บทบาทบรรณารักษในยุคดิจิทัล
นับตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันหองสมุดเปน
แหลงรวมทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งที่เปนวัสดุ
ตีพิมพและวัสดุไมตีพิมพ เพื่อใหผูใชไดคนควา

ความสามารถเหลานี้จะชวยใหนักสารสนเทศเขา
ในตรงกันเกี่ยวกับความตองการใหมๆของตลาด
Newman และคณะ (2001) ทํานายวาใน

สารสนเทศ เนื่องดวยปจจุบันเทคโนโลยี

ระหวางป2000 ถึง 2010 อาชีพที่ตองมีการ

สารสนเทศไดเขามามีบทบาทตอการดําเนินชีวิต

เปลี่ยนแปลงมากที่สุดคือนักสารสนเทศ

ในทุกๆดานไมวาจะเปนทางดานการศึกษา

ดังนั้นบรรณารักษก็ตองมีแรงกดดันใน

เศรษฐกิจ สังคม ทําใหความรูตางๆถูกนําเขาสู

เรื่องหนาที่และบทบาทมากขึ้น หรือมีความรูเรื่อง

ระบบดิจิตอลมากขึ้นดวย หองสมุดจึงเปน

ดิจิทัลเพื่อสนองตอความตองการสารสนเทศของ

หนวยงานที่จะตองใหบริการทางดานสารสนเทศ

ผูใชได แตยังไงก็ตามบรรณารักษแบบเกาก็ยังมี

อยูแลว จึงจําเปนอยางที่จะตองมีการพัฒนา

บทบาทในการระบุถึงแหลงสารสนเทศตางๆ

เพื่อใหมีศักยภาพแหงการเรียนรูมากยิ่งขึ้น

เพื่อใหผูใชบริการไดเขาถึงสารสนเทศขั้นสุดทาย

สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปจจุบัน

โดยตรง ดังนั้นการปรับเปลี่ยนตัวเองของ

โดยเฉพาะอยางยิ่งในการจัดการขอมูลใหอยูใน

บรรณารักษเพื่อเขาสูโลกดิจิทัลเพื่อใชในการเพิ่ม

รูปแบบดิจิทัล เพิ่มความสามารถในการเรียนรู

ทักษะและความรูความสามารถดูจะใชไดดีกับ

ขอมูล ขาวสาร ไดครบถวน รวดเร็ว จากเหตุผล

การจัดการทรัพยากรดิจิทัล บทบาทของ

ดังกลาว หองสมุดสวนใหญในปจจุบัน จึงไดมี

บรรณารักษในดานการถายโอนความรู ทักษะ

การปรับเปลี่ยนตัวเองไปสูระบบหองสมุดดิจิทัล

และประสบการณของตนใหกับผูใชไดดวย

มากขึ้น การเกิดขึ้นของหองสมุดดิจิทัลนั้นมีผล

หองสมุดดิจิทัลมีความจําเปนตองใชความรู

ไมนอยกับการดําเนินงานของหอสมุดแบบดั้งเดิม

ความสามารถของกลุมบุคคลที่เรียกวา

ที่มีเปาหมายการสรางหรือการปรับเปลี่ยนเขาสู

“บรรณารักษดิจิทัล”(Digital Librariabs) (ศรินดา

การเปนหองสมุดดิจิทัล หรือเปนหองสมุดแบบ

วงศโกศลสุข, 2009) ดังนั้นแมหองสมุดจะเต็มไป

ผสม

ดวยเทคโนโลยีสมัยใหมมากเพียงใด หองสมุด
ความเปลี่ยนแปลงสารสนเทศใน

และสงคมก็ตองการบรรณารักษที่พรอมจะกาว

ชวงเวลา 20-30 ปที่ผานมานั้นทําใหเกิด

ทันอนาคตขาวสารมากเทานั้น

สารสนเทศใหมมากมายและที่สําคัญบทบาทของ

ความแตกตางของหองสมุดแบบเดิมและ
หองสมุดดิจิตอล

