
 
 

บทที่ 2 
 

บุคลากรบริการสารสนเทศและผู้ใช้บริการสารสนทศ 
 

ทรัพยากรสารสนเทศเกิดขึน้อยา่งมากและหลายรูปแบบ โดยเฉพาะในปัจจบุนัสารสนเทศ
มีความส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิ่งตอ่ผู้ใช้ในด้านการด ารงชีวิต เศรษฐกิจ การเมือง การศกึษา  
การสอน การวิจยั ผู้ให้บริการสารสนเทศจะท าหน้าท่ีเป็นผู้ประสานและชว่ยเหลือผู้ใช้บริการให้ได้
สารสนเทศท่ีต้องการและตรงตามวตัถปุระสงค์ ดงันัน้บรรณารักษ์หรือผู้ให้บริการสารสนเทศต้องมี
คณุลกัษณะท่ีเหมาะส าหรับงานบริการสารสนเทศจงึจะชว่ยเหลือผู้ใช้ได้ดี 
 
บุคลากรบริการสารสนเทศ   

1.  ความหมายบุคลากรบริการสารสนเทศ 
 บคุลากรบริการสารสนเทศ  หมายถึง  ผู้ มีหน้าท่ีให้บริการสารสนเทศภายในห้องสมดุ   
ศนูย์สารสนเทศหรือสถาบนับริการสารสนเทศประเภทอ่ืน  เป็นผู้ ท่ีต้องด าเนินการคดัเลือก  
วิเคราะห์และประมวลผลทรัพยากรสารสนเทศ  ตลอดจนเตรียมการค้นคืนและเผยแพร่สารสนเทศ
ให้เหมาะสมกบัความต้องการของผู้ใช้ในรูปแบบตา่ง ๆ  ไมว่า่จะเป็นการค้นหาข้อเท็จจริง  ค้นหา
ทรัพยากรสารสนเทศให้ผู้ใช้  หรือ  จดัท าขา่วสารในรูปของจดหมายขา่วจดับริการเวียนวารสาร  
ให้ยืมทรัพยากรสารสนเทศ  จดัสาระสงัเขปบทความ  รวบรวมบรรณานกุรม  จดัให้มีการแปล
เอกสาร  คดัเลือกสารสนเทศตามความต้องการของผู้ใช้เป็นรายบคุคล  รวมทัง้แนะน าการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศให้ผู้ใช้ได้รับขา่วสารข้อมลูท่ีต้องการได้อยา่งสะดวกและเหมาะสม  
การเรียกช่ือผู้ให้บริการสารสนเทศ คือ บรรณารักษ์ นกัเอกสารสนเทศ หรือ อาจเรียกช่ือเป็น  
อยา่งอ่ืน  เป็นต้น (จิรวรรณ ภกัดีบตุร, 2542, 193) 
 ความส าเร็จของการให้บริการสารสนเทศของสถาบนับริการสารสนเทศขึน้อยูก่บัปัจจยั
หลายประการ  กลา่วคือ  นอกจากจะมีสถานท่ีเหมาะสม  มีคูมื่อชว่ยค้นคว้าตลอดจนทัง้มีแหลง่
สารสนเทศอ่ืน ๆ  ซึง่มีคณุภาพสงูแล้ว  ผู้ใช้ได้รับบริการท่ีมีคณุภาพ  และชว่ยเป็นคูค่ดิ 
ทางวิชาการให้ตรงกบัความต้องการของผู้ใช้จากแหลง่สารสนเทศท่ีมีผู้ผลิตขึน้อยา่งกว้างขวางและ
มีจ านวนมหาศาล 
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2.  ประเภทของบุคลากรบริการสารสนเทศ 
 บคุลากรผู้ปฏิบตังิานบริการและเผยแพร่สารสนเทศก็เหมือนกบับคุลากรในสถาบนับริการ
สารสนเทศโดยทัว่ไป  คือ  ประกอบด้วยบคุคล  2  กลุม่ใหญ่ ๆ  ได้แก่  กลุม่ผู้ มีความรู้ทางวิชาชีพ  
(professional) และกลุม่ผู้สนบัสนนุกิจกรรมวิชาชีพ  (Sub professional หรือ Supportive  
หรือ  Para-Professional) 

        2.1 กลุม่ผู้ มีความรู้ทางวิชาชีพ  บคุลากรในกลุม่นีมี้ฐานะเทา่เทียมกนัทางวิชาชีพ   
ประกอบด้วยบคุคลหลายประเภท  ทัง้นีข้ึน้กบัความต้องการและความเหมาะสมของงานในสถาบนั
บริการสารสนเทศแตล่ะประเภท  บคุลากรทางวิชาชีพแบง่เป็น  4  กลุม่ คือ  

2.1.1 นกัเอกสารสนเทศ  หรือนกัสารสนเทศ  เป็นช่ือท่ีตรงกบัภาษาองักฤษ 
หลายค า  เชน่  Document List (เป็นค าท่ีนิยมใช้ในแถบทวีปยโุรป)  Information Specialist หรือ  
Information Officer และ Information Manager เป็นช่ือต าแหนง่ท่ีนิยมใช้เรียกบคุลากรบริการ
และเผยแพร่สารสนเทศในศนูย์สารสนเทศหรือห้องสมดุเฉพาะ  มีลกัษณะงานเก่ียวกบั   การจดัหา
และคดัเลือกหนงัสือ  และเอกสารสาขาวิชาเฉพาะ วิเคราะห์และจดัหมวดหมูห่นงัสือเอกสาร      
ท าบตัรรายการ บรรณานกุรม ดรรชนีและสาระสงัเขป จดัท าคูมื่อชว่ยการค้นคว้า  แนะแนวการ
อา่นการใช้หนงัสือ  และเอกสารสาขาวิชาเฉพาะ 

2.1.2 บรรณารักษ์  เป็นช่ือท่ีใช้เรียกบคุลากรในต าแหนง่ท่ีต้องท าหน้าท่ี 
รับผิดชอบงานทางวิชาชีพ  เป็นต้นวา่  ก าหนดเป้าหมายและวตัถปุระสงค์ของงานบริการ  วางแผน
จดัองค์การ  จดับริหารด าเนินงาน  เป็นผู้สามารถตดัสินใจวิเคราะห์ความต้องการของหนว่ยงาน
และของผู้ใช้สามารถแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้  รวมทัง้เป็นผู้วางแนวทางในการบริการและส่ือสารให้
เป็นท่ีทราบในหมูผู่้ปฏิบตังิานตลอดทัง้แจ้งให้กลุม่ผู้ใช้ในสถาบนับริการสารสนเทศทราบโดย 
ทัว่ถึงวา่  มีบริการสารสนเทศใดบ้างท่ีจดัเตรียมไว้ให้บริการ  ผู้ด ารงต าแหนง่บรรณารักษ์ควรเป็น 
ผู้ มีพืน้ฐานความรู้ทางด้านภาษาและหนงัสืออยา่งดี  และควรได้รับปริญญาตรีทาง
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์เป็นอยา่งต ่า  สถาบนับริการสารสนเทศบางแหง่อาจ
เรียกช่ือต าแหนง่ของบรรณารักษ์ตามลกัษณะงานและหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  เชน่  บรรณารักษ์
บริการตอบค าถามหรือบรรณารักษ์บริการชว่ยค้นคว้า  ส าหรับผู้บริการสารสนเทศท าหน้าท่ีตอบ
ค าถามและหาสารสนเทศให้ผู้ใช้  และเรียกผู้ท าหน้าท่ีรับผิดชอบบริการยืม-คืนวา่บรรณารักษ์
บริการยืมคืน 

2.1.3 นกัจดหมายเหต ุ เป็นช่ือท่ีใช้เรียกบคุลากรท่ีปฏิบตังิานจดหมายเหต ุ  
ซึง่มีลกัษณะงานเก่ียวกบัการเสาะแสวงหา  รวบรวมเร่ืองราวและเอกสารท่ีเก่ียวกบัเหตกุารณ์
ส าคญั  ๆ  ของชาต ิ รวมทัง้เอกสารท่ีเก่ียวกบัเหตกุารณ์ทางประวตัศิาสตร์  พิจารณาและประเมิน
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คณุคา่เอกสารท่ีเก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่วและเร่ืองทัว่ไปท่ีเก่ียวกบัความสนใจของประชาชน  
เสนอแนะเก่ียวกบัการท าลายเอกสารท่ีไมมี่ความส าคญัในด้านจดหมายเหต ุ วิเคราะห์และจดัท า
เร่ืองยอ่ของเหตกุารณ์เหลา่นัน้  เพ่ือชว่ยในการอ้างอิงตา่ง ๆ  จดัท าดรรชนี  จดัท าบญัชีแยก
หมวดหมูเ่ร่ืองราวตา่ง ๆ  เพ่ือชว่ยในการค้นคว้า  เก็บและดแูลซอ่มแซมรักษาเอกสารส าคญั
เก่ียวกบัจดหมายเหตขุองชาตศิกึษา  ค้นคว้าและให้บริการเก่ียวกบัการศกึษา  ค้นคว้าเอกสาร
จดหมายเหตแุละปฏิบตัหิน้าท่ีอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง 

