เช่นนี้ เป็นสิ่งปรกติวิสัยของผู้ใช้บริการ แต่เป็นเรื่องน่ากังวลใจของ
แบรนด์ เพราะนั่นหมายถึงความล้มเหลวของแบรนด์ในการครองใจผู้บริโภค ขณะเดียวกันสถาบัน
บริการสารสนเทศต้องถูกประเมินคุณภาพอย่างเข้มข้นทั้งจากภายในและภายนอก ทำให้สถาบัน
บริการสารสนเทศต้องเตรียมพร้อมกับบริบทที่เปลี่ยนไป ในยุคของการสร้างแบรนด์สถาบันบริการ
สารสนเทศ หนีไม่พ้นที่จะต้องเร่งสร้างแบรนด์ เพื่อลบภาพสถาบันบริการสารสนเทศที่เหมือนกับคน
สูงวัยผู้เงียบขรึม เนิบนาบ มาเป็นเพื่อนคู่คิด ที่สามารถพูดคุย ปรึกษาปัญหา และพร้อมจะช่วยเหลือ
อย่างกระตือรือร้น การสร้างแบรนด์ของสถาบันบริการสารสนเทศมีกระบวนการเช่นเดียวกับการสร้าง
แบรนด์ขององค์กรต่างๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้น แต่อาจมีขั้นตอนที่แตกต่างกันตามบริบทของแต่ละ
สถาบันบริการสารสนเทศ ที่จะต้องสอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัยในฐานะ แบรนด์ย่อยภายใต้
แบรนด์มหาวิทยาลัยด้วย อย่างไรก็ตามผู้เขียนใคร่ขอเสนอจุดเน้นบางประเด็นที่สถาบันบริการ
สารสนเทศ ควรตระหนักในการสร้างแบรนด์ ดังนี้ 

 1. การสร้างกลยุทธ์ของแบรนด์ 
 เมื่อจะเริ่มสร้างแบรนด์สถาบันบริการสารสนเทศนั้นจำเป็นจะต้องเริ่มจากการสำรวจสภาพ

ปัจจุบันว่าสถาบันบริการสารสนเทศในเวลานี้อย่างไร ผู้ใช้มีความคาดหวัง (Expectation) และความ
รู้สึก (Perception) ต่อสถาบันบริการสารสนเทศอย่างไร โดยอาจจะวิเคราะห์ SWOT หรือทำวิจัย
ภาพลักษณ์สถาบันบริการสารสนเทศในสายตาของผู้ใช้บริการเชิงลึก (Consumer Inside) แล้วนำมา
วิเคราะห์และกำหนดขอบข่ายของการการดำเนินงานสถาบันบริการสารสนเทศ การกำหนดกลุ่มผู้ใช้
เป้าหมายของแต่ละสถาบันบริการสารสนเทศนั้นอาจจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับคณะ สาขาวิชาที่เปิด
สอน และชุมชนวิชาการที่เกี่ยวข้อง เช่น หอสมุดมหาวิทยาลัยควีนสแลนด ์(University of 
Queensland Library: UQ Library) (2008) กำหนดกลุ่มผู้ใช้เป้าหมายออกเป็น 10 กลุ่ม คือ
นักศึกษาระดับปริญญาตร ีนักศึกษาระดับหลังปริญญาตรี นักศึกษาที่ทำวิจัย นักศึกษาที่เรียนทางไกล 
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บุคลากรของมหาวิทยาลัย บุคลากรของวิทยาเขต นักเรียนมัธยมศึกษา ศิษย์เก่า ผู้พิการ และผู้ใช้
ทั่วไปการจัดแบ่งดังกล่าวนั้นมีผลถึงการออกแบบการบริการที่แตกต่างกันให้เหมาะกับกลุ่มผู้ใช้แต่ละ

กลุ่ม ซึ่งทำให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้ได้ตรงจุดมากที่สุดนั่นเอง  
 ในประเด็นเกี่ยวกับการกำหนดวิสัยทัศน์ของแบรนด์ (Brand Vision) สถาบันบริการ
สารสนเทศนั้นจะต้องชัดเจน และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยด้วย เช่น มหาวิทยาลัย 
มีวิสัยทัศน์จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก วิสัยทัศน์ของแบรนด์สถาบันบริการสารสนเทศก็ควร
