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บทคดัย่อ 
 

การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงค ์ ดงัน้ี 1) เพื่อศึกษาสมรรถนะวิชาชีพท่ีจ  าเป็นส าหรับครู
บรรณารักษท่ี์ส่งเสริมนโยบายการศกึษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง 2) เพื่อศึกษาสมรรถนะวิชาชีพท่ี
ตอ้งการพฒันาของครูบรรณารักษท่ี์ส่งเสริมนโยบายการศกึษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง 3) เพื่อ
จดัท าคู่มือการพฒันาสมรรถนะวิชาชีพครูบรรณารักษท่ี์ส่งเสริมนโยบายการศกึษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ศนูยก์ลาง รวมทั้ง 4) เพื่อศึกษาผลการพฒันาสมรรถนะวิชาชีพครูบรรณารักษท่ี์ส่งเสริมนโยบาย
การศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางดว้ยการอบรมในดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสมรรถนะ
วิชาชีพของครูบรรณารักษก่์อนและหลงัการอบรม และความพึงพอใจของครูบรรณารักษท่ี์มีต่อการ
อบรมการพฒันาสมรรถนะวิชาชีพครูบรรณารักษท่ี์ส่งเสริมนโยบายการศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ศนูยก์ลาง โดยมีขั้นตอนและผลการวิจยั ดงัน้ี 

1) สมรรถนะวิชาชีพท่ีจ  าเป็นส าหรับครูบรรณารักษท่ี์ส่งเสริมนโยบายการศกึษาท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง ผูว้ิจยัท าการศกึษาสมรรถนะวิชาชีพท่ีจ  าเป็นส าหรับครูบรรณารักษท่ี์เนน้
ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง โดยศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ รวมทั้งงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ท าการวิเคราะห์
และร่างรายการสมรรถนะวิชาชีพท่ีจ  าเป็นส าหรับครูบรรณารักษท่ี์เนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง จากนั้น
จึงจดัการสนทนากลุ่มระหว่างผูว้จิยัและผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ ดา้นการศกึษา และดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ไดส้มรรถนะวิชาชีพท่ีจ  าเป็นส าหรับครู
บรรณารักษจ์  านวน 4 ดา้น ไดแ้ก่ สมรรถนะดา้นบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
สมรรถนะดา้นการบริหารจดัการหอ้งสมุด สมรรถนะดา้นการจดัการศกึษาและพฒันาแหล่ง
สนบัสนุนการเรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง และสมรรถนะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2) สมรรถนะวิชาชีพท่ีตอ้งการพฒันาของครูบรรณารักษท่ี์ส่งเสริมนโยบายการศกึษาท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางผูว้ิจยัรวบรวมขอ้มลูโดยการใชแ้บบสอบถามเพื่อส ารวจความคิดเห็นของครู
บรรณารักษแ์ละบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรั้บมอบหมายใหบ้ริหารจดัการและดูแลหอ้งสมุด
โรงเรียน จ  านวน 127 โรงเรียน ไดรั้บกลบัคืนมาและเป็นแบบสอบถามท่ีใชไ้ดจ้  านวน 92 ชุด คิด
เป็นร้อยละ 72.44 ผลการวิจยัพบว่าครูบรรณารักษท่ี์ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ
ระหว่าง 30-39 ปี มีวุฒิการศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาตรีซ่ึงจบการศกึษาในสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสาขาวิชาภาษาไทยเป็นจ านวนเท่ากนั โดยมีประสบการณ์ในการท างาน
ตั้งแต่ 0-5 ปี และมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานต าแหน่งครูบรรณารักษ/์ ดูแลหอ้งสมุดตั้งแต่ 0-5 
ปี เช่นเดียวกนั แต่อยา่งไรก็ตามผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากผูบ้ริหารโรงเรียนใหท้ าหนา้ท่ีรับผดิชอบ
ดูแลและปฏิบติังานหอ้งสมุดนั้นไม่ไดจ้บการศึกษาทางดา้นบรรณารักษศาสตร์/ สารสนเทศศาสตร์
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มาโดยตรง แต่เคยไดรั้บการอบรมหรือการพฒันาความรู้เก่ียวกบัการบริหารจดัการหอ้งสมุด  
และครูบรรณารักษต์อ้งการพฒันาสมรรถนะท่ีส่งเสริมนโยบายการศกึษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง
ในระดบัมาก (x̅ = 4.02) ซ่ึงสมรรถนะในดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นการจดัการศึกษาและพฒันา
แหล่งสนบัสนุนการเรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง (x̅ = 4.13)  รองลงมา คือ ดา้นการบริหาร
จดัการหอ้งสมุด (x̅ = 4.04) ดา้นบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (x̅ = 4.03) และ ดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศ (x̅ = 3.87) ตามล าดบั 