นักสารสนเทศซึ่งอยูในตําแหนงที่จะตองมีการ
จัดการสารสนเทศและความรูในองคกร การรูถึง

การทํางานของหองสมุดแบบเดิมผูใชจะ
มาใชทรัพยากรสารนิเทศ เชนหนังสือ วารสาร
สิ่งพิมพอื่น ๆ ในสถานที่จัดเก็บทรัพยากรคือ
หองสมุด หรือใชคนรายการบรรณานุกรมกอนที่
จะหาทรัพยากรที่ตองการ เปนหองสมุดที่เนนการ
มี Collection บริการภายในอาคารสถานที่
สวนหองสมุดดิจิตอลมีการจัดเก็บขอมูล
ไวในเครื่องคอมพิวเตอรหลัก (Server) โดยผูใช
เขาใชขอมูลไดโดยตรงผานระบบเครือขายหรือ
คนผานรายการสืบคน (Catalog) โดยมี
องคประกอบ การทํางานของหองสมุดดิจิตอล
ไดแก การสรางและจัดหา (Creat and capture)
การจัดเก็บและจัดการขอมูล
(Storage and Management ) การสืบคน (Search /
Access) การเผยแพรขอมูล (Distribution) และ
การพิจารณาในแงลิขสิทธิ์ของขอมูลกอนที่จะ
นําไปใช
ลักษณะของหองสมุดยุคใหมในบทบาทของ
หองสมุดดิจิทัล ไดแก
1.มีการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และ

3.มีทรัพยากรที่เปนขอมูลอยูในรูปแบบ
ดิจิตอล ไดแก ขอมูลที่เปนตัวอักษร รูปภาพ เสียง
และภาพเคลื่อนไหว โดยจัดเก็บขอมูลไวในระบบ
ฐานขอมูล ในเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย และ
ใหบริการขอมูลผานเครือขาย
4. มีการใชเทคโนโลยีในการสรางขอมูล
การจัดเก็บ การคนหา และ การเผยแพรผาน
ระบบเครือขาย (น้ําทิพย วิภาวิน, 2545 : 95 )
5.มีการใหบริการขอมูลในลักษณะการ
ใชขอมูลรวมกัน ผูใชสามารถที่จะเปดอานขอมูล
พรอมๆ กัน ไดในเวลาเดียวกัน ตางสถานที่กัน
โดยผานเครือขายอินเตอรเน็ต
6.ผูใชสามารถที่จะใชขอมูลไดโดยตรง
เปนเนื้อหาเต็มรูปแบบ โดยไมตองมาที่อาคาร
หองสมุด เนื่องจากสามารถเปดอานไดโดย ผาน
เครือขายอินเทอรเน็ต
บทบาทของบรรณารักษในยุคดิจิทัล
แรงกานาทาน(Ranganathan) กลาวถึงปรัชญาใน
การปฏิบัติงานของวิชาชีพบรรณารักษไววา

เทคโนโลยีการสื่อสาร เขามาเกี่ยวของในการ

1. Books are for use. = หนังสือมีไวเพื่อใช

ดําเนินงานของหองสมุดทั้งในดานกระบวนการ

2. Every Reader, his book.

ทํางาน และ ดานการบริการผูใช
2.มีระบบโปรแกรมอัตโนมัติในการ
จัดการงานดานตาง ๆของหองสมุด ไดแก งาน
จัดหา งานวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ งาน
บริการ ยืม - คืน งานสืบคนขอมูล และ งานดาน
วารสาร

= ผูอานทุกคนมีหนังสือที่ตองการ
3. Every book, its reader.
= หนังสือทุกเลมมีผูตองการอาน
4. Save the time of the reader.
= ประหยัดเวลาของผูอาน
5. Library is a growing organization.

