
ค ำถำมกรณีศึกษำงำนห้องสมุดและจดหมำยเหต ุ

1. ท่านเป็นเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริการผู้ใช้ห้องสมุด/หอจดหมายเหตุ ในระเบียบการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ ผู้ใช้จะต้องแลกบัตรประชาชนมาเก็บไว้ท่ีบริเวณเคาน์เตอร์บริการ มีผู้ใช้รายหนึ่งไม่ต้องการ
แลกบัตรเนื่องจากเห็นว่าไม่ปลอดภัย แต่มีความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้คอมพิวเตอร์ท่ีห้องสมุดเพื่อการท างาน
อย่างเร่งด่วน ท่านจะตัดสินใจอย่างไร ด้วยเหตุใด 

2. ท่านเป็นเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริการผู้ใช้ห้องสมุด/หอจดหมายเหตุ ในระเบียบข้อบังคับของ 
การสมัครใช้บริการ ระบุว่า ผู้ใช้จะต้องน าส าเนาบัตรประชาชนเพื่อใช้ประกอบการสมัครสมาชิก ผู้ใช้ 
รายหนึ่งสอบถามว่า ท าไมห้องสมุดจะต้องจัดเก็บส าเนาบัตรประชาชนด้วย ในเมื่อเจ้าหน้าท่ีสามารถ
ตรวจสอบบัตรประชาชนก็น่าจะเพียงพอแล้ว ท่านจะตอบผู้ใช้รายนี้ว่าอย่างไร ท าไมจึงตอบไปเช่นนั้น 

3. เนื่องจากผู้บริหารเห็นว่าจะป้องกันการน าเอกสารไปใช้ในทางท่ีไม่ถูกต้อง เช่น น าไป
ท าซ้ า ดัดแปลง หรือเผยแพร่จนเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ในแบบฟอร์มการขอบริการส าเนาเอกสารของ
ห้องสมุด/หอจดหมายเหตุของท่าน มีการขอทราบวัตถุประสงค์การใช้งานของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้รายหนึ่ง
ต้องการจะใช้บริการส าเนาเอกสารดังกล่าว แต่ท้วงว่าวัตถุประสงค์การใช้งานถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล 
และไม่สามารถให้ข้อมูลนี้ได้ ท่านจะตัดสินใจด าเนินการอย่างไร ด้วยเหตุผลใด 

4. ท่านท างานอยู่ในห้องสมุด/หอจดหมายเหตุขนาดเล็ก ผู้บริหารของท่านต้องการจะพัฒนา
บริการด้วยการศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้บริการปัจจุบัน โดยให้ท่านคอยตามสังเกตและจดบันทึก
พฤติกรรมของผู้ใช้ท่ีเข้าใช้พื้นท่ีเป็นรายบุคคลโดยไม่มีการแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้าว่ามีการจดบันทึก  
ว่าผู้ใช้เข้ามาในพื้นท่ีตอนกี่โมง ท าอะไรบ้าง เดินไปตรงจุดไหน เข้าห้องน้ าไปตอนไหน จนกระท่ังมีผู้ใช้
รายหนึ่งพบว่าท่านก าลังสังเกตและจดบันทึกพฤติกรรมของตนเอง จึงเดินมาสอบถามและขอดูข้อมูลท่ี
ท่านจดบันทึกท้ังหมดเกี่ยวกับผู้ใช้คนนี้ แต่บันทึกท่ีท่านจดนั้นมีข้อมูลของผู้ใช้ท่านอื่นด้วย ท่านจะ
ด าเนินการอย่างไร ด้วยเหตุผลใด 

5. ท่านเป็นหัวหน้าทีมปรับปรุงระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด/หอจดหมาย
เหตุ หนึ่งในความคาดหวังหลักของผู้บริหารท่ีมีต่อระบบนี้คือ ระบบจะต้องสามารถแนะน าทรัพยากรหรือ
ค าค้นท่ีเกี่ยวข้องโดยพิจารณาจากประวัติการสืบค้นรวมถึงข้อมูลความสนใจของผู้ใช้ เมื่อปรึกษากับทาง
ทีมนักพัฒนาระบบ พบว่าหากจะต้องตอบสนองความคาดหวังดังกล่าว ระบบจะต้องมีการบันทึก
พฤติกรรมของผู้ใช้ตั้งแต่เข้ามาในระบบ ป้อนค าค้น กรองผลการค้น ตลอดจนการเลือกทรัพยากร  
โดยจ าเป็นจะต้องมีการระบุตัวตนว่าเป็นผู้ใช้คนใด เพื่อท าให้ระบบสามารถแนะน าทรัพยากรหรือค าค้น
ตามความต้องการข้างต้น หนึ่งในทีมปรับปรุงระบบท่ีเป็นตัวแทนของผู้ใช้ รู้สึกไม่สบายใจกับฟีเจอร์
ดังกล่าว เนื่องจากรู้สึกว่าอาจเข้าข่ายละเมิดความเป็นส่วนตัว ท่านจะด าเนินการอย่างไร ด้วยเหตุผลใด 

