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บทที่ 2 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
การจัดการความรูหองสมุดอิเล็กทรอนิกส สํานักงานอัยการสูงสุด ไดทําการศึกษาทฤษฎี

และหลักการตางๆ ท่ีสามารถนํามาประยุกตเขากับงานไดโดยแบงออกเปนหัวขอตางๆ ได
ดังตอไปนี้ 
 

การจัดการองคความรู (Knowledge Management) 
 

ความรูท่ีชัดแจง (Explicit Knowledge) ซ่ึงเปนความรูท่ีสามารถสังเกตเห็นไดงายและ
สามารถจะจัดเก็บเปนขอมูล เชน เอกสารขอมูลของเด็กท่ีเขารวมโครงการ ขอมูลการเขารวม
กิจกรรมของเด็กแตละคน เปนตน ซ่ึงหากเก็บความรูประเภทนี้ลงคลังขอมูลแลว (Knowledge 
Repository) จะทําใหพนักงานในองคกรสามารถท่ีจะนําความรูเหลานี้มาใชหรือประยุกตใชงานจาก
เอกสารเหลานี้ได (เจนเนตร มณีนาค, ดรุณรัตน วิบุลศิลป, ภาวินี บุญเกษมสันติ, อรสา เตติวัตณน, 
2546) 

ความรูท่ีฝงอยูในตัวคน (Tacit Knowledge) เปนความรูในแบบที่ซอนเรนอยูในสมองของ
พนักงานแตละคนความรูประเภทนี้มักเปนความรูท่ีไดมาจากประสบการณของผูเช่ียวชาญและถือ
วาเปนสวนท่ีทรงคุณคาท่ีสุดของความรอบรู ซ่ึงมาจากตัวผูเช่ียวชาญการนํามาซ่ึงความรูประเภทนี้
จะตองไดรับการถายทอดผานผูเช่ียวชาญ เชน จากการสัมภาษณ การลงไปฝกปฏิบัติภายใตการช้ี 
แนะ (ของผูเช่ียวชาญ) หรือโดยผานข้ันตอนท่ีเรียกกวาการจับความรู (Knowledge Capture) ซ่ึงใน
ข้ันตอนนี้วิศวกรองคความรู (Knowledge Engineer) จะเปนผูเก็บขอมูลจากผูเช่ียวชาญแลวนํามา
วิเคราะหใหไดสาระขององคความรูซ่ึงทายสุดความรูตางๆ จะไดออกมาในรูปแบบของผังความรู
(Knowledge Model) (มอรเทน ที แฮนเซน และคนอ่ืนๆ, 2548) 

แนวคิดการจัดการความรูของ Turban ประกอบดวยการสราง (Create) การจัดและเก็บ 
(Capture and store) การเลือกหรือกรอง (Refine) การกระจาย (Distribute) และการใช (Use) ซ่ึงอาจ
สลับลําดับของกิจกรรมไปมาหรือเรียงลําดับการทํางานก็ไดตามสถานการณท่ีเกิดข้ึนการสราง
ความรูหรือการทําใหเกิดความรูในตัวคนผานกิจกรรมผานส่ือหรือส่ิงกระตุนอันนํามาสูความรูการ  
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นําความรูท่ีอยูในตัวคน เอกสาร หรือขอมูลท่ีกระจายอยูใหเปนระเบียบและจัดเก็บขอมูลเหลานั้นลง
ในแหลงความรูการกรองความรูหลังจากการนําความรูจัดเก็บแลวก็จะทําการกรองความรูท่ีมี
ประโยชนแลวทําการแยกออกมาจากแหลงเก็บความรูเพื่อความสะดวกในการคนหาและใชงาน
กระจายความรูท่ีมีประโยชนไปยังผูเกี่ยวของโดยผานส่ือหรือการอบรมเปนตน การกรองความรู
หลังจากการนําความรูจัดเก็บแลวก็จะทําการกรองความรูท่ีมีประโยชนแลวทําการแยกออกมาจาก
แหลงเก็บความรูเพื่อความสะดวกในการคนหาและใชงาน ติดตามผลการใชความรูโดยพิจารณาถึง
ความถูกตองความเหมาะสมของการนําความรูไปใชรวมท้ังพิจารณาการจะสรางความรูใหมๆ 