2.1.4 นกัวิชาการในสาขาวิชาการตา่ง ๆ  (Subject Specialist)  เป็นช่ือท่ีใช้ 
เรียกผู้ มีความรู้  ความสามารถในสาขาวิชาการตา่ง ๆ  ท่ีสถาบนับริการสารสนเทศต้องการและ
มอบหมายให้คดัเลือก  วิเคราะห์  รวบรวม  และจดัเตรียมสารสนเทศเฉพาะสาขา  หรือจดัท า
กิจกรรมเพื่อบริการและเผยแพร่สารสนเทศในรูปแบบตา่ง ๆ  นกัวิชาการในกลุม่นีอ้าจมีช่ือเรียก
ตามสาขาวิชาชีพ  เชน่  นกัวิชาการโสตทศันศกึษา  นกัวิชาการคอมพิวเตอร์  และนกัวิชาการ
กฎหมาย  ฯลฯ  นกัวิชาการผู้ให้บริการและเผยแพร่สารสนเทศควรมีความรู้เฉพาะสาขาในระดบั
ปริญญาโท  ทัง้นีเ้พ่ือจะได้เป็นบคุลากรท่ีมีความรู้ความสามารถมากพอท่ีจะจดับริการและเผยแพร่
สารสนเทศได้อยา่งมีประสิทธิผล  ในสถาบนับริการสารสนเทศบางแหง่  จดัให้นกัวิชาการท่ีมี
ความรู้เฉพาะสาขาท าหน้าท่ีเป็นผู้คดัเลือกทรัพยากรสารสนเทศเฉพาะสาขา  (Subject 
Bibliographer)  เป็นท าดรรชนีหรือสาระสงัเขปเฉพาะด้าน  (Subject Indexer หรือ  Abstractor)  
เป็นผู้ ค้นสารสนเทศเฉพาะด้านทัง้ท่ีปฏิบตัด้ิวยมือหรือโดยใช้คอมพิวเตอร์ระบบออนไลน์  สถาบนั
บริการสารสนเทศในตา่งประเทศบางแหง่อาจเรียกช่ือบคุลากรกลุม่ผู้ มีความรู้ทางวิชาชีพใน       
ช่ืออ่ืน ๆ  เชน่ 

     2.1.4.1 นกัการศกึษาสารสนเทศ  (Information Educators) เป็นผู้ มีความรู้ 
ความช านาญเฉพาะสาขาหรือหลายสาขา  มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัฝึกอบรมให้การศกึษา
ตอ่เน่ืองเพ่ือพฒันาบคุลากรในหนว่ยงานทัง้ระดบัวิชาชีพและระดบัปฏิบตักิาร 

     2.1.4.2 นกัวิเคราะห์สารสนเทศ  (Information Analysts)  เป็นผู้ มีความรู้ 
ความสามารถเฉพาะสาขา  มีหน้าท่ีจดัการวิเคราะห์จดัท าสาระสงัเขปและดรรชนี  หรือท ารายการ
ทรัพยากรสารสนเทศ 

2.1.4.3 นกัเผยแพร่สารสนเทศ  (Information Distributors)  เป็นผู้ ท่ี 
ความรู้ทางวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  หรือมีความรู้เฉพาะสาขาอ่ืน ๆ        
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มีหน้าท่ีในการบริการและเผยแพร่สารสนเทศไปยงัผู้ใช้  โดยการปฐมนิเทศ  การสอนการใช้บริการ
สารสนเทศ  บริการสารสนเทศทนัสมยั  บริการตอบค าถามและชว่ยการค้นคว้าและพฒันา
ทรัพยากรสารสนเทศ 

2.1.4.4 ผู้จดัการสารสนเทศ  (Information Managers)  อาจเป็นผู้ มี 
ความรู้ความช านาญทางวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์หรือวิชาเฉพาะสาขา 
มีความสามารถทางการบริหาร  ออกแบบ  วิเคราะห์ระบบและประชาสมัพนัธ์มีหน้าท่ีในการจดัการ
ดแูลเก่ียวกบังบประมาณการพฒันาทรัพยากร  บคุลากร  การบ ารุงซอ่มแซมอาคาร  การท า
โครงการ  การวางแผน  และงานเก่ียวกบัการบริหารอ่ืน ๆ  

     2.2  กลุม่ผู้สนบัสนนุกิจกรรมวิชาชีพ  บคุลากรในกลุม่นีมี้หน้าท่ีชว่ยปฏิบตังิาน 
ตา่ง ๆ ทัง้ท่ีเป็นงานธุรการและงานทางวิชาชีพท่ีเป็นงานประจ า  ความรู้พืน้ฐานของบคุลากรใน
กลุม่นีอ้ยูใ่นระดบัประกาศนียบตัร  ผู้สนบัสนนุกิจกรรมวิชาชีพสามารถแบง่ได้เป็นหลายประเภท  
เชน่  พนกังานห้องสมดุ  เจ้าหน้าท่ีห้องสมดุ  พนกังานธุรการ  เจ้าหน้าท่ีธุรการ  และชา่งศลิป์ 

3. บุคลิกภาพโดยท่ัวไปของบุคลากรบริการสารสนเทศ 
เน่ืองจากผู้บริการสารสนเทศเป็นบคุลากรท่ีท าหน้าท่ีตดิตอ่ใกล้ชิดกบัผู้ใช้โดยท าหน้าท่ีเป็น

ตวักลางเช่ือมระหวา่งความต้องการของผู้ใช้กบัแหลง่สารสนเทศเพ่ือชว่ยให้ผู้ใช้ได้รับประโยชน์
อยา่งเตม็ท่ีจากทรัพยากรสารสนเทศทกุรูปแบบ  บคุลากรดงักลา่วจงึเป็นองค์ประกอบส าคญัท่ีจะ
ก่อให้เกิดภาพลกัษณ์อนัดีงามของผู้ใช้ตอ่สถาบนับริการสารสนเทศ  อีกทัง้ยงัชว่ยให้งานบริการ
สารสนเทศด าเนินไปสูเ่ป้าหมายท่ีได้วางไว้อยา่งมีประสิทธิภาพ  ผู้ ท่ีจะปฏิบตังิานด้านนีจ้งึควรเป็น
บคุคลท่ีมีคณุสมบตัแิละบคุลิกภาพโดยทัว่ไปท่ีเหมาะสมในด้านตา่ง ๆ  (จิรวรรณ ภกัดีบตุร, 2542, 
196) ดงันี ้

     3.1 การแตง่กาย  ผู้ให้บริการต้องเป็นผู้แตง่กายเหมาะสม  กลา่วคือ  ไมแ่ตง่ตวัมาก
เกินไปหรือน้อยไปจนดไูมส่ภุาพ  ควรดใูห้พอเหมาะกบัสภาพของหนว่ยงานต้นสงักดัท่ีสถาบนั
บริการสารสนเทศสงักดัอยู ่ และเหมาะสมกบัประเภทของผู้ใช้  เชน่  เม่ือให้บริการในห้องสมดุ
ประชาชนในชนบท  ผู้ให้บริการสารสนเทศควรแตง่ตวัแตพ่อควร  เพ่ือให้ผู้ใช้มีความสบายใจอยาก
ท่ีจะเข้ามาไตถ่ามเม่ือมีค าถาม 

     3.2 ทา่ทาง  ต้องมีทา่ทางท่ีเป็นมิตร  ดงัท่ี  สมพร เบท็ซ์.  (2549, 102-107) กลา่วไว้วา่  
บรรณารักษ์หรือผู้ให้บริการต้องยิม้แย้มแจม่ใส ไมท่ าหน้าท่ีบึง้เฉย ยินดีรับค าถามสบตากบัผู้ใช้  
อาจจะเร่ิมต้นด้วยการทกัทาย เชน่ มีอะไรจะให้ชว่ยเหลือหรือไม ่ต้องการค้นเร่ืองอะไร มีปัญหาให้
ชว่ยเหลือหรือเปลา่ ไมท่ างานอ่ืนในขณะท่ีรอให้บริการ 
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  3.3 ความมีมนษุยสมัพนัธ์  เป็นผู้ มีมนษุยสมัพนัธ์รู้จกัใช้กิริยาทา่ทางค าพดูและ
น า้เสียงท่ีเชิญชวนการใช้บริการทัง้นีเ้พ่ือสร้างให้เกิดความเช่ือถือและความเข้าใจอนัดีระหวา่งผู้ใช้
กบัผู้บริการสารสนเทศ 

   3.4 ศกึษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเตมิอยูเ่สมอ  เพ่ือมีความรู้ท่ีทนัตอ่เหตกุารณ์และ
รับทราบถึงประเดน็ปัญหาของผู้ใช้บริการได้ทนัที 

4.  คุณสมบัตเิฉพาะของบุคลากรบริการสารสนเทศ 
คณุสมบตัเิฉพาะตา่ง ๆ  ตอ่ไปนีเ้ป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีสว่นชว่ยให้ผู้บริการสารสนเทศ

สามารถจดับริการสารสนเทศได้อยา่งประสบผลส าเร็จ (กรกมล รามบตุร, 2536, 31 ; สมบรูณ์ 
เจตน์จิราวฒัน์, 2546, 4)  ดงันี ้ คือ 

4.1 ทศันคตท่ีิดีเก่ียวกบัวิชาชีพ  และเป็นผู้ มีทศันคตท่ีิดีตอ่องค์กร ตอ่เพ่ือนร่วมงาน  
ตอ่การบริการ  โดยให้ความชว่ยเหลือแก่ผู้ใช้บริการ  โดยเล็งเห็นถึงวตัถปุระสงค์ส าคญัของสถาบนั
บริการสารสนเทศเป็นหลกั 