จะไปในทิศทางเดียวกัน ยกตัวอย่างวิสัยทัศน์ของ UQ Library ที่กำหนดเอาไว้ว่า “Enriching 
World-Class Scholarship” ที่สั้น กระชับ ฟังแล้วมองเห็นเป้าหมายของสถาบันบริการสารสนเทศที่
ชัดเจน และยังสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกอีกด้วย 
 ภายใต้บริบทของมหาวิทยาลัย สถาบันบริการสารสนเทศอาจดูเหมือนไม่ต้องแข่งขันกับคู่แข่ง
ทางการค้าดังเช่นบริษัทต่างๆ ถึงอย่างไรก็ตามสถาบันบริการสารสนเทศก็ยังต้องแข่งขันกับตัวเอง 
เพราะระบบประกันคุณภาพที่เข้มข้นมากขึ้นในปัจจุบัน และพฤติกรรมของผู้ใช้ที่เปลี่ยนไป ทำให้
สถาบันบริการสารสนเทศจะต้องทบทวนจุดยืน  หรือตำแหน่ง (Positioning) ให้ชัดเจน ว่าสถาบัน
บริการสารสนเทศจะยืน ณ จุดใด ของมหาวิทยาลัยแตกต่างจากหน่วยงานอื่นอย่างไร จะเป็นหน่วย
งาน ระดับหรือเกรดไหนของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะส่งผลต่อการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน เช่น  
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National University of Singapore Library: NUSL)  
ที่ประกาศจุดยืนชัดเจนว่า เป็นแหล่งบริการที่มีมากกว่าหนังสือ “More than a repository of 
Books, its Connects Users to Quality Resources of All Formats, and is Part of a User’s 
Personal Space Where He Encounters Quality Services, or He Can Go to, to Explore 
and Discover.” และการสร้างแบรนด์ของ NUSL ก็เพื่อให้องค์กรนี้เป็น “หัวใจ” ของมหาวิทยาลัย 
(Yap & Yeo, 2007)  
 กระบวนการสร้างแบรนด์สถาบันบริการสารสนเทศในขั้นที่ยากที่สุด คงจะเป็น 
การกำหนดคุณสมบัติของแบรนด์ (Brand Attribute) ที่ต้องช่วยกันระดมสมองจากผู้เกี่ยวข้องทุก
ส่วนเพื่อหาคุณสมบัติที่แท้จริงของสถาบันบริการสารสนเทศตนเอง ศิริกุล เลากัยกุล (2551) เสนอว่า
คุณสมบัติของแบรนด์ ควรจะมีอย่างน้อย 3 ข้อ แต่ไม่ควรเกิน 5 ข้อ เพราะหากมีน้อยไปจะไม่
สามารถปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ได้แต่หากมีมากไปก็ยากเกินจะควบคุมและทำให้ไม่โดดเด่น UQ 
Library เป็นตัวอย่างที่ดีของการกำหนดคุณสมบัติของแบรนด์ ที่สั้น จดจำง่ายและนำไปสู่การปฏิบัติ
ได้จริง 3 ข้อคือ Learning, Discovery, และ Engagement ซึ่งมาจากจุดเน้นของมหาวิทยาลัย
นั่นเอง Learning คือ การเป็นแหล่งเรียนรู้ การวิจัย เพื่อความเป็นเลิศด้านวิชาการในระดับโลก เป็นที่
ที่ผู้ใช้จะได้พบกับบรรณารักษ์ที่เชี่ยวชาญ ทรัพยากรที่ดีเยี่ยม มีบริการที่หลากหลายมีพื้นที่เปิดเพื่อ
การเรียนรู้ และเครื่องมือพร้อมสรรพคุณสมบัตินี้ถือเป็นเอกลักษณ์ (Identity Attribute) ของ UQ 
Library ที่หาไม่ได้จากหน่วยงานอื่น Discovery คือ การสนับสนุนการวิจัย ค้นพบองค์ความรู้ใหม่ๆ 
ของนักวิจัย และนักศึกษาบัณฑิตศึกษาอย่างใกล้ชิด จนแทบจะเรียกว่าเป็นการทำวิจัยร่วมกัน เพื่อ
ตอบสนองการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลก ด้วยทรัพยากรที่หลากหลายรูปแบบ ครอบคลุมทุก
สาขาวิชา และมีปริมาณมากเป็นอันดับ 1ในรัฐควีนสแลนด์ จัดทำคลังงานวิจัยอิเลกทรอนิกส์ การจัด
เตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการวิจัยที่เป็นอิเลกทรอนิกส์ Discovery ถือเป็นคุณสมบัติที่สร้าง
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อรรถประโยชน์ได้ (Functional Attribute) ของ UQ Library ส่วน Engagement คือ ความผูกพัน 
หรือสายใย ที่สถาบันบริการสารสนเทศมีต่อผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งในระดับองค์กร บุคคล และสังคม 
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ด้วยความเต็มใจ และเป็นมิตรข้อนี้เป็นคุณสมบัติที่สร้างคุณค่า
ต่อความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมาย (Emotional Attribute)  
 ส่วนการกำหนดพันธะสัญญาของแบรนด์ (Brand Promise) นั้น สถาบันบริการสารสนเทศ
จะต้องสร้างความเชื่อมั่นว่า หรือสัญญาว่าเมื่อผู้ใช้เข้ามาสัมผัสกับสถาบันบริการสารสนเทศแล้ว  
จะต้องได้รับสิ่งใดแน่นอน เช่น QU Library ให้คำสัญญาว่า ผู้ใช้จะได้รับ “Just in Time Service, 
Just for You” ขณะที่ NUS Library จะให้ “Your One Stop for Knowledge, for Inspiration, 
For Life” แก่ผู้ใช้ เป็นต้น ในการสร้างระบบเอกลักษณ์ของแบรนด์ (Brand Identity) ซึ่งครอบคลุม  
ตราสัญลักษณ์ ระบบตัวอักษร สี ขนาด หัวกระดาษและซองเอกสาร ระบบเครื่องแบบพนักงาน  
ป้ายต่างๆ สื่อประชาสัมพันธ์ เป็นต้น สามารถว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกออกแบบได้ แต่ต้องอยู่
ในกรอบของคุณสมบัติของแบรนด์ ในบางมหาวิทยาลัยตราสัญลักษณ์ สี ตัวอักษรของแบรนด์ห้อง
สมุด ถูกกำหนดภายใต้อัตลักษณ์ของแบรนด์มหาวิทยาลัย เช่น Oregon State University (2010) 
กำหนดให้สถาบันบริการสารสนเทศต้องใช้โทนสีส้ม ดำ ขาว ใช้ตัวอักษรและตราสัญลักษณ์ตามที่
มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ในการทำสื่อและกิจกรรมต่างๆ หรือ UQ Library ใช้สีม่วงตามสีประจำ
มหาวิทยาลัย และมีคำโปรย (Tagline) “Enriching World-Class Scholarship” ติดไว้อยู่เสมอ   
เป็นต้น 
 2. การแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 
 เมื่อสถาบันบริการสารสนเทศมีความตั้งใจจะสร้างแบรนด์แล้ว จะต้องลงมือปฏิบัติอย่าง
จริงจังภายในองค์กร โดยเฉพาะตัวบรรณารักษ์ ซึ่งเป็นตัวแทนของแบรนด ์(Brand Ambassador)  
ที่ต้องแสดงบทบาทความรู้ความสามารถที่เป็นไปตามพันธะสัญญาของแบรนด์ (Brand Promise) 
เช่น บริการด้วยรอยยิ้ม เต็มใจกระตือรือร้น และสร้างประสบการณ์ที่ดีต่อผู้ใช้ บางแห่งอาจกำหนด