Knowledge Repository คือ ระบบฐานขอมูลท่ีใชจัดเก็บขอมูลความรูและเอกสารใหเปน
ระบบหมวดหมูงายตอการคนหางายตอการใชงาน การนําความรูมาจัดทําเปนคลังความรูจะทําให
เปนแหลงขอมูลท่ีพนักงานในองคกรสามารถใชคนควาหาความรูไดอยางไมจํากัด ท้ังนี้ในคลัง
ความรูจะมีระบบคนหา (Search System) ซ่ึงเปนเคร่ืองมือท่ีใหความสะดวกในการคนหาขอมูลและ
เอกสารตางๆ 
 

Balanced Score card 
 

โอลซ, นิลส-โกราน (2546) Balanced Score card มาจากแนวความคิดในการเช่ือมโยงการ
ควบคุมการดําเนินงานระยะส้ันเขากับวิสัยทัศนและกลยุทธในระยะยาวขององคกรโดยเปน
เคร่ืองมือท่ีชวยใหผูบริหารเห็นถึงการปฏิบัติงานในหลายๆ ดานพรอมๆ กันจาก 4 มุมมอง คือมุม 
มองลูกคา มุมมองภายใน มุมมองดานนวัตกรรมและการเรียนรู มุมมองดานการเงิน และสามารถใช
เปนเคร่ืองมือวัดประสิทธิภาพขององคกรได ซ่ึงการจัดการองคความรูจะมีสวนชวยพัฒนาการเรียน 
รูขององคกรไดดีข้ึน วัตถุประสงคหลักอีกอยางหนึ่งคือการพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการ
เรียนรูเพื่อใหคงไวซ่ึงความสามารถของการแขงขันในอนาคตปจจุบันองคกรตางๆ ใหความสําคัญ
ในการวัดผลสําเร็จและการประกันคุณภาพการดําเนินงานมากข้ึน ดังนั้นจึงตองมีการกําหนดดัชนี
วัดคุณภาพและวัดความสําเร็จของการดําเนินงานโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนเครื่องมือชวยให
ผูบริหารไดทราบถึงผลการดําเนินงานและใชเปนตัวชวยสําหรับการตัดสินใจท้ังในระดับกลยุทธ
และระดับปฏิบัติการ ดัชนีจะทําหนาท่ีเปนตัวบงช้ีลักษณะหรือองคประกอบหลักของการ
ดําเนินงานภายในองคกรวาประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใด นอกจากนี้ยังสามารถใชเพื่อ
เปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับองคกรอ่ืนๆ หรือในองคกรเดียวกันแตตางชวงระยะเวลากันไป  
Balanced Scorecard (BJC) พัฒนาข้ึนโดย Prof. Robert S. Kaplan และ Dr. David  P. Norton แหง 
Harvard Business School เคร่ืองมือนี้ไดรับการออกแบบข้ึนในป ค.ศ. 1996 (โอลซ, นิลส-โกราน, 
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2546) เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบการประเมินผลการดําเนินงานขององคกรธุรกิจและตอมาไดรับการ
นําไปใชในองคกรท้ังท่ีเนนกําไรและไมหวังผลกําไรอยางแพรหลาย การนํา Balanced Scorecard มา
ใชในระบบคุณภาพของหนวยงานจะเปนกลไกชวยใหสามารถควบคุมการทํางานใหเปนไปตาม
แผนเชิงกลยุทธท่ีวางไวเพื่อบรรลุตามวัตถุประสงคและพันธกิจขององคกร โดยมีดัชนีวัดผลสําเร็จ
ของการดําเนินงานท่ีวัดผลในแงมุมตางๆ อยางสมดุลของมุมมองดานการเงินและดานท่ีไมใชการ 
เงินที่จะชวยใหองคกรบริหารงานและการดําเนินงานอยางม่ันใจไดวาจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค
เชิงกลยุทธท่ีตั้งไว ในขณะเดียวกันก็จะใชเปนเคร่ืองพิสูจนถึงความสามารถขององคกรในการ
ปฏิบัติภารกิจวาเปนไปอยางมีคุณภาพและบรรลุความคาดหวังของสังคมไดในระดับใดและเพ่ือ
วัดผลสําเร็จการนําองคกรไปสูการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน Balanced Scorecard เปน
เคร่ืองมือซ่ึงเกิดจากแนวความคิดท่ีชวยใหองคกรในการแปลจากกลยุทธใหเปนการปฏิบัติโดยเร่ิม 
ตนท่ีวิสัยทัศนภารกิจและกลยุทธขององคกร ซ่ึงเปนข้ันของการกําหนดปจจัยสําคัญตอความสําเร็จ
และเปนการสรางดัชนีวัดผลสําเร็จ (Key Performance Indicators) ข้ึนเพื่อเปนตัวบงช้ีถึงเปาหมาย
และใชวัดผลการดําเนินงานในสวนท่ีสําคัญตอกลยุทธจึงถือไดวา Balanced Scorecard เปนระบบ
การวัดผลการดําเนินงานท่ีถายทอดวิสัยทัศนและกลยุทธขององคกรสูการปฏิบัติและสะทอนการ
ดําเนินงานในมุมมอง 4 ดานหลัก คือ  