= หองสมุดเปนองคกรที่เติบโต

McInerney (2002) กลาววา การจัดการ

ตลอดเวลา (น้ําทิพย วิภาวิน, 2542)

ความรูอยางมีประสิทธิผลในหลายๆ บริบทขึ้นอยู

หองสมุดในยุคดิจิทัล อาจไมใชมีเฉพาะ

กับความเขาใจลักษณะที่เปลี่ยนแปลงอยูเรื่อยๆ

บรรณารักษเทานั้น แตแนวคิดนี้ยังสามารถปรับ

ของความรู ซึ่งนักบริหารสารสนเทศหลายคนไม

ใชในการดําเนินการจัดบริการของหองสมุดให

มีทักษะของนักบันทึก ทั้งการจับประเด็น จัดเก็บ

ตอบสนองความตองการในยุคของสารสนเทศที่

และรายงานความรูใหมๆ นักสารสนเทศควรมี

แพรหลายได โดยคํานึงถึงการใชประโยชนได

ความเขาใจและทาทางที่แตกตางออกไป พวกเขา

อยางสูงสุด ตรงกับความตองการ เขาถึงไดอยาง

ควรมีความผูกพันกับเครือขายบุคคล, เชื่อใน

สะดวกรวดเร็ว และมีสารสนเทศใหมที่ทันสมัย

ความคิดที่วา “เขาถึงความรูที่ถูกตองในเวลาที่

อยูเสมอ

ถูกตอง” การจัดการความรูโดยใชเทคโนโลยีเปน
Broadbent (1997) กลาววา ถา

ศูนยกลางจะนําไปสูความเสียหาย และความคิด

บรรณารักษและศูนยสารสนเทศตองการเปนตัว

ของการเสมือนจริงทําลายความสัมพันธและ

หลักในการจัดการความรู พวกเขาจะตองเขาใน

ความคิดสรางสรรค ซึ่งเปนสวนสําคัญของสังคม

หลายๆดาน มุมมองของผูมีสวนรวมอื่นๆ และสิ่ง

องคกร (De Cagna, 2001) Lamb (2001) เนนวา

หนึ่งที่สําคัญคือตองเขาใจความสัมพันธการ

นักสารสนเทศจะตองเปนตัวกลางระหวาง

จัดการสารสนเทศและการจัดการความรู

สารสนเทศกับองคกรดวยความสามารถและความ

(Devenport &Cronin, 2000; Loughridge’ 1999;

ชํานาญในการเชื่อมตอคนกับสารสนเทศที่เขา

Oxbrow&Abell, 2002; Southon& Todd, 2001a)

ตองการเพื่อสรางความสมดุลและมั่นคงในการ

มีมุมมองหนึ่งที่วาการจัดการความรูอยางนอยก็

จัดการความรู

เปนสวนหนึ่งสวนหนึ่งของกระบวนการหองสมุด
และการจัดการสารสนเทศ
ศศิวิมล (2005) กลาววา นักสารสนเทศ
ในยุคใหมควรมีทักษะที่สําคัญใน 2 ดาน คือ
1. “ทักษะในการทํางาน” (ศศิวิมล, 2005)
ซึ่งแบงออกเปน
1.1 “ทักษะในดานสารสนเทศ” (ศศิวิมล,

Kakabadse และคณะ (2003) อธิบายวา
วิธีหนึ่งที่จะสามารถวิเคราะหการจัดการความรู
และกลยุทธทางความรูคือการใชแผนที่ความรู ซึ่ง
นําไปสูองคกรแหงความรู (Stanford, 2001) Perez
(2002) บอกวา หองสมุดองคกรสามารถเปน
บทบาทที่สําคัญในกระบวนการจัดการความรู ถา
เปลี่ยนจากกระบวนทัศนแบบเกาของการ

2005) ความสามารถในการจัดการสารสนเทศ

ใหบริการและสงตอสารสนเทศ มาเปนการ

และการจัดการความรูของนักสารสนเทศ

พยายามสื่อสารและปฏิสัมพันธกับทั่วทั้งองคกร

ดวยวิธีที่มีประสิทธิผลและอํานวยความสะดวก

การทําแคตตาล็อก เมทาดาทา สารบัญมัลติมีเดีย

ในการไดมา ระบุตัวตน รวบรวม และบันทึก

และเทคโนโลยีฐานขอมูล การออกแบบอินเตอร

ความรูและประสบการณของมนุษย

เฟซของผูใช การสรางโปรแกรม และเทคโนโลยี

ความสามารถในการจัดการสารสนเทศและการ

เว็บ

จัดการความรูของนักสารสนเทศที่สําคัญ คือ
1. การจัดการสาระความรู
2. การทําใหเปนดิจิตอล

