
คู�มือการใช�ห�องสมุด (Library Handbook)

 สภุาพร ชยัธัมมะปกรณ�
ฝ�ายบริการความรู�ทางวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห'งชาติ

คู'มือการใช�ห�องสมุด เป,นการสื่อสารประเภทหนึ่งท่ีห�องสมุดจัดทํา อาจกล'าวได�ว'า ไม'มีการให�บริการของห�อง
สมุดใดท่ีจะสมบูรณ�ได� ถ�าปราศจากคู'มือการใช�ห�องสมุด ซ่ึงให�รายละเอียดเก่ียวกับแหล'งบริการและวิธีการท่ีจะใช�
บริการเหล'านั้น (Collison 1956 : 32)

การจัดทําคู'มือการใช�ห�องสมุด มีวัตถุประสงค�ในการจัดทํา ดังนี้ (Fox 1977 : 296-303)
1. เพ่ือเสนอข'าวสารรายละเอียดท่ีเก่ียวข�องกับบริหารงานห�องสมุดซ่ึงมีผลต'อผู�ใช�ห�องสมุด
2. เพ่ือเสนอข'าวสารท่ีเก่ียวกับพัฒนาการใหม'ๆ ของห�องสมุด
3. เพ่ือเสนอข'าวสารท่ีเก่ียวกับหนังสือและการให�บริการ
4. เพ่ือแนะนําผู�ใช�ในการใช�ประโยชน�จากห�องสมุด
5. เพ่ือการประชาสัมพันธ�ห�องสมุด
การจัดทําคู'มือการใช�ห�องสมุดส'วนใหญ'จะจัดทําข้ึนเพ่ือเป,นการแนะนําห�องสมุด ทรัพยากรของห�องสมุด และ

การให�บริการของห�องสมุด เพ่ือให�ผู�ใช�ห�องสมุดทราบถึงเรื่องราวของห�องสมุด สามารถค�นหาทรัพยากรท่ีมีอยู'ในห�อง
สมุดและสามารถใช�ทรพัยากรเหล'านั้นได�อย'างถูกต�อง ตลอดจนสามารถใช�บริการของห�องสมุดให�เกิดประโยชน�แก'ผู�ใช�
ห�องสมุดมากท่ีสุด นอกจากนี้คู'มือการใช�ห�องสมุดยังเป,นสิ่งท่ีช'วยเสริมการสอนการใช�ห�องสมุด เนือ่งจากคู'มือการใช�
ห�องสมุดสามารถช'วยลดความเข�าใจผดิของผู�ใช�ห�องสมุดท่ีอาจเกิดข้ึนได�ง'ายหลังจากการรับการปฐมนิเทศการใช�ห�อง
สมุด และช'วยลดความรับผิดชอบในการจดคําบรรยายซ่ึงอาจผิดพลาดได�ในขณะท่ีฟPงคําบรรยายจากบรรณารักษ� 
(Miller 1968 : 282)

คู'มือการใช�ห�องสมุดอาจมีเนื้อหาแตกต'างกันตามประเภทของห�องสมุดและลักษณะของผู�ใช�ห�องสมุด การจัด
ทําคู'มือการใช�ห�องสมุดอาจทําโดยมีเนื้อหาแตกต'างกันตามลักษณะของผู�ใช�ห�องสมุด หรอจัดทําอยู'ในเล'มเดียวกัน คู'มือ
การใช�ห�องสมุด ควรมีเนื้อหา ดังนี้ (Usherwood 1981 : 27-29; Gavryck and Peabody 1979 : 231-232; 
Collison 1956 : 32-34l; Giffith 1965: 475-479; วิสิทธิ์ จินตวงศ�  2519 : 269-270; จารุวรรณ สินธุโสภณ 
2527 : 309; จุฑามาศ มงคลพิทักษ�สุข 2524: 11-18)

1. ประวติัโดยย'อของห�องสมุด กล'าวถึงประวัติความเป,นมาของห�องสมุด เพ่ือให�ผู�ใช�ห�องสมุดทราบถึงเรื่อง
ราวของห�องสมุด และเพ่ือเป,นการแนะนําห�องสมุด

2. การจัดหน'วยงานของห�องสมุดและจํานวนผู�ร'วมงาน
3. ทรัพยากรประเภทต'างๆ ท่ีห�องสมุดมีอยู' แจ�งให�ทราบถึงปริมาณเน�นทรัพยากรท่ีสําคัญๆ บางกลุ'มหรือบาง

แขนงวิชาท่ีเป,นจุดเด'นของห�องสมุด
4. บริการต'างๆ ท่ีห�องสมุดให�บริการและวิธีขอใช�บรกิาร เช'น บริการให�ยืม-รับคืนหนังสอื บริการจองหนังสือ 

บริการยืมระหว'างห�องสมุด บริการตอบคําถามและช'วยการค�นคว�า เป,นต�น



5. ระเบียบข�องห�องสมุด ประกอบด�วยเวลาเปgดและปgดทําการห�องสมุด ผู�มีสิทธิใ์ช�ห�องสมุด ผู�มีสิทธิ์ยืมสิ่ง
พิมพ�หรือวัสดุอ่ืนๆ ออกจากห�องสมุด การสมัครเป,นสมาชิก ระเบียบการยืม-คืน และค'าปรับหนังสือ สิ่งพิมพ�หรือวสัดุ
ท่ีห�ามยืมออกจากห�องสมุด