1) The Learning and Growth Perspective เปนมุมมองดานการเรียนรูและการเติบโต 
เชนการพัฒนาความรูความสามารถของพนักงาน ความพึงพอใจของพนักงาน การพัฒนาระบบ
อํานวยความสะดวกในการทํางานเปนตน 

2) The Business Process Perspective เปนมุมมองดานกระบวนการทํางานภายใน
องคกรเอง  เชน  การคิดคนนวัตกรรมใหมๆ  การจัดโครงสรางองคกรท่ีมีประสิทธิภาพ  การประสาน 
งานภายในองคกร การจัดการดานสายงานผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ เปนตน 

3) The Customer Perspective เปนมุมมองดานลูกคา เชน ความพึงพอของลูกคา ภาพ 
ลักษณ กระบวนการดานการตลาด การจัดการดานลูกคาสัมพันธ เปนตน 

4) The Financial Perspective เปนมุมมองดานการเงินเชนการเพิ่มรายได 
ประสิทธิภาพในการผลิตท่ีมีตนทุนตํ่าและมีการสูญเสียระหวางผลิตนอย การหาแหลงเงินทุนท่ีมี
ตนทุนตํ่า เปนตน 

การวัดผลสําเร็จธุรกิจตามท่ีเคยทํากันมาแตเดิมนั้นมักมุงเนนท่ีขอมูลทางการเงินและการ
บัญชีจากภายนอกซ่ึงเปนวิธีการท่ีเร่ิมไมไดรับความนิยม ในยุคปจจุบันองคกรตองการดัชนีวัด
ความสําเร็จท่ีครอบคลุมมากกวาเพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการวางแผนอยางมีประสิทธิภาพสําหรับ
องคกรในยุคขอมูลขาวสาร 
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ประโยชนท่ีองคกรจะไดรับจากการใช Balanced Score card 
1) ชวยทุกคนในองคกรมองเหน็วิสัยทัศนขององคกรไดชัดเจน 
2) ชวยใหทุกหนวยงานในองคกรปฏิบัติงานไดสอดคลองตามแผนท่ีวางไวยิ่งข้ึน 
3) สามารถใชเปนกรอบในการกําหนดแนวทางการทํางานท่ัวทั้งองคกร 
4) ชวยใหมีการจดัแบงงบประมาณและทรัพยากรตางๆ สําหรับแตละกจิกรรมได

อยางเหมาะสม 
5) เปนการรวมแผนกลยุทธของทุกหนวยงานเขามาไวดวยกันดวยแผนธุรกิจของ

องคกรทําใหแผนกลยุทธท้ังหมดมีความสอดคลองกัน 
6) สามารถวัดผลไดท้ังลักษณะเปนทีมและตัวบุคคล 
7) ทฤษฎีดังกลาวสามารถนําไปใชในการออกแบบกจิกรรมเพื่อแกปญหาการยึดติด