6. ท่านรับผิดชอบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/การใช้ ด้วยการให้รางวัลแก่ผู้ใช้บริการท่ี 
ผู้ใช้บริการท่ียืมทรัพยากรมากท่ีสุดในรอบปีและผู้ใช้บริการท่ีเข้าใช้พื้นมากท่ีสุดในรอบปี โดยมีการ
ประกาศประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าวในตอนต้นปี เมื่อครบก าหนดท่านจึงได้ประกาศรายชื่อผู้ท่ีได้รับ
รางวัลดังกล่าวท้ังบนบอร์ดหน้าห้องสมุด เว็บไซต์ และสื่อสังคมของห้องสมุด หนึ่งในผู้ได้รับรางวัลตกใจท่ี



มีชื่อตนเองปรากฏเป็นผู้ได้รับรางวัลและกังวลว่า ข้อมูลดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อการท างาน จึงขอให้ลบ
ข้อมูลออก ท่านจะด าเนินการอย่างไร ด้วยเหตุผลใด 

7. ห้องสมุด/หอจดหมายเหตุของท่านเพิ่งได้รับการปรับปรุงพื้นท่ีให้น่าดึงดูด จึงท าให้มี
ผู้ใช้บริการจ านวนมาก เพื่ออ านวยความสะดวก ห้องสมุดของท่านอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถท าส า เนา
หนังสือบางเล่มท่ีไม่อนุญาตให้ยืมออกได้ด้วยการใช้กล้องถ่ายรูปมาได้ ปรากฏว่าผู้ใช้จ านวนมากใช้กล้อง
ถ่ายรูปในการถ่ายรูปบรรยากาศท่ัวไปของห้องสมุด/หอจดหมายเหตุของท่าน ซึ่งมักจะมีรูปของ
ผู้ใช้บริการท่านอ่ืนติดไปด้วย ผู้ใช้บางรายแจ้งกับเจ้าหน้าท่ีบริการว่า ไม่พอใจท่ีมีคนอื่นมาถ่ายรูปตน และ
ต้องการให้ท่านไปจัดการผู้ใช้ท่ีมาถ่ายรูปดังกล่าว ท่านจะด าเนินการอย่างไร ด้วยเหตุผลใด 

8. ผู้ดูแลเว็บไซต์และสื่อสังคมของห้องสมุด/หอจดหมายเหตุ ต้องการหารูปภาพบรรยากาศ
ไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ จึงไปถ่ายภาพบรรยากาศในห้องสมุดและน าขึ้นไปแสดงบนเว็บไซต์และ 
สื่อสังคมของห้องสมุด/หอจดหมายเหตุ และได้รับการแชร์และกดไลค์อยู่จ านวนมาก ท าให้มียอด
ผู้ติดตามเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่ารูปดังกล่าวเป็นรูปท่ีมีผู้ใช้หลายคนติดอยู่ในภาพ มีผู้ใช้ราย
หนึ่งท่ีมีรูปปรากฏอยู่ในภาพเขียนอีเมลมาแจ้งว่าให้ลบรูปนั้นออกไป เนื่องจากเป็นสิทธิส่วนบุคคล และ 
ผู้ถ่ายรูปไม่ได้ขออนุญาตก่อน แต่หากลบรูปนั้นออกไปจะท าให้จ านวนผู้ติดตามหายไปด้วย ท่านจะ
ด าเนินการอย่างไร ด้วยเหตุผลใด 

9. บนเว็บไซต์ของห้องสมุด/หอจดหมายเหตุมีช่องทางให้ผู้ใช้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เช่น 
กระดานสนทนา หรือพื้นท่ีแสดงข้อคิดเห็นท่ีเกี่ยวกับทรัพยากรหรือข่าวของห้องสมุด/หอจดหมายเหตุ 
ปรากฏว่าท่านได้รับอีเมลจากผู้ใช้บริการรายหนึ่ง แจ้งว่า ในกระดานสนทนาหรือพื้นท่ีแสดงข้อคิดเห็นนั้น
มีข้อความท่ีพาดพึงถึงตนและอยากให้มีการลบกระทู้หรือข้อความนั้นออก เมื่อท่านเปิดเข้าไปดูพบว่ า
กระทู้ดังกล่าวเป็นกระทู้ท่ีมีเนื้อหาสาระและเป็นประโยชน์อย่างมาก ท่านจะตัดสินใจด าเนินการอย่างไร 
ด้วยเหตุผลอะไร 