6. แผนผังห�องสมุด แสดงแผนผังห�องสมุดแต'ละชั้นหนังสือพร�อมแสดงท่ีต้ังของวัสดุหรือทรัพยากรห�องสมุด 
(Collection) และการใช�บรกิารต'างๆ ของห�องสมุด

7. การจัดหมวดหมู'ทรัพยากรในห�องสมุด การค�นหาหนงัสือและวัสดุในห�องสมุด อธิบายพร�อมยกตัวอย'าง
ทรัพยากรแต'ละประเภทท่ีปรากฏในบัตรรายการ และในปPจจบัุนท่ีปรากฏทางหน�าจอการสืบค�นของระบบห�องสมุด

8.ระเบียบการใช�ห�องสมุดหรือข�อควรปฏิบัติในการใช�ห�องสมุด ซ่ึงส'วนมากเป,นเรื่องของมารยาทในการใช�ห�อง
สมุดและสิ่งท่ีควรปฏบัิติเม่ือเข�าห�องสมุด เช'น การแสดงบัตรประจําตัว หรือบัตรสมาชกิทุกครั้งท่ีเข�าใช�ห�องสมุด การ
ห�ามส'งเสียงดังรบกวนผู�อ่ืน การห�ามนําอาหารและเครื่องด่ืมเข�ามารบัประทานในพ้ืนท่ีท่ีห�องสมุดวางระเบียบไว� การให�
เจ�าหน�าท่ีตรวจกระเป,าหรือสิ่งของต'างๆ ก'อนออกจากห�องสมุด เป,นต�น

9. ข�อแนะนําท่ีน'ารู�สําหรับผู�ใช�ห�องสมุด เช'น การเชิญชวนให�ผู�ใช�ถามบรรณารักษ�เม่ือมีปPญหาหรือขอความ
ช'วยเหลือ

เนือ้หาต'างๆ ดังกล'าว ข�างต�น อาจะมีการตัดทอนรายละเอียดหรือเพ่ิมเติมเนื้อหาบางประการได� ท้ังนี้ข้ึนอยู'
กับนโยบายในการจดัทําคู'มือการใช�ห�องสมุดของแต'ละแห'งว'ามีนโยบายในการจัดทําเพ่ือเป,นคู'มือการใช�ห�องสมุด หรือ
จัดทําเพียงเพ่ือเป,นการแนะนําห�องสมุด หรือเป,นคู'มือนําชมเท'านั้น บรรณารักษ�ผู�มีหน�าท่ีรับผิดชอบในการจัดทําคู'มือ
การใช�ห�องสมุดจะต�องตัดสนิใจว'าควรจะรวบรวมเนื้อหาอะไรไว�บ�าง ซ่ึงจะต�องเป,นเรื่องท่ีเก่ียวข�องกับผู�ใช�ห�องสมุด 
และไม'ควรใส'เนื้อหาท่ีเป,นส'วนปลกีย'อยเกินไป (Miller 1968 : 289) แต'อย'างไรก็ตาม ในการจัดทําคู'มือการใช�ห�อง
สมุดนั้น ควรมีการปรับปรุงเนื้อหาให�ทันสมัยอยู'เสมอด�วย



ภาพท่ี 1 คู'มือการใช�ห�องสมุดของฝ�ายบริการความรู�ทางวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

ภาพท่ี 2 คู'มือการใช�ห�องสมุดใส'ไว�ท่ีตั้งเพ่ือให�ผู�ใช�สะดวกในการอ'าน



ปPจจุบัน ห�องสมุดแต'ละแห'งมีการจัดทําเว็บไซต�ของห�องสมุด จึงมีการนําข�อมูลต'างๆ ท่ีเคยจดัทําเป,นคู'มือการ
ใช�ห�องสมุดฉบับสิ่งพิมพ�ข้ึนเป,นส'วนหนึ่งของเว็บไซต�ของห�องสมุดด�วย ส'วนคู'มือการใช�ห�องสมุดฉบับสิ่งพิมพ�ก็ยังคงมี
การจัดพิมพ�ควบคู'กันไปแต'อาจจะลดจํานวนการพิมพ�ลง
ตัวอย'าง ข�อมูลการให�บริการของฝ�ายบริการความรู�ทางวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี (STKS) สวทช. 
(http://stks.or.th/th/stks-services.html) 

ภาพท่ี 3 ข�อมูลการให�บริการท่ีเวบ็ไซต�ของฝ�ายบริการความรู�ทางวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี (STKS)

ตัวอย'าง ข�อมูลการให�บริการของ New York Public Library (http://www.nypl.org)

ภาพท่ี 4 ข�อมูลการให�บริการท่ีเว็บไซต�ของ New York Public Library



ตัวอย'าง ข�อมูลการให�บริการของหอสมุดและจดหมายเหตุ ธนาคารแห'งประเทศไทย 
(http://www.bot.or.th/Thai/LibraryAndArchives/Pages/Library.aspx)

ภาพท่ี 5  ข�อมูลการให�บริการท่ีเวบ็ไซต�ของหอสมุดและจดหมายเหตุ ธนาคารแห'งประเทศไทย
ตัวอย'าง ข�อมูลการให�บรกิารของห�องสมุดโรงเรียนบดินทร�เดชา (สิงห� สิงหเสน)ี (http://library.bodin.ac.th/index.php?

option=com_content&view=section&layout=blog&id=4&Itemid=28)

ภาพท่ี 6 ข�อมูลการให�บริการท่ีเว็บไซต�ของห�องสมุดโรงเรียนบดินทร�เดชา (สิงห� สิงหเสน)ี
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