กับระบบหองสมุดแบบเดิม 
 

หองสมุดอิเล็กทรอนิกส 
 

หองสมุดสํานกังานอัยการสูงสุด ท้ังหองสมุดสาขา และหองสมุดสวนกลางเปนหนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของกับการใหบริการทางดานความรู ขอมูลขาวสารตางๆ แกบุคลากรของหนวยงานในสํานัก 
งานอัยการสูงสุด ซ่ึงทางหนวยงานไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการกระจายความรูใหกับบุคลากรท่ี
สนใจ โดยการนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชในการพัฒนาระบบงานใหมีระบบการทํางานท่ีเปน
มาตรฐานและสามารถรองรับความตองการของผูใชงานในอนาคตได 
 ทางศูนยวิทยบริการ สํานักงานอัยการสูงสุด ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการท่ีจะนําระบบ
หองสมุดอัตโนมัติเขามาใชในการดําเนินกิจกรรมภายในศูนยวิทยบริการและหองสมุดสาขา แต
เนื่องจากวาระบบงานมีอยูในปจจุบันยังไมครอบคลุมการทํางานของหองสมุดท้ังหมด จึงทําให
ประสิทธิภาพในการเผยแพรและกระจายขอมูลออกสูสาธารณะชนยังไมสามารถตอบสนองความ
ตองการของผูใชไดท้ังหมด ซ่ึงทางหนวยงานมีนโยบายท่ีจะพัฒนาศูนยวิทยบริการและหองสมุด
สาขาใหเปนหองสมุดอิเล็กทรอนิกสเพื่อใหสามารถทํางานของหองสมุดเปนไปอยางมีประสิทธิ 
ภาพและสามารถทําการสืบคนสารสนเทศและขอมูลของแตละหนวยงานผานทางเครือขาย
อินเตอรเน็ตได โดยการขยายระบบงานหองสมุดอัตโนมัติเดิมของศูนยวิทยบริการที่มีอยูและจัดหา
ระบบหองสมุดอัตโนมัติใหกับหองสมุดสาขาใหสามารถรองรับการทํางานท่ีตรงกับความตองการ
ของทางหนวยงานได เพื่อใหบุคลากรของสํานักงานอัยการสูงสุดสามารถเขาถึงขอมูลขาวสาร 
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สารสนเทศตางๆ ไดจากทุกแหงท่ีมีระบบเครือขาย ทําการสืบคนไดอยางมีประสิทธิภาพ เอ้ือ
ประโยชนแกผูใชบริการอยางสูงสุด 

ภารกิจของศูนยวิทยบริการ สํานักงานวิชาการ 
1) งานบริการสารสนเทศ 
2) ใหบริการสืบคน ยืมคืน งานบริการตอบคําถามชวยการคนควา เพื่อประกอบอรรถ

คดีของขาราชการอัยการและใหบริการสารสนเทศดานกฎหมายแกประชาชน 
3) งานพัฒนาวิทยบริการโดยการสํารวจคัดเลือก จัดซ้ือจัดหา วิเคราะห จัดระบบ

หมวดหมู จดัทําดัชนีสารบาญ ชวยการคนตลอดจนการบํารุงรักษาทรัพยากร
สารสนเทศ 

4) งานพัฒนาระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส ศึกษาพัฒนาและจัดทําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการเขาถึงสารสนเทศทางกฎหมายท่ีรวดเร็วสะดวกทุกสถานท่ีทุก
เวลา 

5) งานเอกสารพิเศษทางกฎหมาย 
6) สํารวจติดตามรวบรวมจดัเกบ็เพื่อใหบริการพระราชบัญญัติ ตัวบทกฎหมายให

ครบถวนและทันสมัย 
7) งานหองสมุดสาขา ใหคําปรึกษา วางระบบรูปแบบมาตรฐาน ดําเนนิการจัดต้ัง

รวมกับสํานักงานอัยการจังหวัด เพื่อเปนหองสมุดสํานกังานอัยการจงัหวัด โดยมี
นโยบายเพื่อเปนแหลงขอมูลดานกฎหมาย ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
ขาราชการอัยการ และเปนหองสมุดกฎหมายสําหรับประชาชนในจังหวัดนัน้ๆ 

8) งานหองสมุดเฉพาะเพ่ือผูบริหาร รวบรวม คัดเลือก จัดหา จัดเก็บขอมูลสารสนเทศ
เฉพาะเร่ือง เพือ่ใหบริการแกผูบริหารสํานักงานอัยการสูงสุด 

