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หน่วยที ่3 

บริการและกจิกรรมห้องสมุด 

 

ความหมายของงานบริการห้องสมุด    

           งานบริการห้องสมุด หมายถึง งานที่หอ้งสมุดจดัท าขึ้นเพือ่อ  านวยความสะดวกแก่ผูใ้ชใ้นดา้นการอ่าน 

การคน้ควา้หาความรู้และส่งเสริมการอ่านใหก้วา้งขวางและทัว่ถึง เพือ่ใหผู้ใ้ชไ้ดรั้บสารสนเทศอยา่งรวดเร็ว 

และตรงตามความตอ้งการมากที่สุด รวมถึงการจดับรรยากาศที่ดี เป็นระเบียบ ท าใหผู้ใ้ชเ้กิดความรู้สึกที่ดีและ

ประทบัใจเม่ือเขา้ใชบ้ริการ 
 

ความส าคญัของงานบริการห้องสมุด  

          งานบริการเป็นหวัใจส าคญัของหอ้งสมุด เป็นงานที่เก่ียวขอ้งกบัผูใ้ชทุ้กระดบั ส าหรับงานบริการของ

หอ้งสมุดโรงเรียน มีส่วนส าคญัที่ท  าใหน้กัเรียน ผูป้กครองและชุมชน มาใชห้อ้งสมุดมากขึ้น งานบริการเป็น

งานที่หอ้งสมุดท าขึ้น เพือ่ส่งเสริมสนบัสนุนการเรียนการสอน ใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ รู้จกัศึกษาคน้ควา้

ดว้ยตนเอง ใชป้ระโยชน์จากการอ่านเพือ่เพิม่พนูความรู้ ตลอดจนน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์

ในชีวติประจ าวนัไดเ้ป็นอยา่งดี 
 

วัตถุประสงค์ของการให้บริการห้องสมุด 

          1.  เพือ่ส่งเสริมการอ่าน 

          2.  เพือ่อ  านวยความสะดวกแก่ผูใ้ชห้อ้งสมุด 

          3.  เพือ่สนบัสนุนการเรียนการสอนใหเ้กิดประโยชน์อยา่งเตม็ที่และคุม้ค่า 

          4.  เพือ่ใหเ้กิดความรู้ ความเพลิดเพลิน พฒันาสมองใหมี้สติปัญญาเฉลียวฉลาด สามารถน าส่ิงที่ไดจ้าก

การอ่านไปปฏิบติั เพือ่บรรลุวตัถุประสงคท์ี่ตนตอ้งการ 
 

องค์ประกอบของงานบริการห้องสมุด 

การที่หอ้งสมุดแห่งใดแห่งหน่ึงจะสามารถจดับริการที่มี ประสิทธิภาพเพยีงใดขึ้นอยูก่บัองคป์ระกอบ

ต่าง ๆ ไดแ้ก่ ทรัพยากรสารสนเทศ ผูใ้ชบ้ริการ ผูใ้หบ้ริการ วธีิบริการ อุปกรณ์และเคร่ืองมือต่าง ๆ และการ

จดัการงานบริการ แต่ละองคป์ระกอบมีความส าคญัดงัต่อไปน้ี  
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1.  ทรัพยากรสารสนเทศ  ทรัพยากรสารสนเทศเป็นแหล่งของความรู้ ขอ้มูล ข่าวสารที่ผูใ้ชบ้ริการ

ตอ้งการ หอ้งสมุดจึงมีภารกิจในการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ที่ตรงตามความสนใจและ

ตอ้งการของผูใ้ชม้าจดัเก็บไวใ้หบ้ริการ โดยจะตอ้งพจิารณาตามความเหมาะสมกบัผูใ้ช ้ทั้งคุณภาพและ

ปริมาณใหเ้พยีงพอ สนองความตอ้งการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงตอ้งพจิารณาทั้งในแง่ประเภทของ

ทรัพยากร วธีิเสนอสาระที่เหมาะกบัระดบัความรู้ความสามารถของผูใ้ชเ้ป็นส่วนรวม  

2.  ผู้ใช้บริการ  ผูใ้ชบ้ริการเป็นองคป์ระกอบส าคญัที่ท  าใหง้านบริการสามารถด าเนินไปได ้เพราะงาน