1.2 “ทักษะทางดานเทคนิคและบริการใน
งานหองสมุด” (ศศิวิมล, 2005) ซึ่งแบงออกเปน
1. ความสามารถในเนื้องานของนัก

3. การจัดการสงตอ

สารสนเทศ นอกจากเทคนิคดั้งเดิมและรูปแบบ

หากจะพูดถึงแยกเฉพาะในสวนบทบาท

การบริการสาธารณะ สารสนเทศยุคใหมไดนํามุม

ของบรรณารักษดิจิทัลในการจัดการระบบ

ใหมๆ และความทาทายมาสูการปฏิบัติงาน

สารสนเทศดิจิทัลนั้น Sreenivasulu (2000) ได

สารสนเทศ ซึ่งมีความตองการความสามารถ

กลาวเกี่ยวกับลักษณะมัลติมีเดียรุนใหมใน

ใหมๆ ดังนี้

หองสมุดดิจิทัลซึ่งทําใหเกิดความตองการ
บรรณารักษดิจิทัล ที่มีความหมายถึง ผูที่ดูแล

1. แนวคิดความเชื่อตอการดําเนินงาน
ขององคกร

หองสมุดดิจิทัล และจัดการระบบสารสนเทศ

2. การประสานงานกับผูขาย

ดิจิทัล ซึ่งตองมีความสามารถเฉพาะทางเพื่อ

3. ความสามารถในการจัดจางภายนอก

จัดการหองสมุดดิจิทัล ทํางานที่เกี่ยวกับการทําให

4. ความรูที่สามารถนําไปแขงขันได

เปนดิจิทัล การจัดเก็บ การเขาถึง การทําเหมือง

2. ความสามารถในการสงเสริมการ

ความรูดิจิทัล การใหบริการอางอิงดิจิทัล การ

ใหบริการและสิทธิ์ของผูใช ในบริบทของ

ใหบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส การ

สารสนเทศในปจจุบัน การใหอํานาจและความรู

ประสานงานการคนหาสารสนเทศ และการ

แกผูใชถูกมองวาเปนมุมมองใหม ดวยปจจัย คือ

จัดการจัดเก็บถาวรและการเขาถึง ซึ่งบรรณารักษ

ที่อยูของผูใช การสงเสริมความสามารถของผูใช

ดิจิทัลตองเปนเหมือนผูคุมครองเสนทางเขาถึง

อินเตอรเฟชรูปแบบใหม การขยายรูปแบบการ

สารสนเทศหรือหองสมุดดิจิทัลสากลและเปน

เขาถึง ฟงกชั่นเครือขาย และการสงถึงหนางาน

เหมือนผูเชี่ยวชาญที่เปนเหมือนเครื่องกล ในงาน

ซึ่งสงผลไปยังการเขาถึงสารสนเทศ บริการ และ

ที่เกี่ยวกับสารสนเทศ (การไดมา/การจัดสง/การ

ผลิตภัณฑทางไกล ซึ่งนักสารสนเทศตองใช

สงผาน/การคนหา) เทคโนโลยีภาพ การรูถึง

วิถีทางใหมในการสรางพันธมิตรและผูมีสวนรวม

ลักษณะผานทางการมองเห็น ภาษาที่สรางขึ้น

พวกเขาจะตองรับบทบาทใหมของการตรวจการ

ใหบริการและสารสนเทศสูกลุมที่ทํางานหลายๆ

นักสารสนเทศควรมีทักษะเพิ่มเติมจากเดิมที่มี

แบบ (Agada, 1997) ในปจจุบันมีความตองการ