10. กรณีผู้ใช้บริการห้องสมุดมีค่าปรับค้างหรือรายการค้างส่ง ห้องสมุด/หอจดหมายเหตุของ
ท่านน ารายชื่อของผู้ใช้ท่ีค้างส่งติดประกาศบริเวณหน้าห้องสมุด/หอจดหมายเหตุและบนเว็บไซต์  
เมื่อเวลาผ่านไปหากยังมีรายการคงค้างจะมีการทวงถามผ่านหัวหน้างาน ผู้ใช้บริการรายหนึ่งลืมคืน
หนังสือและเข้ามาต่อว่าท่ีเจ้าหน้าท่ีบริการยืมคืนว่า ปกติไม่เคยเดินผ่านหน้าห้องสมุดหรือใช้งานเว็บไซต์ 
จึงไม่เคยเห็นชื่อตัวเอง และรู้สึกอายมากท่ีห้องสมุด/หอจดหมายเหตุประจานด้วยวิธีนี้ อีกท้ังยังรู้สึกแย่
มาก ๆ ท่ีใช้วิธีการทวงถามจากหัวหน้า และถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอย่างมาก และด าเนินการ
ร้องเรียนไปยังผู้บริหารองค์กร ท่านคิดว่าจะด าเนินการอย่างไร ด้วยเหตุผลอะไร 

11. ท่านปฏิบัติงานในห้องสมุดเฉพาะท่ีให้บริการแก่บุคคลภายนอก และเป็นห้องสมุดท่ีอยู่
ภายใต้หน่วยงานของรัฐ วันหนึ่งเกิดข้อผิดพลาดในระบบผู้มาติดต่อของหน่วยงานท่าน และมี  
ความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีจะต้องกู้คืนข้อมูลเหล่านั้นขึ้นมา ผู้ดูแลระบบเห็นว่าเนื่องจากระบบห้องสมุด
อัตโนมัติมีการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้ ซึ่งมีข้อมูลท่ีใกล้เคียงกับข้อมูลระบบผู้มาติดต่อมาก จึงติดต่อขอท าซ้ า
ข้อมูลเพื่อน าไปใช้ในระบบผู้มาติดต่อของหน่วยงานเป็นการชั่วคราว ท่านจะตัดสินใจอย่างไร ด้วยเหตุผล
อะไร 



12. ท่านเป็นผู้บริหารห้องสมุด วันหนึ่งมีต ารวจพร้อมหมายจับมาขอข้อมูลผู้ต้องหารายหนึ่ง
ซึ่งเป็นผู้ใช้ของห้องสมุด/หอจดหมายเหตุ เพื่อดูว่าเคยเข้ามาใช้บริการเมื่อไหร่ ยืมหนังสืออะไรออกไป
บ้าง ท่านจะตัดสินใจอย่างไร ด้วยเหตุผลอะไร อนึ่ง หากท่านพบต่อมาว่าด้วยข้อจ ากัดของระบบท าให้
ท่านไม่สามารถ export ข้อมูลของผู้ใช้เฉพาะรายได้ แต่ต้อง export ข้อมูลของผู้ใช้ท้ังหมดเท่านั้น  
ท่านจะตัดสินใจอย่างไร และด้วยเหตุผลอะไร 

13. ท่านเป็นหัวหน้าห้องสมุด/หอจดหมายเหตุสาธารณะแห่งหนึ่ง ท่านได้รับร้องเรียน  
ว่า เจ้าหน้าท่ีจัดชั้นหนังสือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลด้วยการเดินเข้าไปถามผู้ใช้รายหนึ่งเกี่ยวกับอาการป่วย
ของโรคท่ีผู้ใช้ก าลังรักษาอยู่ เมื่อท่านเรียกเจ้าหน้าท่ีจัดชั้นหนังสือมาสอบสวน เจ้าหน้าท่ีรายงานว่ า 
ในช่วงสัปดาห์ท่ีผ่านมา สังเกตเห็นว่าหนังสือเกี่ยวกับการรักษาโรคเอดส์ ได้ถูกดึงออกมาจากชั้นจ านวน
มากและบ่อยครั้ง จึงคอยติดตามดูว่าใครเป็นคนดึงออกมา พอเห็นว่าเป็นใคร ก็รู้สึกสงสาร จึงเดินเข้าไป
สอบถามด้วยความห่วงใย แต่ปรากฏว่าโดนผู้ใช้ไม่พอใจอย่างรุนแรง ในฐานะท่านเป็นหัวหน้าหน่วยงาน 
ท่านจะด าเนินการอย่างไร ด้วยเหตุผลใด 