      4.2  องค์ความรู้  หมายถึง  ความรู้อ่ืนนอกจากท่ีได้เรียนรู้ในมหาวิทยาลยัเป็นความรู้ 
ในเทคโนโลยีใหม ่ๆ เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ อปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์   

      4.3  ความมีจินตนาการ  เป็นผู้ มีจินตนาการดีและมีความคดิริเร่ิมในการหาลูท่าง 
ใหม ่ๆ  ท่ีเหมาะสมในการให้บริการสารสนเทศ 

      4.4  ความอดทน  มีความอดทนในการตดิตอ่กบัผู้ใช้ท่ีมีลกัษณะตา่ง ๆ  ทัง้ผู้ ท่ีมี 
ความสภุาพออ่นโยน  ผู้ ท่ีมีความก้าวร้าว  หรือผู้ ท่ีมีปัญหาด้านอ่ืนท่ีไมสู่้นา่ยินดีนกั  นอกจากนี ้  
ยงัต้องอดทนตอ่การต้องค้นหาสารนิเทศให้ผู้ใช้จากแหลง่สารสนเทศหลายแหลง่  ในกรณีท่ีเป็น
ค าถามซบัซ้อนและหายาก 

       4.5  ความจ าดี  เป็นผู้ มีความจ าดี  ทัง้ในด้านท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ใช้  (ท่ีมาขอใช้บริการ 
สม ่าเสมอ)  วา่มีความสนใจขา่วสารด้านใด  ตลอดทัง้จ าแหลง่สารสนเทศและคุ้นเคยกบัทรัพยากร
สารสนเทศท่ีอาจเป็นประโยชน์ตอ่การให้บริการได้ 

       4.6  ความคดิกว้างขวาง  เป็นผู้ มีความคดิกว้างขวางยอมรับฟังความคดิเห็นจาก 
ผู้ ร่วมงานและผู้ใช้บริการ  ตลอดทัง้เป็นผู้ มีหตูากว้างไกลท่ีจะปรับปรุงตนเอง  และปรับปรุงงานให้
มีคณุภาพดีขึน้ 

       4.7  ความมีน า้ใจ  เป็นผู้ มีน า้ใจตอ่เพ่ือนร่วมงานเม่ือผู้ ร่วมงานมีปัญหาต้องค้นคว้า 
หาค าตอบท่ีตนทราบแหลง่ค าตอบก็ควรให้ค าแนะน า  ไมป่ลอ่ยให้เพ่ือนร่วมงานต้องยุง่ยากค้นหา
ใหม ่ นอกจากนีย้งัไมค่วรกลา่วแก้ค าแนะน าของเพ่ือนร่วมงานท่ีก าลงัให้ค าปรึกษาแก่ผู้ใช้ด้วยวิธีท่ี
จะท าให้เกิดการเสียหน้าขึน้ได้  กลา่วคือ  สามารถท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ 
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           4.8  ความชา่งสงัเกต  เป็นผู้ชา่งสงัเกตวา่ผู้ใช้คนใดต้องการความชว่ยเหลือ        
แตไ่มก่ล้าเข้ามาซกัถามหรือผู้ใช้ใดต้องการชว่ยตนเองมากกวา่ท่ีจะให้ผู้บริการคอยตดิตามซกัถาม
หรือเสนอความชว่ยเหลือ  

       4.9  จรรยาบรรณในการท างาน  เป็นผู้ มีจรรยาบรรณในการท างานบริการ  ไมน่ าเอา
ปัญหาของผู้ใช้ไปบอกเลา่ให้ผู้ อ่ืนฟัง  ทัง้ในทางขบขนัหรือตเิตียน  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งส าหรับผู้ ท่ี
ปฏิบตังิานในหนว่ยบริการของห้องสมดุเฉพาะ  ข้อมลูหรือสารสนเทศบางอยา่งอาจเป็นสิ่งท่ียงัไม่
ควรเปิดเผยเน่ืองจากอาจน าความล้มเหลวมาสูห่นว่ยงานท่ีห้องสมดุนัน้ ๆ  สงักดัอยูไ่ด้ 

4.10 ความรอบคอบ  เป็นผู้ มีความรอบคอบถ่ีถ้วนในการก าหนดแหลง่สารสนเทศ 
ท่ีผู้ ใช้ต้องการ 

       4.11  ความศรัทธาตอ่การศกึษา  เป็นผู้ มีความศรัทธาตอ่การศกึษาวา่เป็นสิ่งส าคญั 
และสนบัสนนุให้เป็นสารสนเทศตลอดชีวิต ซึง่จะท าให้ชว่ยปรับปรุงคณุภาพชีวิตของมนษุย์        
ให้ดีขึน้  และมีความกระตือรือร้นในการให้บริการแก่ผู้ใช้ทัง้โดยตรงและโดยทางอ้อมเพ่ือเตรียมการ
ให้บริการสารสนเทศอยา่งเตม็ท่ี 

       4.12  ความยืดหยุน่  เป็นผู้ มีความยืดหยุน่  ไมต่ดิยดึกบักฎเกณฑ์และระเบียบ 
จนเกินไปจนท าให้ผู้ใช้ไมไ่ด้รับความสะดวกในการใช้บริการความรู้ความสามารถของบคุลากร
บริการสารสนเทศ  

ฉวีลกัษณ์  บณุยะกาญจน (2545, 5)  เสนอความคดิเห็นวา่ บรรณารักษ์บริการต้องมี
คณุลกัษณะ  ดงันี ้ 

1. เป็นนกัเจรจาตอ่รอง และเป็นผู้วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้บริการ 
2. เป็นผู้อ านวยความสะดวกในการสืบค้นสารสนเทศ 
3. เป็นครูสอนในเร่ืองค้นคืนสารสนเทศ และเป็นผู้ ท่ีมีความรู้คุ้นเคยกบัสารสนเทศ 
4. เป็นผู้ ท่ีจดัท าบริการสารสนเทศท่ีทนัสมยัให้แก่ผู้ใช้สารสนเทศ โดยผา่นกระบวนการ  

คดัสรรสารสนเทศเป็นอยา่งดี  
5. ต้องจดัการศกึษาเพ่ือให้เป็นสารสนเทศเพ่ือการศกึษาตลอดชีวิต 

 งานบริการสารสนเทศเป็นงานท่ีมีความส าคญัอยา่งยิ่งของสถาบนับริการสารสนเทศ 
ทกุประเภททัง้นีเ้พราะเป็นงานท่ีชว่ยให้ผู้ใช้ได้รับข้อมลูขา่วสารและข้อเท็จจริง  ท่ีมีความจ าเป็นตอ่
การด ารงชีวิตประจ าวนัและเพ่ือประกอบการตดัสินใจของผู้บริหารและบคุคลทัว่ไปผู้ใช้จะได้รับ
สารสนเทศท่ีทนัสมยัเหมาะสมทนัตอ่ความต้องการท่ีหลากหลายหรือไม ่ ยอ่มขึน้อยูก่บัความรู้
ความสามารถของผู้บริการสารสนเทศ  งานบริการสารสนเทศจงึความจ าเป็นท่ีจะต้องมีบคุลากรท่ี
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มีความรู้ความสามารถหลายด้านเป็นจ านวนหลายคนด้วยกนับคุลากรเหลา่นีน้อกจากจะต้องมี
คณุวฒุิและความรู้ความสามารถดงัระบไุว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหนง่ของทางราชการแล้ว      
ยงัต้องมีความรู้ความสามารถอ่ืน ๆ  ซึง่อาจน ามากลา่วแตพ่อสงัเขป  ดงันี ้

    5.1  ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ  บคุลากรบริการสารสนเทศควรเป็นผู้ มีความรู้
ทางวิชาชีพอยา่งดี  โดยเฉพาะความรู้เก่ียวกบัการจดัการ  คดัเลือก  วิเคราะห์  และประมวลผล
ทรัพยากรสารสนเทศ  เพ่ือประโยชน์ตอ่การค้นคืนสารสนเทศท่ีผู้ใช้ต้องการสารสนเทศท่ีผู้ใช้ควร
ได้รับบริการ  ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพประกอบด้วยความรู้ความสามารถในด้านตา่ง ๆ 
(จิรวรรณ ภกัดีบตุร, 2542, 195-196) ดงันี ้  

         5.1.1 มีความรู้ความสามารถเป็นอยา่งดีเก่ียวกบัเร่ืองของบรรณานกุรมและ
โครงสร้างทางวรรณกรรมในแขนงวิชาตา่ง ๆ  ทัง้นีเ้พ่ือเป็นตวักลางน าสารสนเทศและความรู้ท่ี
เหมาะสมจากทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีผู้ผลิตขึน้เป็นจ านวนมหาศาลให้กบัผู้ใช้ได้ทนัเวลาท่ี
ต้องการหรือให้ผู้ ท่ีคาดวา่ควรได้รับสารสนเทศนัน้ ๆ  

         5.1.2 มีความสามารถในการจดัการสารสนเทศทัง้ในด้านท่ีเก่ียวกบัการจดัหา  
รวบรวม  จดัเก็บ  และค้นคืนสารสนเทศให้ตรงกบัความต้องการของผู้ใช้และให้เหมาะสมกบัระดบั          
ความต้องการและความสามารถของผู้ใช้ 

         5.1.3 มีความสามารถและช านาญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใหม ่ๆ  ทัง้ในด้าน
ท่ีเก่ียวข้องกบัการวิเคราะห์  จดัรวบรวม  ค้นคืนและเลือกสรรสารสนเทศให้ตรงกบัความต้องการ
ของผู้ใช้ 