เครื่องแบบของบรรณารักษ์ ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้ทราบว่าจะบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ให้บริการ เป็นต้น  
 การสร้างแบรนด์ให้กับสถาบันบริการสารสนเทศจะต้องทำให้บริการพื้นฐานที่มีอยู่เดิม เช่น 
การยืม-คืน ตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ช่วยการอ้างอิง นำชมห้องสมุด ดีขึ้น ง่ายขึ้น และมีความ
น่าสนใจมากยิ่งขึ้น เช่น จากที่ต้องรับบริการ ยืมคืน ตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า แยกส่วนกัน  
อาจจะจัดเป็นบริการ One Stop Service ที่ผู้ใช้สามารถรับบริการจากสถาบันบริการสารสนเทศ ได้
ทุกบริการภายในจุดเดียว เช่นเดียวกับ การไปธนาคารแล้วสามารถฝาก ถอน โอนเงิน กู้เงิน เปิดบัญชี
และอื่นๆ ได้จากจุดเดียว หรือเมื่อพูดถึงสถาบันบริการสารสนเทศ ผู้ใช้จะไม่ได้นึกถึงสถานที ่หากแต่
นึกถึงบริการสารสนเทศที่ครบถ้วน มีคุณภาพสะดวก รวดเร็ว สามารถรับบริการได้จากทุกที่แม้ว่าจะ
ไม่เคยมาที่สถาบันบริการสารสนเทศเลยก็ได้ เหมือนกับที่เรานึกถึงแบรนด ์“FedEx” ว่าเป็นการ
บริการรับ-ส่งของที่รวดเร็ว ฉับไว ถึงที่ โดยอาจไม่เคยรู้ว่าหน้าตาของสำนักงาน“FedEx” นั้นเป็น
อย่างไรเลยก็ตาม 
 อีกประเด็นหนึ่งที่สถาบันบริการสารสนเทศจะต้องคิด และสร้างสรรค ์เพื่อขับเคลื่อนและ
ทำให้แบรนด์เป็นที่ยอมรับก็คือ การจัดกิจกรรมต่างๆ (Event & Campaign) ที่จะเกิดในสถาบัน
บริการสารสนเทศนั้น จะต้องเกิดจากการนำกลยุทธ์ของแบรนด์มาถ่ายทอดให้เกิดเป็นแผนการตลาด 
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เช่น University of Toronto Libraries (2009) จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์สถาบันบริการ
สารสนเทศ  “I Library VDO Contest” ให้ผู้ใช้ส่งคลิปวิดิโอบอกเล่าถึงประสบการณ์ที่ดีในการใช้
สถาบันบริการสารสนเทศมาประกวด เป็นต้น หรือ UQ Library จัดมอบรางวัลให้กับผู้ใช้ดีเด่น ที่ใช้
สารสนเทศจากสถาบันบริการสารสนเทศจนทำให้โครงการ หรืองานวิจัยประสบความสำเร็จ เป็นต้น 
โดยจะต้องผสานเทคนิคการสื่อสารที่หลากหลาย และถึงตัวกลุ่มเป้าหมาย เช่น UQ Library ตระหนัก
ว่าพฤติกรรมของผู้ใช้ยุคใหม่ที่มีอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน  จึงให้ความสำคัญกับ 
การสื่อสารกับผู้ใช้ผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Face Book Twitter RSS Feed และ 
YouTube ในขณะเดียวกับก็พัฒนาเว็บไซต์สถาบันบริการสารสนเทศให้ใช้งานได้ง่าย (usability)  
มีบริการสนทนากับบรรณารักษ์ออนไลน์ (Ask a Librarian Chat) เป็นต้น กิจกรรมและบริการเชิงรุก
ทั้งหลายเหล่านี้  จัดขึ้นก็เพื่อสร้างการรับรู้ต่อแบรนด์ (Brand Awareness) สร้างความชอบเจาะจง
ของแบรนด์ (Brand Preference) และสร้างความภักดีต่อแบรนด์ (Brand Loyalty) ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัด
ความสำเร็จของแบรนด์นั่นเอง 