9) งานศูนยขอมูลขาวสารของทางราชการของสํานักงานอัยการสูงสุด ศึกษาจดัเตรียม
รวบรวม และจัดระบบ จดัทําคูมือดัชนีขอมูลขาวสาร เพื่ออํานวยความสะดวกแก
ประชาชน 

10) งานพิพิธภณัฑอัยการไทย คัดเลือกลงทะเบียน อนุรักษสงวนรักษาลงในระบบ
อิเล็กทรอนิกสและใหบริการสืบคนขอมูลกฎหมายโบราณ ประวัติศาสตรสถาบัน
อัยการไทย เพือ่เผยแพรและประชาสัมพันธ เพื่อเปนแหลงเรียนรูกฎหมายตลอด
ชีพทางกฎหมายสําหรับประชาชน 
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11) งานจดหมายเหตุอัยการไทย รวบรวมเอกสารจดหมายเหตุ โสตทัศนจดหมายเหตุ 
ของสํานักงานอัยการสูงสุด ท้ังสวนกลางและภูมิภาคโดยนําเทคโนโลยสีารสนเทศ
มาจัดการเพ่ือการอนุรักษ และศึกษาคนควาของอนุชนรุนหลัง 

12) งานบริหารทั่วไป สนับสนุนประสานงานดานงานเลขานุการ งานงบประมาณ
การเงินและการบัญชี งานบริหารงานบุคคล งานพัสดุ ครุภัณฑ และอาคารสถานท่ี 
เพื่อการปฏิบัติงานและการใหบริการวิทยบริการมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

หองสมุด 
 

หองสมุด คือ แหลงสารนิเทศ บริการทรัพยากรสารนิเทศในรูปแบบตางๆ เชน หนังสือ
วารสาร หนังสือพิมพ จุลสาร กฤตภาค วัสดุเทป และโทรทัศน CD-ROM DVD VCD รวมถึง
ไมโครฟลมดวย โดยมีบรรณารักษเปนผูดําเนินงานและบริหารงานตางๆ ในหองสมุด โดยจัดระบบ
เปนหมวดหมูและระเบียบเรียบรอย เพื่อใหผูใชหองสมุด มีความสะดวกสืบคนไดงาย ตรงกับความ
ตองการ 

หองสมุดในปจจุบัน ทําหนาท่ีเก็บรวบรวม จัดระบบ เพื่อใหบริการส่ือสารนิเทศตางๆ ตลอด 
จนถึงเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีทางการส่ือสาร อีกท้ังยังมีเคร่ืองมือในการคนหา
และดําเนินการใหบริการส่ือตางๆ เกิดประโยชนสูงสุดแกผูใชหองสมุด 

หองสมุด ยังมีคําเรียกตางๆ อีกมากมาย อาทิ ศูนยขอมูล ศูนยวัสดุ ศูนยวัสดุการศึกษา 
สถาบันวิทยบริการ ศูนยเอกสาร และศูนยสารนิเทศ เปนตน 
 

1.  ความสําคัญของหองสมุด 
หองสมุดมีความสําคัญมากตอบุคคลทั้งหลาย เปนท่ีรวมวิทยาการตางๆ ท่ีผูใชสามารถคน 

หาขอมูลความรูไดกวางขวาง ทุกสาขาวิชา หองสมุดยังเปนสถานท่ีท่ีผูใชสามารถเลือกอานหนังสือ 
และคนควาหาความรูตางๆ ดวยตนเองอยางอิสระ และตามความสนใจของแตละบุคคล และยังเปน
สถานท่ีท่ีทํากอใหเกิดนิสัยรักการอานและการคนควา จนกระท่ังทําใหผูใชสามารถมองเห็นความ
แตกตางของหนังสือวาเลมไหนเขียนไดดี และสามารถจดจําแนวทางการเขียนที่ดี เพื่อนํามา
ประยุกตใชได ท้ังยังชวยใหใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