บริการของหอ้งสมุดจดัขึ้นเพือ่สนองความตอ้งการของผูใ้ช ้และเพือ่ส่งเสริมใหมี้การใชท้รัพยากรสารสนเทศ

ที่มีอยูใ่หเ้กิดประโยชน์ ผูใ้ชบ้ริการแต่ละบุคคลหรือแต่ละกลุ่ม มีความสนใจและพฤติกรรมการใชบ้ริการ

หอ้งสมุดแตกต่างกนั การจดับริการจะมีผลสมัฤทธ์ิสูงก็ต่อเม่ือบริการนั้นตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้จึง

จ าเป็นตอ้งมีการศึกษาความตอ้งการและพฤติกรรมการใชบ้ริการของผูใ้ชก่้อนการจดับริการแต่ละชนิดเสมอ 

กล่าวไดว้า่ผูใ้ชห้อ้งสมุดเป็นผูก้  าหนดใหห้อ้งสมุดจดัวธีิบริการใหเ้หมาะสม นอกจากน้ีภารกิจงานบริการของ

หอ้งสมุดยงัครอบคลุมถึงการใหก้ารศึกษาแก่ผูใ้ช ้เพือ่ใหผู้ใ้ชรู้้จกับริการต่าง ๆ ของหอ้งสมุดและใชใ้หเ้กิด

ประโยชน์ไดอ้ยา่งสูงสุด  

3.  ผู้ให้บริการ  บุคลากรหอ้งสมุดเป็นผูท้  าหนา้ที่จดับริการใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละนโยบายของ

หอ้งสมุด จึงตอ้งมีคุณสมบติัและบุคลิกภาพที่เหมาะสม ประกอบดว้ย คุณสมบติัทางวชิาการ ทกัษะต่าง ๆ 

และคุณสมบติัเฉพาะอ่ืน ๆ ที่เป็นส่วนสนบัสนุนใหจ้ดับริการไดดี้ ทั้งน้ีเน่ืองจากลกัษณะของงานบริการ 

ส่วนใหญ่ตอ้งสมัพนัธก์บัผูใ้ชโ้ดยตรง หรือโดยผา่นวธีิการ/เคร่ืองมือส่ือสารต่าง ๆ ผูใ้หบ้ริการจ าเป็นตอ้งมี

จิตส านึกของการใหบ้ริการ คือ มีความพอใจที่จะใหบ้ริการ ใส่ใจที่จะใหบ้ริการใหถึ้งที่สุดโดยไม่ทอ้ถอย มี

บุคลิกลกัษณะที่เหมาะสมที่จะท างานกบัคน หมู่มาก เพือ่ใหส้ามารถจดับริการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

4.  วิธีบริการ  วธีิบริการเป็นการจดับริการใหไ้ดป้ระสิทธิภาพซ่ึงตอ้งค านึงถึงความสะดวกในการใช้

บริการของผูใ้ช ้ทั้งบริการภายในหอ้งสมุดและบริการภายนอกหอ้งสมุด ไม่วา่จะเป็น บริการแบบตั้งรับ คือ 

บริการที่จดัใหเ้ป็นประจ าแก่ผูใ้ชภ้ายในหอ้งสมุด เขา้มาเลือกใชด้ว้ยตนเองจากทรัพยากรสารสนเทศที่จดัไว้

เป็นระบบ พร้อมมีคู่มือหรือค าแนะน าในการใชบ้ริการ หรือ บริการเชิงรุก ไดแ้ก่ การจดับริการแก่ผูท้ี่ไม่

สามารถเขา้ใชบ้ริการในหอ้งสมุด  
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5.  อุปกรณ์และเคร่ืองมือในการให้บริการ การจดับริการหอ้งสมุดในปัจจุบนัซ่ึงเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการส่ือสารมีการพฒันาอยา่งมาก การจดับริการตอ้งค านึงถึงอุปกรณ์และเคร่ืองมือต่าง ๆ ที่จะอ านวย

ความสะดวกและรวดเร็วในการใชบ้ริการ เช่น เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองคอมพวิเตอร์ เป็นตน้  
 