 ในยุคที่สถาบันบริการสารสนเทศต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาล  
การสร้างแบรนด์ของสถาบันบริการสารสนเทศ จึงมีความจำเป็น ไม่ใช่เพื่อการแสวงหากำไรที่เป็นตัว
เงิน หากแต่เป็นการครองใจผู้ใช้ด้วยประสบการณ์ที่ดี ที่แบรนด์สถาบันบริการสารสนเทศจะมอบให้
ทุกครั้งเมื่อผู้ใช้มารับบริการ การพัฒนาแบรนด์สถาบันบริการสารสนเทศให้เข้มแข็งนั้น ต้องมีการดูแล
และเอาใจใส่ อาศัยเวลา และงบประมาณ แม้ห้องสมุดจะสร้างแบรนด์อย่างไร แต่หากบุคลากร
สถาบันบริการสารสนเทศซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนา และขับเคลื่อนแบรนด์มากที่สุด ไม่เข้าใจ
แบรนด์ และมุ่งทำให้แบรนด์ครองใจผู้ใช้อย่างแท้จริง รวมถึงการที่สถาบันบริการสารสนเทศสร้าง 
แบรนด์โดยไม่ทำการศึกษาผู้ใช้ให้ดีก่อน ก็อาจทำให้แบรนด์สถาบันบริการสารสนเทศกลายเป็นเพียง
ศัพท์เทคนิคเฉพาะสถาบันที่ผู้ใช้ไม่เข้าใจไปโดยปริยาย (Stimson, 2007; Walton, 2008; ทรงพันธ์ 
เจิมประยงค์, 2551)  

บทสรุป  
 แนวโน้มในการใช้และการให้บริการสารสนเทศในอนาคต จะมีการใช้เครือข่ายที่ทำให้
สามารถสื่อสารถึงกันได้ทุกที่ ทุกเวลาและเข้าถึงสารสนเทศเป็นลักษณะมัลติมีเดียที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึง
ฐานข้อมูลด้วยตนเองจากเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัย ผ่านอุปกรณ์ที่ใช้งานง่ายและสะดวกในการพกพา
เช่น โทรศัพท์และแท็บเล็ต เป็นต้น ดังนั้นแนวทางการให้บริการสารสนเทศของสถาบันบริการ
สารสนเทศจำเป็นต้องอาศัยการทำงานบริการเชิงรุก ซึ่งจะสำเร็จได้ต้องอาศัยความตั้งใจ และความมุ่ง
มั่นเป็นส่วนสำคัญของผู้ให้บริการและผู้บริหารองค์กร  จะต้องมีการวางแผนในการให้บริการลูกค้า
เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางในการตอบสนองการบริการที่พิเศษ และแตกต่างกันตามความต้องการของ
ลูกค้าเป็นรายบุคคล นอกจากนั้นยังเน้นในส่วนของการมีจิตสำนึกในการบริการเป็นสำคัญ ซึ่งเป็น
ความรับผิดชอบส่วนบุคคล เริ่มตั้งแต่การกล่าวต้อนรับลูกค้า การจดจำลูกค้าได ้การเดินเข้าไปต้อนรับ
ลูกค้าทันทีเมื่อลูกค้ามาถึงสถานที ่การให้บริการอย่างเป็นมิตร การแสดงออกด้วยความกระตือรือร้น
พร้อมที่จะให้บริการ บริการด้วยความเป็นกันเองตามกาลเทศะ และสิ่งสุดท้ายของการให้บริการ 
เชิงรุก คือ การมีทักษะด้านการบริการด้วยความรวดเร็ว ความชัดเจน และความถูกต้องในการ 
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ให้บริการ และสิ่งที่สถาบันบริการสารสนเทศพึงหลีกเลี่ยง คือ การบริการเชิงตั้งรับ นั่นคือ การขาด
การวางแผนในการทำงาน การยึดมั่นในความคิดของตนเป็นหลัก ซึ่งส่งผลอันตรายอย่างยิ่งต่องาน
บริการเพราะจะไม่สามารถรับฟังปัญหาและตอบสนองบริการให้แก่ลูกค้าได้ตามความต้องการ    
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