         5.1.4 มีวิจารณญาณสามารถตดัสินใจได้อยา่งเหมาะสมวา่  เม่ือใดควรค้นหา
สารสนเทศให้ผู้ใช้จากสิ่งพิมพ์ในรูปแบบตา่ง ๆ  และเม่ือใดควรให้บริการโดยการใช้เทคโนโลยีใหม ่ 
นอกจากนีย้งัควรมีความสามารถอยา่งดีวา่จะเลือกฐานข้อมลูใดจงึจะได้รับสารสนเทศในสาขาวิชา
หรือเร่ืองเฉพาะด้านท่ีต้องการ 

    5.2 ความรู้ในสาขาวิชาเฉพาะ  บคุลากรบริการและเผยแพร่สารสนเทศโดยเฉพาะท่ี 
ปฏิบตังิานในสถาบนับริการสารสนเทศเฉพาะด้าน  เชน่  ห้องสมดุเฉพาะหรือศนูย์สารสนเทศ
เฉพาะสาขา  ควรมีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาเฉพาะนัน้ ๆ โดยตรงจงึจะสามารถเข้าใจ 
ความต้องการของผู้ใช้  สามารถเข้าใจถึงโครงสร้างของวรรณกรรมหรือแหลง่สารสนเทศเฉพาะด้าน  
สามารถวิเคราะห์รวบรวม  เลือกสรร  และให้บริการค้นคืนสารสนเทศได้ดี 
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    5.3 ความรู้ความสามารถทางวิชาการอ่ืน ๆ  บคุลากรบริการและเผยแพร่ 
สารสนเทศควรมีความรู้ความสามารถแบบสหวิทยาการ  เพ่ือสนองความต้องการสารสนเทศท่ี
หลากหลายของผู้ใช้ตา่งสาขา  และควรเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ในภาษาตา่งประเทศเป็นอยา่งดีโดยเฉพาะ
ภาษาองักฤษ  ทัง้นีเ้น่ืองจากแหลง่สารสนเทศและฐานข้อมลูในสาขาวิชาตา่ง ๆ สว่นใหญ่บนัทกึไว้
เป็นภาษาองักฤษ  ความรู้ทางภาษาจะชว่ยให้สามารถเลือกค าหรือวลีส าคญั ๆ จากบญัชีหวัเร่ือง
หรือบญัชีศพัท์สมัพนัธ์เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการค้นสารสนเทศได้  อนัเป็นการประหยดัเวลาและ
คา่ใช้จา่ยในการค้นคืนสารสนเทศด้วย 

    5.4 ความรู้ความสามารถในการใช้สารสนเทศรูปแบบตา่ง ๆ  บคุลากรบริการและ 
เผยแพร่สารสนเทศ  ควรรู้วิธีเข้าถึงสารสนเทศในรูปแบบตา่ง ๆ  ไมว่า่จะอยูใ่นรูปส่ือสิ่งพิมพ์      
ส่ือโสตทศัน์  หรือส่ืออ่ืนท่ีอา่นได้ด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์  รวมทัง้วิธีใช้เคร่ืองมือชว่ยค้นและเข้าถึง
สารสนเทศอ่ืน ๆ  เชน่  บตัรรายการ  ดรรชนีและสาระสงัเขป  ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการชว่ยประหยดัเวลาใน
การค้นหาสารสนเทศให้ผู้ใช้  ท าให้ผู้ใช้ได้รับความสะดวกยิ่งขึน้ 

    5.5 ความรู้เก่ียวกบัชมุชน  บคุลากรบริการและเผยแพร่สารสนเทศ  ควรเป็นผู้ มี 
ความรู้เก่ียวกบัชมุชนท่ีสถาบนับริการสารสนเทศให้บริการเป็นอยา่งดี  โดยศกึษาความต้องการใช้
สารสนเทศของชมุชน  เพ่ือเตรียมการบริการให้เหมาะสม 

    5.6 ความรู้ความสามารถทางการส่ือสาร  บคุลากรบริการสารสนเทศควรเป็นผู้ มี
ความสามารถและมีทกัษะอยา่งดีในการส่ือสารทัง้แบบวจันะ  และอวจันะ โดยเฉพาะภาษาองักฤษ 
(น า้ทิพย์ วิภาวิน, 2537, 121)  ทัง้นีเ้พ่ือประสิทธิภาพในการตดิตอ่ส่ือสารระหวา่งบคุคลกบัผู้ใช้
และผู้ ร่วมงาน  ทัง้ในหนว่ยงานบริการสารสนเทศในสถาบนับริการสารสนเทศและหนว่ยงานอ่ืน ๆ  
ในสงักดัเดียวกนักบัสถาบนับริการสารสนเทศ  นอกจากนีย้งัควรเป็นผู้ มีความสามารถในการ
ท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้เป็นอยา่งดี  ทัง้นีเ้น่ืองจากงานบริการสารสนเทศ  เป็นงานท่ีต้องใช้ความรู้  
ความช านาญหลายด้าน  และใช้ทรัพยากรสารสนเทศทัง้ท่ีมีอยูภ่ายในและภายนอกสถาบนัทัง้ใน
และตา่งประเทศ 

นอกจากความรู้ความสามารถทัว่ ๆ  ไปท่ีพงึมีดงักลา่วแล้ว  บคุลากรบริการสารสนเทศใน
สถาบนับริการสารสนเทศตา่งประเภทกนัควรมีลกัษณะพิเศษเฉพาะเหมาะสมกบัลกัษณะงานด้วย  
ดงัจะได้ยกลกัษณะเดน่ในสถาบนับริการสารสนเทศบางประเภท  ดงันี ้

         5.6.1 ห้องสมดุประชาชน  เป็นสถานท่ีให้บริการสารสนเทศแก่ผู้ใช้หลายระดบั  
หลายวยั  ผู้ใช้สว่นใหญ่ท่ีเข้ามาใช้บริการของห้องสมดุประชาชน  มกัต้องการข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบั
ความสนใจของท้องถ่ิน  ไมว่า่จะเป็นเร่ืองทางประวตัศิาสตร์  อตุสาหกรรม  สถาบนั  ตลอดจน
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บคุคลส าคญัและกิจกรรมตา่ง ๆ  ของชมุชน  ผู้บริการสารสนเทศในห้องสมดุประชาชน  จงึควรเป็น
บคุคลท่ีมีความรู้เก่ียวกบัการศกึษา  ความต้องการของชมุชนท่ีห้องสมดุตัง้อยู ่ โดยตดิตามและ
รวบรวมความรู้ข้อมลูจากสิ่งพิมพ์ตา่ง ๆ  ท่ีมีผู้ใช้  ซึง่อาจจดัท าในรูปของจลุสาร  กฤตภาคหรือ
จดัเป็นแฟ้มข้อมลู  นอกจากนีย้งัควรมีความรู้เก่ียวกบัการประเมินและจดัท าบรรณานกุรมของ
หนงัสือ ตา่ง ๆ  เป็นอยา่งดี  เพ่ือชว่ยในการแนะแนวการอา่นให้กบัผู้ใช้ท่ีสนใจและต้องการ
ยกระดบั     การอา่นของตน หรือส าหรับเป็นคูมื่อแนะน าหนงัสือส าหรับผู้ปกครองเดก็ส าหรับ
ห้องสมดุประชาชนในชนบท  ผู้บริการและเผยแพร่สารสนเทศอาจต้องเป็นผู้ ท่ีมีความสามารถใน
การจดับริการขา่วสารให้กบัผู้ใช้ท่ีไมรู้่หนงัสือ  โดยจดัในรูปแบบท่ีผู้ใช้สามารถได้รับขา่วสารความรู้
โดยไมต้่องอา่นหนงัสือด้วยตนเอง  เชน่  อาจจดัในรูปของนิทรรศการภาพ  ภาพนิ่ง  สไลด์  การเลา่
เร่ืองหนงัสือ  หรือการออกไปพดูคยุให้ประชาชนได้รับข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ชีวิตประจ าวนั   
การจดัท านามานกุรมผู้ช านาญการของท้องถ่ินในด้านตา่ง ๆ  จะชว่ยให้เกิดประโยชน์ตอ่ประชาชน
ท่ีมีความต้องการเฉพาะด้านได้ในภายหลงั  โดยการตดิตอ่ขอข้อมลูจากผู้ช านาญการโดยตรง 

         5.6.2 ห้องสมดุโรงเรียน  เป็นสถาบนับริการสารสนเทศท่ีมุง่เน้นให้บริการสารสนเทศ 
เพ่ือสง่เสริมการเรียนการสอนตามหลกัสตูร  และมุง่ปลกูฝังนิสยัรักการอา่น การค้นคว้า การเรียนรู้
ด้วยตนเอง  ผู้บริการและเผยแพร่สารสนเทศในห้องสมดุโรงเรียนควรฝึกฝนให้มีทกัษะในการ
คดัเลือกวสัด ุ ครุภณัฑ์  และทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีคณุภาพเหมาะสมกบัระดบัผู้ใช้  สามารถใช้
โสตทศันปูกรณ์ตา่ง ๆ  เชน่  เคร่ืองฉายภาพยนตร์  สไลด์  ฟิล์มสตริป  และเคร่ืองเลน่วีดทิศัน์ได้
เข้าใจวิธีถ่ายทอดขา่วสารให้เหมาะสมกบัระดบัการศกึษาและวยัของผู้ เรียน  รู้จกัประเมินคา่
หนงัสือและสามารถแนะน าการอา่น  สามารถเลา่เร่ืองหนงัสือ  เลา่นิทาน  และจดันิทรรศการ                        
รู้วิธีสอนเพ่ือชว่ยในการสอนให้นกัเรียนรู้วิธีศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง  นอกจากนีค้วรเป็นบคุคลท่ีมี
มนษุยสมัพนัธ์ท่ีดี  คือ  มีความสามารถในการตดิตอ่ส่ือสารกบัอาจารย์ผู้สอนได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ  สามารถน าเสนอบริการขา่วสารและกิจกรรมท่ีจะชว่ยสง่เสริมการสอนของครู
อาจารย์ตามหลกัสตูรการศกึษาได้ 