ประเภทของงานบริการห้องสมุด 

          งานบริการของหอ้งสมุดมีหลายอยา่ง ขึ้นอยูก่บันโยบายและวตัถุประสงคข์องหอ้งสมุด ส าหรับ

หอ้งสมุดโรงเรียนโดยทัว่ไป มีดงัน้ี 

          1.  บริการการอ่าน   เป็นบริการหลกัของหอ้งสมุดที่จดัหาและคดัเลือกหนงัสือ ส่ิงพมิพต่์างๆ มาไวเ้พือ่

ใหบ้ริการ และจดัเตรียมสถานที่ใหอ้  านวยความสะดวกต่อการอ่าน เพือ่ตอบสนองความตอ้งการ และความ

สนใจของผูใ้ชม้ากที่สุด  

          2.  บริการยมื - คืน   คือ บริการใหย้มื - คืนทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ ตามระเบียบการยมืของ

หอ้งสมุดแต่ละแห่ง เพือ่ใหค้วามสะดวกในการใช ้ในกรณีที่ยมืเกินก าหนด ผูย้มืจะตอ้งเสียค่าปรับตามอตัรา

ที่หอ้งสมุดก าหนด  

          3.  บริการหนงัสือจอง   เป็นบริการที่หอ้งสมุดจดัแยกหนงัสือรายวชิาต่าง ๆ ที่ครูผูส้อนก าหนดให้

นกัเรียนอ่านประกอบ รวมทั้งเป็นบริการพเิศษที่จดัขึ้นในกรณีที่หนงัสือนั้นมีจ  านวนนอ้ย แต่มีผูใ้ชต้อ้งการ

จ านวนมาก โดยแยกไวต่้างหาก และมีก าหนดระยะเวลาใหย้มืสั้นกวา่หนงัสือทัว่ไป 

          4.  บริการแนะน าการใชห้อ้งสมุด   เป็นบริการเพือ่แนะน าผูใ้ชใ้หท้ราบวา่ หอ้งสมุดจดับริการ

อะไรบา้งใหก้บัผูใ้ช ้เช่น การปฐมนิเทศแนะน าแก่นกัเรียนที่เขา้เรียนในชั้นปีแรก หอ้งสมุดส่วนใหญ่จะจดัท า

คู่มือการใชห้อ้งสมุด เพือ่ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัหอ้งสมุด เช่น ประวติัของหอ้งสมุด ระเบียบการยมื - คืนทรัพยากร

สารสนเทศ มารยาทในการใชห้อ้งสมุด บริการและกิจกรรมต่างๆของหอ้งสมุด เป็นตน้ 

          5.  บริการตอบค าถามและช่วยการคน้ควา้   เป็นบริการที่ครูบรรณารักษห์รือเจา้หนา้ที่หอ้งสมุด จะช่วย

ใหค้  าแนะน าและบริการตอบค าถามแก่นกัเรียนและผูใ้ช ้ทั้งค  าถามทัว่ไปเก่ียวกบัการใชห้อ้งสมุด และค าถาม

ที่ตอ้งคน้หาค าตอบจากทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ ในหอ้งสมุด 

          6.  บริการแนะแนวการอ่าน  เป็นบริการส าคญัที่หอ้งสมุดจดัขึ้นเพือ่ส่งเสริมการอ่าน พฒันานิสยัรักการ

อ่าน และใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ นอกจากน้ียงัเป็นการช่วยเหลือผูใ้ชห้อ้งสมุดที่มีปัญหาในการอ่าน ผูท้ี่

ไม่อยากอ่านหนงัสือ หรือเลือกหนงัสืออ่านไม่เหมาะสมกบัความตอ้งการของตน 
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          7.  บริการสอนการใชห้อ้งสมุด  เป็นบริการของหอ้งสมุดในโรงเรียนที่จดัสอนใหแ้ก่นกัเรียนที่เขา้เรียน

ใหม่ในชั้นปีแรก เพือ่ใหค้วามรู้เก่ียวกบัการใชห้อ้งสมุด การเลือกใชท้รัพยากรสารสนเทศแต่ละประเภท และ