14. ท่านเป็นเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริการได้รับร้องเรียนจากผู้ใช้ว่า เห็นว่ามีการติดตั้งกล้องวงจรปิด
ในบริเวณห้องสมุด และรู้สึกไม่อยากให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด เพราะไม่รู้สึกว่าเป็นส่วนตัว และท าให้
เสียสมาธิในการท างาน จึงขอให้มีการปิดหรือยกกล้องวงจรปิดออกไป อย่างไรก็ตามเมื่อท่านไปแจ้งให้กับ
หัวหน้างาน หัวหน้าแจ้งว่าไม่สามารถท าได้ เนื่องจากเป็นนโยบายความปลอดภัยของห้องสมุด/ 
หอจดหมายเหตุ ท่านจะด าเนินการอย่างไร ด้วยเหตุผลใด 

15. ท่านเป็นเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริการ วันหนึ่งมีผู้ใช้บริการรายหนึ่งมาปรึกษาว่า พบว่ามีหนังสือ
เล่มหนึ่งในห้องสมุดซึ่งเป็นรายงานผลการวิจัยในหัวข้อประเด็นทางการเมืองท่ีตนเองเคยเป็นผู้ให้ข้อมูล
เมื่อหลายปีก่อน ได้เปิดเผยข้อมูลตัวตนของผู้ใช้เอง ซึ่งผู้ใช้เกรงว่าจะเป็นอันตรายต่อตนเอง จึงมาร้อง
ขอให้น าหนังสือเล่มนั้นออกไปจากชั้นหนังสือของห้องสมุดท่านและห้องสมุดอื่น ๆ ด้วย รวมถึงปรึกษาว่า
ควรท าอย่างไรดี ในฐานะผู้ให้บริการ ท่านจะด าเนินการอย่างไร ด้วยเหตุผลใด 

16. ท่านได้น าเอกสารส าคัญบางชิ้นมาใช้จัดแสดงนิทรรศการในงานมหกรรมการจัดแสดงท่ีมี
ผู้ชมเข้ามาชมนิทรรศการจ านวนมาก ปรากฏว่ามีผู้ชมนิทรรศการรายหนึ่งส่งอีเมลมาแจ้งว่า รู้สึกไม่พอใจ
ท่ีน าเอกสารชิ้นดังกล่าวมาจัดแสดง เนื่องจากมีชื่อของคุณปู่ท่ีเสียชีวิตไปแล้วอยู่ในเอกสารชิ้นดังกล่าว 
และท าให้คุณปู่และครอบครัวเสียชื่อเสียง ตอนท่ีคัดเลือกเอกสาร ท่านเห็นว่าบุคคลท้ังหมดในเอกสารนั้น
ได้เสียชีวิตลงแล้ว จึงคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหา ในฐานะท่ีท่านเป็นนักจดหมายเหตุท่ีเป็นผู้คัดเลือกเอกสารท่ี
น ามาจัดแสดงนิทรรศการดังกล่าว และนิทรรศการนั้นมีบริษัทมารับช่วงด าเนินการต่ออีกครั้งหนึ่ง  
ท่านจะด าเนินการอย่างไร ด้วยเหตุผลใด 

17. ท่านเป็นเจ้าหน้าท่ีบริการในห้องสมุดมหาวิทยาลัย มีผู้ใช้เข้ามาอ้างว่า พยายามจะติดต่อ
ลูกชายท่ีมาห้องสมุดด้วยกันซึ่งหาตัวไม่เจอ จึงต้องการให้ประกาศเรียกตัว หรือขอหมายเลขโทรศัพท์ 
เพราะจ าเบอร์ไม่ได้ ท่านจะด าเนินการอย่างไร  ด้วยเหตุใด  

18. ท่านก าลังพัฒนาระบบสมัครสมาชิกใหม่และต้องการจะท าระบบให้เป็นไปตามกฎหมาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทา่นจะวางแผนการด าเนินงานอย่างไร 