ความเชี่ยวชาญในการสืบคนสารสนเทศแลว ยัง

การบรรจุสารสนเทศและการสงถึงหนางาน

ตองเชี่ยวชาญในการสืบคนสารสนเทศแบบกวาง

หลากหลายรูปแบบ ศูนยสารสนเทศจะตอง

และลึก ทราบแหลงสารสนเทศตางๆ ทั้งในและ

ดําเนินการกับความรูภายในที่ไมเปนทางการโดย

นอกประเทศเปนอยางดี มีความคิดอยาง

ใชเทคโนโลยีและแนวทางใหม ซึ่งความสามารถ

สรางสรรคในการทํางานและในดานธุรกิจ

ที่สําคัญในดานนี้ คือ การมุงเนนที่ลูกคาและ

สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา

ความรูดานสารสนเทศของผูใช

กระตือรือรนในการเรียนรูตลอดชีวิต” (ศศิวิมล,

1.3 “ทักษะในดานการจัดการเรื่องตางๆ

2005)สืบเนื่องจากหองสมุดมีการพัฒนาไปตาม

ขององคกร” (ศศิวิมล, 2005) ความสามารถใน

สภาพปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

การจัดการองคกรสารสนเทศประสบกับความ

สารสนเทศของโลกยุคขาวสาร บรรณารักษจึง

เปลี่ยนแปลงทั้งในดานของแผนกลยุทธและการ

ตองมีคุณสมบัตินอกเหนือจากที่กลาวมาแลว

ตัดสินใจ, ความสัมพันธและการติดตอภายใน

ขางตน ดังนี้

องคกร มิติทางดานกายภาพ มุมมองดานการเงิน

1. เปนนักจัดการบรรณารักษตองมี

บุคลากร คุณคาและการประเมินกระบวนการและ

ความรูในดานการจัดการ การคัดเลือกขอมูลที่

บริการ และการตลาดและการประชาสัมพันธ ซึ่ง

เหมาะสมตรงกับความตองการของผูใช

ความสามารถเหลานี้ไดรับความสนใจในแวดวง
สารสนเทศปจจุบัน

2. เปนผูใหคําปรึกษา บรรณารักษตอง
เปนผูใหคําปรึกษาทางดานขอมูลขาวสาร

1. การวางแผนกลยุทธและการตัดสินใจ

เนื่องจากขอมูลในยุคสารสนเทศมีเปนจํานวนมาก

2. การตลาดและการประชาสัมพันธ

จึงตองมีการแนะนําแหลงใชบริการขอมูลที่

3. มิติดานกายภาพ

ทันสมัย แกผูใชบริการ

4. กลยุทธดานการเงินและงบประมาณ
5. การเปรียบเทียบกับผูที่ทําไดดีและการ
ประเมินคุณคา
2. “ทักษะสวนตัว บทบาทของนัก

3. เปนผูใหคําแนะนํา บรรณารักษตอง
เปนผูแนะนําการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศใน
รูปแบบตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ทรัพยากร
สารสนเทศที่อยูในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส โดย