บริการต่างๆ ของหอ้งสมุด ใหผู้ใ้ชส้ามารถใชป้ระโยชน์จากหอ้งสมุดไดอ้ยา่งเตม็ที่  

          8.  บริการสืบคน้ฐานขอ้มูล  เป็นบริการสืบคน้ฐานขอ้มูลหนงัสือของหอ้งสมุดช่วยใหผู้ใ้ช ้สามารถ

คน้หาหนงัสือดว้ยตนเองไดส้ะดวก รวดเร็วขึ้น 

          9.  บริการรวบรวมบรรณานุกรม  เป็นการรวบรวมรายช่ือหนงัสือ ส าหรับใชป้ระกอบการเรียนการ

สอน ในรายวชิาต่างๆ รวมถึงการรวบรวมบรรณานุกรมหนงัสือใหม่ประจ าเดือนที่หอ้งสมุดออกใหบ้ริการแก่

ผูใ้ช ้ 

          10.  บริการข่าวสารทนัสมยั  เป็นบริการที่ช่วยใหผู้ใ้ชห้อ้งสมุดไดท้ราบขอ้มูลใหม่ๆ ในสาขาวชิาต่างๆ 

โดยการถ่ายส าเนาหนา้สารบญัวารสารฉบบัล่าสุดที่หอ้งสมุดไดรั้บรวบรวมไวใ้นแฟ้ม เพือ่ใหบ้ริการแก่ผูใ้ช้

ในการศึกษาคน้ควา้ 

          11.  บริการอินเทอร์เน็ต  ผูใ้ชบ้ริการสามารถสืบคน้ขอ้มูลบนอินเทอร์เน็ตที่สนใจไดท้ัว่โลก ซ่ึงท าให้

ผูใ้ชส้ามารถเขา้ถึงสารสนเทศที่ทนัสมยัไดม้ากขึ้น ตรงตามความตอ้งการและสะดวกรวดเร็ว 

          12.  บริการอ่ืนๆ  ที่หอ้งสมุดอาจจดัขึ้น เช่น บริการโสตทศันวสัดุ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ บริการหอ้งสมุด

เคล่ือนที่ บริการชุมชน บริการขอใชส้ถานที่ประชุม เป็นตน้ 

               12.1  บริการส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นบริการคน้ควา้หาความรู้ดว้ยส่ืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น ส่ือ

มลัติมีเดีย ซีดีรอม ดีวดีี วซีีดี เป็นตน้ 

               12.2  บริการหอ้งสมุดเคล่ือนที่ เป็นบริการการอ่านที่หอ้งสมุดจดัไวต้ามมุมต่างๆของโรงเรียน เพือ่

ส่งเสริมการเรียนรู้ เช่น ใตบ้นัได ระเบียงอาคาร สวน ศาลา ฯลฯ เป็นการใหบ้ริการอยา่งไม่เป็นทางการ ง่ายๆ 

และตกแต่งดว้ยธรรมชาติอยา่งสวยงาม ตามสภาพของสถานที่นั้นๆ 

               12.3  บริการชุมชน เป็นบริการที่ขยายโอกาสทางการศึกษาคน้ควา้ใหก้วา้งออกไป โดยหอ้งสมุดจะ

จดัหนงัสือและส่ิงพมิพ ์ไปใหบ้ริการแก่ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ รอบโรงเรียน เช่น ที่วดั ศูนยพ์ฒันาเด็ก

เล็ก จุดบริการจกัรยานยนตรั์บจา้ง เป็นการปลูกฝังนิสยัรักการอ่านใหแ้ก่เด็ก และประชาชนในชุมชนทุกเพศ 

ทุกวยั เพือ่เพิม่พนูความรู้ ข่าวสาร และทนัต่อเหตุการณ์ 

               12.4  บริการขอใชส้ถานที่ประชุม เป็นบริการเพือ่อ านวยความสะดวกใหแ้ก่ฝ่ายบริหาร และครู-