         5.6.3 ห้องสมดุมหาวิทยาลยั  เน่ืองจากห้องสมดุมหาวิทยาลยัและวิทยาลยัมี
เป้าหมายคล้ายคลงึกบัห้องสมดุโรงเรียน  กลา่วคือ  มีการจดัห้องสมดุให้สง่เสริมการเรียนการสอน         
ตามหลกัสตูร  สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของมหาวิทยาลยั  และสนบัสนนุการศกึษาค้นคว้าด้วย
ตวัเอง  นอกจากนีย้งัมุง่สง่เสริมการค้นคว้าวิจยัของอาจารย์และนกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา       
ผู้บริการและเผยแพร่สารสนเทศในสถาบนับริการสารสนเทศประเภทนี ้ ควรเน้นบทบาทในด้าน
พฒันาความสามารถทางวิชาการของตนให้มีความรอบรู้อยา่งกว้างขวาง  สามารถจดัหา  
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วิเคราะห์รวบรวมและให้บริการสารสนเทศในรูปแบบตา่ง ๆ  อาจต้องมีความรู้เฉพาะสาขาวิชาใด
วิชาหนึง่  และพฒันาให้สามารถท าการตดิตอ่สมัพนัธ์กบัอาจารย์ผู้สอนเพ่ือน าเสนอบริการขา่วสาร  
อนัจะเป็นประโยชน์ตอ่การเรียนการสอนในสาขาตา่ง ๆ  ได้อยา่งจริงจงั  การแนะน าหรือการสอน
การใช้ห้องสมดุแก่ผู้ใช้ทัง้ท่ีเป็นอาจารย์  นกัศกึษาและเจ้าหน้าท่ีให้สามารถตดิตามทรัพยากร 
สารสนเทศด้วยตนเองนัน้  จะต้องมีวีการท่ีแยบยล  โดยอาจจดัท าในรูปของการสอน  การแนะน า
อยา่งไมเ่ป็นทางการ  ซึง่จะได้ผลดีกวา่การสอนอยา่งเป็นทางการ  ซึง่จะได้ผลดีกวา่การสอนอยา่ง
เป็นทางการ  เน่ืองจากผู้ใช้ห้องสมดุประเภทนีเ้ป็นบคุคลท่ีมีความรู้ในสาขาวิชาท่ีตนถนดัดีอยูแ่ล้ว  
การด าเนินกิจกรรมดงัจะยกมาเป็นตวัอยา่งนี ้ มีสว่นชว่ยให้ผู้ใช้ได้รับประโยชน์อยา่งยิ่งในการ
ตดิตามความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาวิชาท่ีตนสนใจ  

              5.6.3.1 จดัท าค าแนะน าการใช้ทรัพยากรสารสนเทศเฉพาะเร่ือง  เฉพาะช่ือ  
(Point-of-Use)  ได้แก่  การใช้บรรณานกุรม  หรือดรรชนีทัง้ท่ีอยูใ่นรูปของส่ือสิ่งพิมพ์  ไมโครฟิล์ม           
ไมโครฟิช  และฐานข้อมลูคอมพิวเตอร์  รวมทัง้วิธีการค้นคืนสารสนเทศจากฐานข้อมลูคอมพิวเตอร์
ทัง้ระบบออนไลน์และออฟไลน์  วิธีเขียนควรเขียนเป็นขัน้ตอนแสดงการใช้อยา่งกระชบั  ไมค่วรให้
ยาวมาก  เพ่ือสะดวกในการปฏิบตัติาม 

              5.6.3.2 จดัท าค าแนะน าวิธีค้นคว้าทรัพยากรสารสนเทศทกุรูปแบบท่ีจดับริการใน
ห้องสมดุหรือสถาบนับริการสารสนเทศอ่ืน  ๆ  โดยจดัท าในรูปของค าแนะน าท่ีให้ความสะดวกตอ่
ผู้ใช้  ได้แก่  ในรูปของแถบเสียง วีดทิศัน์  สไลด์  จลุสาร  หรือแผน่พบั  จดัรวบรวมบรรณานกุรม
เฉพาะด้าน  การจดัท าดรรชนีและสาระสงัเขป 

         5.6.4) ห้องสมดุเฉพาะหรือศนูย์สารสนเทศ  เน่ืองจากห้องสมดุเฉพาะหรือศนูย์
สารสนเทศจดับริการเพ่ือมุง่สนองวตัถปุระสงค์ของหนว่ยงานต้นสงักดั  จงึเน้นให้บริการแก่บคุคล
ในวงจ ากดั  ซึง่มีความต้องการสารสนเทศเฉพาะด้านหรือเฉพาะสาขาวิชา  บคุคลเหลา่นีล้้วนเป็นผู้
มีความรู้ความช านาญในแขนงวิชาของตนอยูแ่ล้ว แตเ่ป็นผู้ มีเวลาจ ากดั  ไมส่ามารถใช้เวลานานใน
การค้นหาข้อมลูท่ีต้องการ  ผู้บริการและเผยแพร่สารสนเทศในสถาบนับริการสารสนเทศประเภทนี ้
จงึต้องมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน  และมีความช านาญในการค้นหาสารสนเทศท่ีเก่ียวข้อง  
ซึง่อาจต้องใช้เวลามากจงึจะได้รายละเอียดท่ีจ าเป็น  นอกจากนีย้งัต้องมีความสามารถในการ
วิเคราะห์หรือรวบรวมสารสนเทศตลอดทัง้จดัท าเคร่ืองมือชว่ยการค้นคว้า  เพ่ือจดัสรรหรือให้
สารสนเทศในรูปแบบยอ่หรือส าเร็จรูป  โดยท่ีผู้ใช้ไมต้่องเสียเวลาในการอา่นมาก  สรุปแล้วอาจ
กลา่วได้วา่บริการสารสนเทศของห้องสมดุหรือศนูย์สารสนเทศมีความส าคญัตอ่ความส าเร็จของ
หนว่ยงานหรือสถาบนัต้นสงักดัเป็นอยา่งยิ่ง  ผู้บริการและเผยแพร่สารสนเทศต้องมีความสามารถ
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ทางวิชาเฉพาะ  และมีความอดทนท างานภายใต้ภายความกดดนัเพราะต้องท างานแขง่กบัเวลา
เพ่ือให้สามารถตดิตามค้นหาข้อมลูท่ีจ าเป็นให้แก่ผู้ใช้ในสถาบนั  นอกจากนีย้งัต้องเป็นผู้ มี 
ไหวพริบมีมนษุยสมัพนัธ์ดี  มีความคลอ่งแคลว่ในการตดิตามความก้าวหน้าทางวิชาการเพ่ือจะได้
จดับริการสนองความต้องการและเตรียมบริการในแง่มมุตา่ง ๆ  ท่ีคาดวา่ผู้ใช้จะต้องการ 

นอกจากความรู้ดงักลา่ว  บคุลากรบริการและเผยแพร่สารสนเทศ  ควรมีความรู้
ความสามารถทัว่ไปให้เหมาะสมกบังานในต าแหนง่ตา่ง ๆ  ท่ีเก่ียวข้องกบัการบริการและเผยแพร่
สารสนเทศ  เชน่  บคุลากรบริการยืม-คืน  ควรมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา  การคดิเลข  
และการตดิตอ่ส่ือสารกบัผู้ใช้  มีความรู้เก่ียวกบัระบบบริการยืม-คืน  ตลอดทัง้กิจกรรมอ่ืน ๆ  
ท่ีจ าเป็นท่ีจะชว่ยให้บริการยืม-คืน  เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
ทักษะและประสบการณ์ของบุคลากรบริการสารสนเทศ 
 นอกจากความรู้ความสามารถทางวิชาการและความรู้ทางวิชาชีพอยา่งกว้างขวางแล้ว  
ประสบการณ์และทกัษะหรือความช ่าชองในการปฏิบตังิานบริการสารสนเทศยงัมีบทบาทส าคญั
อยา่งยิ่ง  เน่ืองจากเป็นปัจจยัชว่ยให้การบริการสารสนเทศในรูปแบบตา่ง ๆ  ประสบผลส าเร็จด้วยดี  
ไมว่า่จะเป็นการค้นคืนสารสนเทศเพ่ือตอบค าถามของผู้ใช้ท่ีต้องการข้อเท็จจริงเฉพาะเจาะจงเพ่ือ
เผยแพร่สารสนเทศส าหรับบคุคลในวงกว้าง ๆ หรือเฉพาะกลุม่ หรือเพ่ือการบริการสารสนเทศ
ส าหรับผู้ เยาว์  ผู้สงูอาย ุ หรือส าหรับบคุคลท่ีมีลกัษณะบกพร่องทางกายอ่ืน ๆ   
 การจดับริการสารสนเทศให้ตรงกบัความต้องการของผู้ใช้  เป็นศาสตร์ท่ีต้องอาศยัศลิป
และกลยทุธ์ท่ีแยบยล  การฝึกฝน  การสงัเกตผู้ปฏิบตังิานอยูก่่อนการอา่นคูมื่อการปฏิบตังิานตลอด
ทัง้การศกึษาแหลง่สารสนเทศท่ีส าคญั ๆ  ล้วนเป็นสิ่งท่ีจะชว่ยให้บคุลากรผู้แรกเข้าปฏิบตังิาน  
 เกิดความมัน่ใจและได้เรียนรู้วิธีการค้นหาสารสนเทศได้รวดเร็วขึน้ 
 1.  ทักษะและประสบการณ์ที่บุคลากรบริการสารสนเทศพงึมี 
 ทกัษะและประสบการณ์ท่ีผู้บริการสารสนเทศควรฝึกฝนให้มีความช านาญ  ประกอบด้วย
เร่ืองส าคญั ๆ (สรัุสวดี, 2544, 55; ชตุมิา สจัจานนัท์ สอางศรี พรสวุรรณและพิบลูศลิป์            
วฑัฒนะพงศ์, 2548, 67) ดงันี ้