หองสมุดยังเปนศูนยขอมูลมีความรูท่ีทันสมัยและทันตอเหตุการณอยูเสมอ เพราะหองสมุด
จําเปนตองมีขาวสารใหมๆ ไวบริการผูใช 
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2. บทบาทของหองสมุด 
หองสมุดมีบทบาทตอบุคคลตางๆ มากมาย ซ่ึงหองสมุดสามารถทําประโยชนตอสังคมใน

ดานตางๆ ดังนี้ 
1) ดานการศึกษา หองสมุดเปนแหลงความรูท่ีนักเรียนนักศึกษาสามารถคนหาความรู

ดวยตนเอง โดยหองสมุดมีบทบาทในการเสริมความรูและสนันสนุนการศึกษาในระบบ และให
โอกาสในการเขาถึงการศึกษาไดใชศึกษาคนควาเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาอาชีพใหทันกับวิทยาการและ
เทคโนโลยีใหแกผูท่ีไมมีโอกาสเขาศึกษาในโรงเรียนหรือผูท่ีไดสําเร็จการศึกษาแลว 

2) ดานวัฒนธรรม หองสมุดเปนท่ีบํารุงรักษาวัฒนธรรมของชาติ ใหสืบทอดไปยัง
อนุชนรุนตอไป เนื่องจากหองสมุดเปนแหลงท่ีจัดเก็บขอมูลทางดานสารนิเทศ ซ่ึงสงเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรมตางๆ และสามารถใชบงบอกความเจริญกาวหนาของประเทศนั้นๆ อีกดวย 

วัตถุประสงคหลักท่ัวไปของหองสมุดมีอยูดวยกัน 5 ประการ ดังนี้ 
1) เพ่ือการศึกษา การใชหองสมุดเปนหัวใจของการศึกษา เพราะหองสมุดเปนแหลง

รวบรวมความรู สามารถใหผูคนรูจักศึกษาหาความรูดวยตนเองเพื่อใหเกิดความรูเพิ่มเติมจากท่ีรํ่า
เรียน ไมวาจะเปนนักเรียนอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา รวมไปถึงผูท่ีจบการศึกษา
แลว ประชาชนท่ัวไปสามารถใชหองสมุดศึกษาหาความรูไดตลอดชีวิต 

2) เพ่ือใหความรูและขาวสาร ทุกวันนี้วิทยาการตางๆ กาวไปอยางรวดเร็ว หองสมุด
เปนสถานท่ีสําหรับศึกษาวิทยาการตางๆ และติดตามขาวความเคล่ือนไหวท้ังภายในและภายนอก
ประเทศท่ัวโลก ทําใหคนรูจักขาวคราวทันสมัยทันตอเหตุการณ มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค ชวย
พัฒนาประเทศตอไป 

3) เพื่อใชในการคนควา ในหองสมุดมีสารนิเทศมากมายเพื่อใหบริการแกผูใช เหมาะ
สําหรับเปนเคร่ืองมือในการวิจัย ผูท่ีจะทําการวิจัยจําเปนตองใชขอมูลเบ้ืองตนจากเร่ืองท่ีมีอยูแลว 

4) เพื่อจรรโลงใจมนุษย การอานหนังสือนอกเสียจากการไดความรูแลวยังทําใหผู 
อานมีความสุขไดอีกดวย เนื่องจากความซาบซ้ึงในความคิดท่ีดีงาม ใหความจรรโลงใจในส่ิงท่ีดีแก
ผูอาน กอใหเกิดแรงบันดาลใจ ใหทําประโยชนตอสังคม เชน การอานหนังสือธรรมะ ทําใหซาบซ้ึง
ถึงคําส่ังสอนของพระพุทธเจา หนังสือวรรณกรรม วรรณคดี ทําใหเกิดจินตนาการ 

5) เพื่อนันทนาการ นอกจากการอานหนังสือวิชาการแลว หองสมุดยังเปนสถานท่ีใน
การพักผอนหยอนใจ เพราะหองสมุดยังมีหนังสือประเภทตางๆ เพ่ือใหความบันเทิงเบาสมอง เชน 
นวนิยาย เร่ืองส้ัน นิตยสาร เปนตน ทําใหผูใชใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และปลูกสํานึกรักการ
อาน รูจักอานหนังสืออยางมีวิจารณญาณ 
 