สารสนเทศที่จะตองปรับเปลี่ยนจากเดิมตองเริ่ม

จะตองมีการแนะนําวิธีการใช การสืบคนขอมูล

จากการฝกฝนปฏิบัติใหเกิดทักษะและความ

เปนตน

ชํานาญในการปฏิบัติงานในยุคสารสนเทศดิจิทัล

4. เปนนักบริหาร บรรณารักษตองรูจัก

7. เปนนักพัฒนา บรรณารักษ ตองมีการ

บริหารหองสมุดใหเปนแหลงการเรียนรูที่ผูใชนึก

พัฒนาตนเองใหมีความรอบรู ใฝหาความรู

ถึงเปนอันดับแรกในการเขาใช เนื่องจากใน

ตลอดเวลา มีความคิดริเริ่มสรางสรรค รวมถึง

ปจจุบัน มีสถานที่ตาง ๆ มากมายที่เปนแหลง

การพัฒนาตนเองใหมีทักษะในการใชเครื่องมือ

ดึงดูดความสนใจของผูคนใหไปเขาใชบริการ ไม

เทคโนโลยี เชน คอมพิวเตอร เพื่อนํามาใชใหเกิด

วาจะเปน หางสรรพสินคา แหลงทองเที่ยวตาง ๆ

ประโยชนในการดําเนินงาน ใหทันตอโลกที่มีการ

ซึ่งผูใชบริการนอกจากจะไดรับความเพลิดเพลิน

เปลี่ยนแปลงไป

แลว ยัง ไดรับความรูอีกดวย เชน หางสรรพสินคา

8.เปนนักการตลาด บทบาทของ

บางแหงมีการจัดหองสมุดไวในภาย เชน TK Park

บรรณารักษในปจจุบันจะตอง เปนผูท ี่ทําหนาที่

อุทยานการเรียนรู ณ เซ็นทรัลเวิลด พลาซา ชั้น 6

ในการใหบริการเชิงรุกแทนการตอบสนองผูใช

หรือ อุทยานสัตวน้ํา Siam Ocean World ที่สยาม

ในเชิงรับ โดยบรรณารักษจะตองรูความตองการ

พารากอน เปนตน

ของผูใช วาผูใชตองการอะไร แลวดําเนินการ

5. มีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

จัดหามาใหบริการแกผูใช และกระตุนสงเสริมให

บรรณารักษตองรูจักใชเครื่องมือ และสารสนเทศ

เกิดการใชบริการ เพื่อใหหองสมุด เปนแหลงการ

ทุกรูปแบบโดยเฉพาะสื่อในรูปแบบ

เรียนรูที่สําคัญที่อยูในใจของผูใชเสมอ

อิเล็กทรอนิกส และนํามาใหบริการแกผใช
ู

9. เปนนักบูรณการ บรรณารักษตองมี

เพื่อใหสอดคลองกับโลกยุคพัฒนาไรพรมแดน

ความสามารถในการนําความรูมาผสมผสานกับ

ซึ่งเปนโลกขาวสารที่บรรณารักษจะตองเสนอ

ระบบเทคโนโลยี และนํามาประยุกตใชใหเกิด

ใหแกผูใชไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง และมีความ

ประสิทธิภาพในการทํางานมากที่สุด

ทันสมัย

บทบาทของบรรณารักษดานงานบริการ
6. เปนนักวิจัย และประเมินผลงาน

งานบริการถือเปนหัวใจของงานหองสมุด การ

บรรณารักษ ไมมีหนาที่บริการเทานั้น จําเปนตอง

บริการแตเดิมนั้นเมื่อศึกษาถึงลักษณะของ

เปนนักวิจัยดวย เพื่อจะไดนําผลวิจัยมาปรับปรุง

บรรณารักษบริการแลวจะตองมีผูมีบุคลิกภาพดี มี

แกไข เปลี่ยนแปลงงานใหทันสมัย และ

มนุษยสัมพันธในการบริการ แตปจจุบันการมีปฎิ

ตอบสนองความตองาการของผูใช ตลอดจนรูจัก

สัมพันธระหวางบรรณารักษกับผูใชบริการมี

ประเมินผลงาน ทั้งสวนตัวและของผูรวมงานเพื่อ

ความลดลง กลับกลายเปนผูใชจะสามารถคนหา

การพัฒนางานใหมีคุณภาพ(วาณี ฐาปนวงศศานติ,

ขอมูลผานจอคอมพิวเตอรเทานั้น และในอนาคต

2543 : 4)