1.1 ทกัษะในการประเมินและคดัเลือกทรัพยากรสารสนเทศท่ีเหมาะสม  ทัง้ใน 
ด้านเนือ้หาสาระ  วิธีการจดัเรียบเรียงและความถกูต้องนา่เช่ือถือ  ได้เหมาะสมกบัความต้องการ
ของผู้ใช้ 

     1.2  ทกัษะในการใช้ภาษา  การมีทกัษะในการใช้ภาษาโดยเฉพาะการอา่นและ 
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การเขียนสามารถชว่ยในการประเมินคา่ทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือวิเคราะห์และจบัใจความส าคญั
ของสาระความรู้จากแหลง่สารสนเทศตา่ง ๆ  ซึง่อ านวยประโยชน์ตอ่การเขียนบรรณนิทศัน์หรือ
สาระสงัเขป  การเขียนคูมื่อหรือวิธีใช้ทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีความยุง่ยากซบัซ้อน  การเขียน
รายงานแสดงความก้าวหน้าของวิชาการ  และการเขียนอธิบายแสดงขัน้ตอนการตดิตามโครงสร้าง
ทางบรรณานกุรมในสาขาวิชาตา่ง ๆ  เป็นต้น 

     1.3  ทกัษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใหม ่ๆ  หมายถึง  ความสามารถในการ 
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจดัเก็บและค้นคืนสารสนเทศให้ผู้ใช้ทัง้รายบคุคลหรือกลุม่บคุคล 
เชน่ มีทกัษะในการสืบค้นอินเตอร์เน็ต  ทกัษะการสืบค้นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

     1.4  ทกัษะในการใช้บญัชีหวัเร่ือง  บญัชีศพัท์สมัพนัธ์  ดรรชนีวารสาร  และ 
เคร่ืองมือสมยัใหมอ่ื่น ๆ  การมีทกัษะในด้านดงักลา่วท าให้เกิดความคลอ่งตวัในการค้นหา
สารสนเทศท่ีอยูใ่นรูปส่ือสิ่งพิมพ์  ส่ือโสตทศัน์  และฐานข้อมลูคอมพิวเตอร์  ซึง่สามารถค้นคืนได้ 
ทัง้ระบบออนไลน์และระบบออฟไลน์ในรูปซีดี-รอม 

     1.5  ทกัษะในการเสนอสารสนเทศตอ่ผู้ใช้  เป็นการเสนอสารสนเทศหรือเร่ืองราวท่ี 
นา่สนใจตอ่ผู้ใช้  ทัง้รายบคุคลหรือกลุม่บคุคลทัว่ไป  นกัวิชาการ  ผู้ เยาว์  ผู้สงูอาย ุ และผู้ มีความ
บกพร่องทางร่างกายบางสว่น  ทัง้นีข้ึน้กบัประเภทของสถาบนับริการสารสนเทศแตล่ะแหง่  เชน่  
ในห้องสมดุประชาชนหรือห้องสมดุโรงเรียน  ผู้บริการและเผยแพร่สารสนเทศควรมีความช านาญ
ในการแนะน าวิธีใช้  วิธีค้นหาสารสนเทศจากแหลง่สารสนเทศตา่ง ๆ  สามารถน าการสนทนา
เก่ียวกบัเร่ืองหนงัสือดีท่ีผู้ เยาว์ควรสนใจหรือควรศกึษา  หรือสามารถเลา่นิทานได้ดี  ในขณะท่ี       
ผู้บริการสารสนเทศในศนูย์สารสนเทศทางวิทยาศาสตร์  ควรมีความช านาญในการตดิตาม
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์สามารถวิเคราะห์และจดัท าสาระสงัเขปบทความตลอดทัง้ส ารวจ
ความต้องของผู้ใช้เฉพาะด้านได้ถกูต้อง  เพ่ือการจดับริการสารสนเทศท่ีเหมาะสมได้ 

     1.6  ทกัษะในการส่ือสารระหวา่งบคุคล  เป็นทกัษะด้านการส่ือสารท่ีพงึมี 
โดยเฉพาะเม่ือมีการสนทนาเพ่ือซกัถามความต้องการของผู้ใช้  รวมทัง้การส่ือสารระหวา่งผู้ ร่วมงาน
ด้วยกนัเอง  ทัง้นีเ้พ่ือให้เกิดความราบร่ืนและความร่วมมือในการให้บริการสารสนเทศแก่ผู้ใช้ 

2. การพัฒนาทักษะของบุคลากรบริการสารสนเทศที่พงึฝึกฝน 
ทกัษะให้ได้มาซึง่ความรู้และความช านาญในการบริการสารสนเทศ  ผู้บริการสารสนเทศ 

สามารถเรียนรู้และฝึกฝนได้  ทัง้จากการเรียนรู้อยา่งเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ  ดงันี ้
  การศกึษาตอ่เน่ือง  เป็นการศกึษาแบบเป็นทางการในวิชาชีพหรือในสาขาวิชา 
เฉพาะ  ซึง่เป็นสิ่งจ าเป็นท่ีจะชว่ยให้ผู้ปฏิบตังิานไมล้่าสมยัและสามารถตดิตามความก้าวหน้าทาง
วิชาการได้ทนัตอ่ความต้องการและความสนใจของผู้ใช้  ทัง้นีผู้้บริการและเผยแพร่สารสนเทศ
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สามารถศกึษาจากสถาบนัการศกึษาระดบัอดุมศกึษาท่ีเปิดสอนสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์หรือวิชาอ่ืน  ท่ีเก่ียวข้องกบัความรู้เฉพาะด้านทัง้ในและตา่งประเทศ
มหาวิทยาลยัแตล่ะแหง่ได้จดัพิมพ์หนงัสือคูมื่อการศกึษาเพ่ือให้รายละเอียดเก่ียวกบัวิชาท่ีเปิดสอน
และระเบียนการสมคัเรียนได้ตามความต้องการสถานศกึษาบางแหง่  จดัอบรมหลกัสตูรระยะสัน้ทัง้
ในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีใหม ่ๆ  การบริหารและจดัการสถาบนั
บริการสารสนเทศและเร่ืองอ่ืน ๆ  ท่ีนา่สนใจ  ทัง้นีผู้้บริการสารสนเทศสามารถตดิตามและสอบถาม
รายละเอียดได้จากสถาบนัการศกึษาแตล่ะแหง่  หรือตดิตามจากขา่วในหนงัสือพิมพ์   ขา่วจาก
สมาคมห้องสมดุแหง่ประเทศไทย  ขา่วจากวารสารทางวิชาการ  หรือตดิตอ่สอบถามจากห้องสมดุ
และศนูย์ขา่วสารของแตล่ะประเทศได้  เชน่  จากห้องสมดุบริตชิเคาน์ซิลและห้องสมดุ   
เอ  ย ู เอ 

     2.2  การศกึษาอยา่งไมเ่ป็นทางการ  โดยวิธีตดิตามอา่นและส ารวจขา่วสารจาก 
หนงัสือพิมพ์รายวนั  บทปริทศัน์หนงัสือและส่ือในรูปอ่ืน ๆ  วารสารและรายช่ือสิ่งพิมพ์ใหม ่ๆ       
ท่ีสถาบนับริการสารสนเทศของตนตลอดจนสถาบนัอ่ืน ๆ  พิมพ์เผยแพร่  การอา่นและการส ารวจ
ขา่วสารจากแหลง่สารสนเทศเหลา่นี ้ จะชว่ยให้บคุลากรบริการและเผยแพร่สารสนเทศมีความ
ต่ืนตวัทนัสมยัและเข้าใจสภาพการณ์ปัจจบุนัท่ีเป็นความสนใจของชมุชนได้ดี 