อาจารย ์ในการขอใชห้อ้งสมุดเพือ่ประชุมเฉพาะกลุ่มของโรงเรียน      
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กจิกรรมห้องสมุด    
ความหมายของกิจกรรมห้องสมุด    
        กิจกรรมห้องสมุด  หมายถึง งานที่หอ้งสมุดจดัขึ้นเป็นคร้ังคราว หรือในโอกาสต่างๆ เพือ่ส่งเสริมการ
อ่านหนงัสือ การศึกษาคน้ควา้ และสนใจมาใชบ้ริการหอ้งสมุดมากขึ้น 
 

ความส าคญัของกิจกรรมห้องสมุด 

        การจดักิจกรรมหอ้งสมุดเป็นการประชาสมัพนัธห์อ้งสมุด ท าใหผู้ใ้ชไ้ดรู้้จกัหอ้งสมุด มีความกระตือ 

รือร้นในการติดตามอ่านหนงัสือหรือคน้ควา้ มีส่วนช่วยเสริมสร้างใหผู้เ้รียนเกิดความคิดสร้างสรรค ์สามารถ

คน้ควา้หาขอ้มูลมาจดักิจกรรมต่างๆ ใหส้ าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
 

วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมห้องสมุด 

      1.  เพือ่กระตุน้ความสนใจใหอ่้านหนงัสือ 

      2.  เพือ่จูงใจใหอ่้านหนงัสือ และเกิดนิสยัรักการอ่าน 

      3.  เปิดโอกาสใหน้กัเรียนท างานร่วมกนั 

      4.  เพือ่เกิดความสมัพนัธท์ี่ดีระหวา่งผูใ้หบ้ริการและผูใ้ชบ้ริการ  

      5.  เพือ่ใหผู้ใ้ชม้าใชบ้ริการหอ้งสมุดเพิม่ขึ้น 
 

ประเภทของกิจกรรมห้องสมุด 

       กิจกรรมหอ้งสมุด จะจดัในโอกาสต่าง ๆ ดงัน้ี 

       1.  กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน   เป็นกิจกรรมที่จูงใจใหน้กัเรียนสนใจในการอ่าน และเกิดนิสยัรักการ

อ่าน ไดแ้ก่   

- การเล่านิทาน 

- การเล่าเร่ืองจากหนงัสือ 

- การตอบปัญหาจากหนงัสือ 

- การอภิปราย 

- การออกร้านหนงัสือ 

- การแสดงละครหุ่นมือ 

- การโตว้าที 

- การประกวด 

- การแข่งขนั 
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- การใชเ้กมน าไปสู่การอ่าน 

- จดัแสดงหนงัสือใหม่ 

      2.  กิจกรรมส่งเสริมความรู้เร่ืองห้องสมุด   เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมใหน้กัเรียนรู้จกัหอ้งสมุด ใน

การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง ไดแ้ก่ 

        - การแนะน าการใชห้อ้งสมุด 

- การปฐมนิเทศการใชห้อ้งสมุด 

- การน าชมหอ้งสมุด 

- การอบรมยวุบรรณารักษ ์

3.  กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน   เป็นกิจกรรมที่หอ้งสมุดจดัขึ้นเพือ่ส่งเสริมการเรียนการสอน

ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไดแ้ก่ 

- การจดันิทรรศการ 

- การประกวดค าขวญั 

- การประกวดเรียงความ 

- การตอบปัญหา 

- การประกวดวาดภาพ 

- บริการครูน านกัเรียนมาศึกษาคน้ควา้ในชัว่โมงเรียน 

      4.  กิจกรรมส่งเสริมความรู้ทั่วไป   เป็นกิจกรรมที่หอ้งสมุดจดัขึ้น เพือ่เสริมความรู้ใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการ 

ไดแ้ก่ 

 - จดัสปัดาห์หอ้งสมุด 

- ป้ายนิเทศเสริมความรู้ 

- การจดันิทรรศการ 

- การฉายส่ือมลัติมีเดีย 

- การสาธิตภูมิปัญญาไทย 

- ตอบปัญหาสารานุกรมไทย    

 5.  กิจกรรมส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์   เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็น

ประโยชน์จากการอ่าน ไดแ้ก่ 

- มุมรักการอ่าน                           - มุมหนงัสือในหอ้งเรียน 

- หอ้งสมุดเคล่ือนที ่