บรรณารักษจะถูกอิทธิพลของคอมพิวเตอรทํา

หนาที่ตอบคําถามแทน ฉะนั้นบทบาท

การจัดหาสิ่งพิมพตามความตองการของผูใช

บรรณารักษดานบริการอาจจะเปลี่ยนตัวเองเปน

บทบาทในการเปนผูใหความชวยเหลือโดยการ

เพียงผูเตรียมขอมูลเขาคอมพิวเตอรเทานั้น

ตอบคําถามและชวยการคนควาเมื่อผูใชบริการมี

บทบาทของบรรณารักษดานงานเทคนิค

ปญหา ซึ่งบทบาทตางๆเหลานีไ้ ดเปลี่ยนแปลงไป

งานเทคนิคนั้นนับไดวาเปนงานคุณภาพของ

บรรณารักษจะตองรูถึงความตองการของผูใชวา

บรรณารักษผูที่จะมีปฏิบัติงานดานนี้ไดจะตอง

ตองการอะไร และนําเสนอขอมูลใหกับผูใชได

ไดรับการศึกษาและอบรมโดยเฉพาะ บุคลากร

อยางถูกตองและรวดเร็ว

เฉพาะบรรณารักษหองสมุดตางๆใหความสําคัญ

จากที่กลาวมาทั้งหมดสามารถสรุปไดวา

กับงานนี้มาก ในปจจุบันเมื่อมีการพัฒนาระบบ

บรรณารักษที่หวังอยากประสบความสําเร็จใน

CD-ROMขึ้นจึงไดมีการจัดหมูและทําตรรายการ

บทบาทการจัดการสารสนเทศและการจัดการ

ในลักษณะสําเร็จรูปจากหลายแหลงทําใหจัดหมู

ความรู ตองทําการตลาดเชิงรุกในสวนที่เปน

และทําบัตรรายการในหองสมุดยอยเปลี่ยนไป

เปาหมาย พัฒนาความเขาใจขององคกร เปนผูมี

บทบาทบรรณารักษบริการตอบคําถาม

สวนรวมในกลยุทธการตัดสินใจ และแปลงการ

และชวยการคนควา ในอดีตนับวามีบทบาทสําคัญ

ดําเนินงานตามความเปนจริงในปจจุบันและตอง

ตองานบริการบรรณารักษเปนที่ตองการของ

ผูกพันกับการวางแผนกลยุทธ การแลกเปลี่ยน

ผูใชบริการในการหาขอมูลสารสนเทศตางๆแต

สารสนเทศ และสารสนเทศที่ถูกตองและเปน

ในปจจุบันนี้ความกาวหนาทางเทคโนโลยี

ปจจุบันจากแหลงภายในและภายนอกโดย

สารสนเทศไดเขามามีบทบาทมากขึ้นดังนั้น

คํานึงถึงทั้งเวลาและเงินที่จํากัด

ผูใชบริการสามารถหาขอมูลเหลานี้ไดจาก

และอีกดานหนึ่งทีต่ องพูดถึงคือศักยภาพของ

คอมพิวเตอรผใู ชบริการไมจําเปนตองสอบถาม

บุคลากรหองสมุด นั่นก็คือบรรณารักษสามารถ

บรรณารักษอีกตอไป

เตรียมพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลงและปรับตัว

บทบาทบรรณารักษในการพัฒนา

ใหเขากับสิ่งใหมไดอยางรวดเร็ว พรอมที่จะ

หองสมุด ในอดีตหองสมุดมีลักษณะการพัฒนา

เปลี่ยนบทบาทของตนเองที่จะเปนผูนําพา

แบบคอยเปนคอยไปทีละนอย ปจจุบันบทบาท

หองสมุดไปยังทิศทางที่มีความทันสมัยและ

ของบรรณารักษเริ่มเปลี่ยนแปลงไปมาก

บรรณารักษก็จะอยูควบคูไปกับเทคโนโลยีตอไป

บรรณารักษเริ่มที่จะตองศึกษาสิ่งตางๆมาก

ซึ่งหากเทคโนโลยีหรือสิ่งตางๆไดปรับเปลี่ยนไป

กวาเดิม เชน บทบาทเปนผูทมี่ ีหนาที่สราง

จากนี้หองสมุดและบรรณารักษก็พรอมที่จะ

เครื่องมือชวยคนเพื่อบริการแกผูใช บทบาทใน

เรียนรูสิ่งใหมๆเพื่อใหไดบริการที่ดีที่สุด.
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