     2.3  การฝึกอบรม  โดยเข้ารับการฝึกอบรมในโครงการท่ีสถาบนับริการสารสนเทศ 
จดัให้ผู้แรกเข้าปฏิบตังิานหรือผู้ปฏิบตังิานมาระยะหนึง่แล้ว  ได้เข้าใจนโยบายและข้อจ ากดัในการ
ให้บริการ  และให้เข้าใจสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกท่ีมีความสมัพนัธ์เก่ียวข้องกบัสถาบนั
บริการสารสนเทศ  รวมทัง้การอบรม  การสมัมนาเชิงปฏิบตักิารท่ีสถาบนับริการสารสนเทศแตล่ะ
แหง่จดัให้ผู้บริการสารสนเทศมีโอกาสฝึกฝนการปฏิบตังิานบางด้าน  เชน่การค้นค้นสารสนเทศจาก
ฐานข้อมลูคอมพิวเตอร์  การฝึกใช้บญัชีศพัท์สมัพนัธ์  การฝึกจดัเก็บข้อมลูโดยใช้คอมพิวเตอร์   
การให้ความรู้เก่ียวกบัการประชาสมัพนัธ์  การตลาดและการส่ือสารระหวา่งบคุคล  เป็นต้น 
 
ผู้ใช้บริการสารสนเทศ 

ความต้องการและการใช้สารสนเทศ   
    ผู้ใช้สารสนเทศและสารสนเทศที่ต้องการ 

 ในการวางรูปแบบบริการสารสนเทศท่ีได้ผล  ผู้บริการสารสนเทศต้องรู้จกัผู้ใช้ของตนเอง  
เพราะผู้ใช้แตล่ะประเภทแตล่ะกลุม่จะมีความต้องการใช้สารสนเทศแตกตา่งกนัตามขอบเขตและ
ลกัษณะงานท่ีรับผิดชอบ  ซึง่สามารถแบง่กลุม่ผู้ใช้ได้เป็น 4 กลุม่  คือ 
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      1. กลุม่นกับริหาร 
     2. กลุม่นกัธุรกิจ 
     3. กลุม่นกัวิชาการ 
     4. กลุม่ผู้ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ 
  กลุ่มนักบริหาร 

   กลุม่นกับริหาร หมายถึง  กลุม่ผู้น าในองค์กร  เป็นผู้ท าหน้าท่ีในการวินิจฉยั สัง่การ 
และควบคมุดแูลการด าเนินงานให้บรรลตุามเป้าหมาย  ดงันัน้ลกัษณะสารสนเทศท่ีผู้บริหาร
ต้องการจ าแนกได้เป็น 3 กลุม่ คือ (จิรวรรณ ภกัดีบตุร, 2542,166) 

    กลุ่มนักบริหารระดับสูง  หมายถึงกลุม่ผู้น าระดบัสงูในองค์กร  ท าหน้าท่ีก าหนด
นโยบาย ตดัสินใจ วินิจฉยัและสัง่การ  ต้องการสารสนเทศเก่ียวกบัสภาวะแวดล้อม  และ
ภาระหน้าท่ีขององค์กร  นโยบายของรัฐบาล   การเมือง  เศรษฐกิจ  และสงัคม  ข้อมลูสารสนเทศ
เก่ียวกบัทรัพยากรของประเทศและองค์กรรูปแบบท่ีต้องการคือ  ตวัเลข  สถิต ิ ข้อเท็จจริงตา่ง ๆ  
ต้องทนัสมยัและทนัตอ่เหตกุารณ์ 
     กลุ่มนักบริหารระดับกลาง  มีหน้าท่ีรับนโยบายและแผนงานจาก 1 ไป
ด าเนินการ  และจดัการให้เรียบร้อยตามแผนท่ีก าหนดไว้ ต้องการสารสนเทศเชน่เดียวกบั 1 แตเ่น้น
ในองค์กร รูปแบบท่ีต้องการคือ ตวัเลข สถิต ิข้อเท็จจริง  กฎหมาย ระเบียบข้อบงัคบั นโยบายของ
ผู้บริหารระดบัสงู  อาจเป็นสารสนเทศย้อนหลงัหรือทนัสมยั 
     กลุ่มนักบริหารระดับล่าง  มีหน้าท่ีรับนโยบายจาก 1 และ 2 มอบหมายมาให้
น ามาปฏิบตัแิละควบคมุดแูลให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ท่ีก าหนดไว้  ต้องการสารสนเทศเฉพาะ
ด้านท่ีเก่ียวข้องกบังานของตน 

  กลุ่มนักธุรกิจ 
  กลุม่นกัธุรกิจ  หมายถึง  ผู้ประกอบอาชีพท่ีเก่ียวข้องกบัการค้า ธุรกิจและอตุสาหกรรม  

อาจเป็นเจ้าของหรือผู้บริหารระดบัตา่ง ๆ  
            ลักษณะสารสนเทศที่นักธุรกิจต้องการ 
               1. สารสนเทศภายในองค์กร  ได้แก่ 
         1.1 สารสนเทศเก่ียวกบับคุคล  การเงิน  งบประมาณ (ก าลงัการผลิต และ
ทรัพยากรสารสนเทศตา่ง ๆ) 
         1.2 สารสนเทศเก่ียวกบัการค้าและธุรกิจ  เชน่ ประเภท ชนิดของการค้า 
แนวโน้มการขยายบริษัทและการตลาด 
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         2. สารสนเทศภายนอกองค์กร   แตมี่สว่นเก่ียวข้องกบัธุรกิจ 
         2.1 องค์กรทางเศรษฐกิจ  ความเคล่ือนไหวทางด้านเศรษฐกิจ การค้า  
การลงทนุ ทัง้ในและตา่งประเทศ 
         2.2 องค์กรทางการเมือง  ขา่ว บทวิเคราะห์ทางการเมือง การเปล่ียนแปลงทาง
การเมือง  นโยบายทางการเมืองท่ีมีตอ่นโยบายเศรษฐกิจ  ทัง้ภายในและภายนอกประเทศ   
         2.3 องค์กรทางกฎหมาย และระเบียบข้อบงัคบัตา่ง ๆ  ท่ีมีผลกระทบตอ่ธุรกิจ 
         2.4 องค์กรทางสงัคม  ในรูปสถิต ิตวัเลขท่ีได้กลัน่กรองวิเคราะห์แล้ว  รวมทัง้
ขา่วตา่ง ๆ  ท่ีจะมีผลตอ่ธุรกิจ 

    กลุ่มนักวิชาการ 
      กลุม่นกัวิชาการ  หมายถึง   ผู้ปฏิบตังิานทางวิชาการ 

         ลักษณะสารสนเทศที่กลุ่มนักวิชาการต้องการ 
               1. หลกัทฤษฎีและพฒันาการในสาขาวิชาทัว่ไปและเฉพาะสาขาวิชา 

              2. จากต ารา บทความ ข้อมลูสถิตติวัเลขทัง้ปัจจบุนัและย้อนหลงั 
              3. ในเอกสาร รายงานการวิจยัตา่ง ๆ 
     กลุ่มผู้ประกอบอาชีพอ่ืนๆ  ได้แก่  

1. เกษตรกรและประชาชนในชนบท  ต้องการสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องกบัอาชีพและ 
เศรษฐกิจของตน  เชน่ ความรู้ขา่วสารการเกษตร สารนิเทศท่ีให้ความบนัเทิง 

2. แมบ้่าน  ต้องการสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องกบัเศรษฐกิจ ขา่วทัว่ไป ความรู้ทาง        
ด้านคหกรรมศาสตร์  และบนัเทิง 
       3. นกัเรียนนกัศกึษา  ต้องการสารสนเทศท่ีใช้ประกอบการเรียนในวิชาตา่งๆ  อาจอยู่
ในรูปต ารา แบบเรียน ขา่วสารปัจจบุนั เป็นต้น 

พฤตกิรรมการค้นหาสารสนเทศ 
   พฤตกิรรมการค้นหาสารสนเทศ หมายถึง กิจกรรมท่ีบคุคลใดบคุคลหนึง่กระท าเพ่ือให้ได้
สารนิเทศ  เชน่  ข้อมลู ขา่วสาร  ข้อเท็จจริงเพ่ือตอบสนองความต้องการของตน เพ่ือแก้ปัญหา  
และเพ่ือหน้าท่ีการงาน (Krikelas, 1983, 5-20)  
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   ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤตกิรรมการค้นหาสารสนเทศ 
    พฤตกิรรมการค้นหาสารสนเทศเกิดขึน้จากหลายปัจจยั ดงัท่ี นิโคลาส (Nicholas, 

1996, 7) กลา่วไว้ดงันี ้
     1. คุณสมบัตส่ิวนตัวของผู้ใช้  เชน่ เกิดจากแรงจงูใจ  ความสนใจของผู้ใช้ในเร่ือง
ตอ่ไปนี ้
      1.1 สาขาวิชาท่ีผู้ใช้สารสนเทศก าลงัศกึษาอยูห่รือศกึษามาแล้ว   มกัจะสนใจเพ่ือ
เพิ่มเตมิความรู้ 
       1.2 ระดบัการศกึษา  คือ  ถ้าศกึษามาน้อยก็ต้องการเพิ่มพนูความรู้ ประสบการณ์
หรือต้องการใบประกาศนียบตัร หรือปริญญาบตัร  เพ่ือน าไปใช้ในการประกอบอาชีพ เป็นต้น  
       1.3 อาชีพและหน้าท่ีการงาน   เศรษฐกิจ  สงัคม  อาย ุฯลฯ 
     2. เวลาเน่ืองจากผู้ใช้สารสนเทศมีภาระงานมากในเวลาที่จ ากัด ในขณะเดียวกนั
สารสนเทศก็เพิ่มขึน้อยา่งรวดเร็ว  ผู้ใช้จงึแสวงหาสารสนเทศเพ่ือการปฏิบตังิาน 
     3. การเข้าถงึและการใช้สารสนเทศ   
  ในยคุสารสนเทศ  ผู้ใช้ต้องการเข้าถึงสารสนเทศให้มากท่ีสดุในหลากหลายรูปแบบใน
เวลาท่ีรวดเร็ว โดยมีระบบหรือวิธีการสืบค้นท่ีง่าย  สะดวก  โดยอาศยัคูมื่อชว่ยค้น 

  4. ราคาในปัจจุบันสารสนเทศอยู่ในรูปของฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Services) ซึง่สะดวก ง่ายตอ่การค้นหาและราคาไมแ่พง หรือบางรายการไมมี่
คา่ใช้จา่ย เชน่ Full Text  E-Journal หรือ E-books เป็นต้น 

  5. สารสนเทศท่วมท้น 
     ทกุวนันีส้ารสนเทศมุง่บริการในรูปคอมพิวเตอร์มากกวา่ในรูปของหนงัสือ และเพิ่ม

จ านวนมากขึน้ทกุเวลาอยา่งรวดเร็ว  ท าให้ผู้ใช้ต้องสืบค้นสารสนเทศเพ่ือให้ทนัตอ่ขา่วสาร 
พฤตกิรรมตา่ง ๆ ของสิ่งแวดล้อมีท่ีอยูร่อบตวั  และเพ่ือการด ารงชีวิตประจ าวนั 

วิธีการค้นหาสารสนเทศ 
เทเลย์ (Taylor, 1968, 178-194) จ าแนกวิธีการค้นหาสารสนเทศออกเป็น  3  แหลง่  คือ 

 1. ค้นจากแหลง่สารสนเทศท่ีผู้ใช้มีอยู ่ เชน่ประสบการณ์ของตน  จากการสงัเกต   
 2. ค้นจากการพดูคยุกบัผู้ใกล้ชิดอยา่งไมเ่ป็นทางการ เชน่จากเพ่ือน หรือเพ่ือนร่วมงาน 
 3. ค้นจากห้องสมดุหรือศนูย์สารสนเทศตา่งๆ  โดยวิธีแรกคือ สอบถามปัญหาหรือข้อสงสยั
จากบรรณารักษ์  วิธีท่ีสองใช้ยทุธวิธีการสืบค้นตามท่ีตนเองศกึษาหรือเรียนรู้เอง 
รายละเอียดดงัรูปภาพ 
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ภาพท่ี 2.1 วิธีการค้นสารสนเทศตามขัน้ตอนของ Taylor 

ท่ีมา (Taylor, 1968, 178-194) 
 
การศึกษาความต้องการของผู้ใช้ 
 บริการสารสนเทศท่ีจดัให้บริการควรศกึษาถึงความต้องการของผู้ใช้  เพ่ือให้มี 
การใช้บริการและทรัพยากรสารนิเทศอยา่งเตม็ท่ีและได้ประโยชน์สงูสดุ  โดยต้องท า 
การศกึษาอยา่งตอ่เน่ือง  เน่ืองจากความต้องการของผู้ใช้จะเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา 
ไปตามความก้าวหน้าและพฒันาการของสงัคมและเทคโนโลยี 
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วัตถุประสงค์ของการศึกษาความต้องการของผู้ใช้ 
1. เพ่ือทราบความต้องการท่ีแท้จริงของผู้ใช้บริการและผู้ไมใ่ช้บริการ 
2. เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาและอปุสรรคในการใช้และไมใ่ช้สารสนเทศ  ความพงึพอใจ    

เพ่ือน าความต้องการ ปัญหา  และอปุสรรคไปใช้ปรับปรุงการบริการสารสนเทศ 
3. เพ่ือแบง่กลุม่ผู้ใช้ 
4. เพ่ือประเมินประสิทธิภาพการให้บริการ 
ประโยชน์ของการศึกษาผู้ใช้ 

 1. เข้าใจคณุลกัษณะของผู้ใช้และผู้ไมใ่ช้ 
 2. ทราบลกัษณะและความต้องการสารสนเทศของผู้ใช้วา่  สนใจหรือต้องการสารสนเทศ
ประเภทใด  เชน่ ผู้ใช้บางคนต้องการสารสนเทศทัว่ไป หรือผู้ใช้บางคนต้องการสารสนเทศเฉพาะ
สาขา 
 3. ทราบลกัษณะและปัจจยัท่ีมีผลตอ่การใช้และไมใ่ช้สารสนเทศ รวมทัง้รับรู้ปัญหาหรือ
อปุสรรคในการเข้าถึงสารสนเทศ  เพ่ือน ามาแก้ไขปรับปรุงการบริการตอ่ไป 

ความจ าเป็นของการศึกษาผู้ใช้  
1. ในแนวคดิของการให้บริการสารสนเทศสมยัใหม ่ ผู้ใช้นบัวา่เป็นสิ่งส าคญัยิ่งของ 

ระบบบริการสารสนเทศ  เพราะวา่ระบบบริการสารสนเทศไมว่า่จะมีการลงทนุจดัท าสงู  มีการใช้
เทคโนโลยีสมยัใหมต่า่ง ๆ  เข้ามาชว่ยปฏิบตั ิ แตห่ากไมมี่ผู้ใช้จะไมมี่เหตผุลใดท่ีจะท าให้ระบบนัน้
คงอยูไ่ด้ 

2. การศกึษาผู้ใช้จะชว่ยให้ทราบลกัษณะของผู้ใช้ กลุม่ผู้ใช้ ระดบัการใช้  วิธีการ 
ให้บริการสารสนเทศท่ีตรงกบัความต้องการของผู้ใช้  ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การใช้และการไมใ่ช้  ปัญหา
และอปุสรรคในการเข้าถึงและการใช้สารสนเทศ  ซึง่จะน าผลตา่ง ๆ ไปพิจารณาปรับปรุงการบริการ
สารสนเทศและการปฏิบตังิาน   

วิธีการศึกษาความต้องการของผู้ใช้  ท าได้หลายวิธี  ดงันี ้   
1. ศกึษาค้นคว้าและวิเคราะห์จากเอกสารตา่ง ๆ  เชน่ วิทยานิพนธ์  รายงานการวิจยั  

เป็นต้น  โดยน าข้อมลูตา่ง ๆ เหลา่นัน้สรุปหาความต้องการของผู้ใช้  หรือใช้เป็นแนวทางในการวิจยั
ตอ่ไป 

2. ศกึษาจากสถิตกิารใช้บริการสารสนเทศ  เชน่ สถิตกิารยืม-คืนหนงัสือ วารสาร สถิติ
บริการตอบค าถามและชว่ยการค้นคว้า  สถิตบิริการยืมระหวา่งห้องสมดุ  เป็นต้น 
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3. การศกึษาและดงูานห้องสมดุหรือศนูย์สารสนเทศอ่ืน ๆ  เพ่ือให้ได้แนวคดิและข้อมลู 
ตา่ง ๆ  ในเร่ืองการจดัการบริการสารสนเทศ 

4. การสงัเกตพฤตกิรรมการใช้หรือพฤตกิรรมการค้นหาสารสนเทศของผู้  ใช้ 
5. การสมัภาษณ์ผู้ใช้โดยตรง  ซึง่การสมัภาษณ์อาจใช้แบบสมัภาษณ์เป็นแนวทางแบบ  

ตวัตอ่ตวั  หรือแบบกลุม่ก็ได้ 
6. การส ารวจและวิจยั  โดยใช้แบบสอบถาม  หรือเคร่ืองมือท่ีชว่ยในการเก็บข้อมลูอ่ืน ๆ  

ก็ได้ 
 
บทสรุป 
 บคุลากรผู้ให้บริการมีความส าคญัอยา่งมากตอ่ผู้ใช้สารสนเทศ เน่ืองจากผู้ให้บริการท า
หน้าท่ีเช่ือมโยงผู้ใช้สารสนเทศไปสูส่ารสนเทศ บคุลิกภาพของผู้ให้บริการเป็นสง่จ าเป็นท่ีต้อง
พฒันา เน่ืองจากในปัจจบุนัสารสนเทศสว่นมากสามารถสืบค้นผา่นเครือขา่ยอินเตอร์เน็ตและเป็น
ภาษาองักฤษ บรรณารักษ์ต้องมีความสามารถอา่น เขียน ภาษาองักฤษในระดบัใช้ได้เพ่ือประโยชน์
ตอ่การสืบค้นและแนะน าผู้ใช้บริการ  ตลอดจนต้องศกึษาความต้องการและพฤตกิรรมของผู้ใช้ด้วย 
เพ่ือหาแนวทางชว่ยเหลือถ้าผู้ใช้เกิดปัญหา  
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ค าถามท้ายบท 
 

 1. บรรณารักษ์กบันกัเอกสารสนเทศแตกตา่งกนัหรือไมอ่ยา่งไร  

 2. บรรณารักษ์ท่ีท าหน้าท่ีบริการสารสนเทศในยคุปัจจบุนัควรมีคณุลกัษณะอยา่งไร  

  3. ปัจจยัท่ีมีผลตอ่พฤตกิรรมการสืบค้น คือ อะไร  

 4. จงอธิบายแผนภมูิพฤตกิรรมการค้นสารสนเทศอยา่งละเอียด  

 5. จงอธิบายเหตผุลความจ าเป็นของการศกึษาผู้ใช้สารสนเทศ 
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