3) การจดัท าคู่มือการพฒันาสมรรถนะวิชาชีพครูบรรณารักษท่ี์ส่งเสริมนโยบายการศกึษา 
ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง ผูว้จิยัไดพ้ฒันาคู่มือการพฒันาสมรรถนะวิชาชีพครูบรรณารักษจ์ากผล
การส ารวจสมรรถนะวิชาชีพท่ีตอ้งการพฒันาของครูบรรณารักษท่ี์ส่งเสริมนโยบายการศกึษาท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง โดยไดจ้ดัท าคู่มือ 4 เล่ม คือ คู่มือเร่ือง “การด าเนินงานหอ้งสมุดท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นศนูยก์ลาง” คู่มือเร่ือง “การสร้างกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง”  
คู่มือเร่ือง “การศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง” และคู่มือเร่ือง “เทคโนโลยกีบัหอ้งสมุดท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง” 

4) ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสมรรถนะวิชาชีพของครูบรรณารักษข์องผูเ้ขา้ร่วมอบรมทั้ง
ก่อนและหลงัการอบรม จากการอบรมเชิงปฏิบติัการหวัขอ้ “สมรรถนะวิชาชีพครูบรรณารักษก์บั
การศึกษาท่ีเนน้ศนูยก์ลาง” ทั้ง 4 สาระการเรียนรู้ ผลการวิจยัพบว่าผูเ้ขา้อบรมมีผลสมัฤทธ์ิหลงัการ
อบรมสูงกว่าก่อนการอบรมทุกสาระการเรียนรู้ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีวางไว ้

5) ความพึงพอใจของครูบรรณารักษท่ี์มีต่อการอบรมการพฒันาสมรรถนะวิชาชีพครู
บรรณารักษท่ี์ส่งเสริมนโยบายการศกึษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง ผลการวิจยัพบว่าผูเ้ขา้อบรมมี
ความพึงพอใจต่อรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบติัการในระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงรายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด  
3 อนัดบัแรก คือ การไดร่้วมกิจกรรมกลุ่มในการอบรมเชิงปฏิบติัการน้ีเป็นการสร้างเครือข่าย 
ในการท างานต่อไปในอนาคต การไดร่้วมกิจกรรมกลุ่มในการอบรมเชิงปฏิบติัการน้ีเป็นการ
แลกเปล่ียนประสบการณ์และไดรั้บแนวทางในการจดัการหอ้งสมุด และความรู้ท่ีไดรั้บจากการ
อบรมเชิงปฏิบติัการสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง และผูเ้ขา้อบรมมีความพึงพอใจต่อการอบรมทั้ง  
 4 สาระการเรียนรู้ในระดบัมากท่ีสุด 
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Abstract 
This research aims to 1) study the competency of librarian teachers who promote student-

centered education, 2) study the professional competencies needed for librarian teachers who 
promote student-centered education, 3) develop the guidance for librarians who promote a 
student-centered education, and 4) study the results of professional development of librarian 
teachers who promote student-centered education specifically in areas of knowledge and 
understanding of professional skills, and satisfaction on the training. Data were collected by 
survey questionnaire, group discussions, and workshop during during January to June 2017. The 
findings are discussed below. 

1) Four professional competencies needed for librarian teachers who promote student-
centered education are library and information science, library management, learning 
management and development of learning support center, and information technology. 

2) The survey done with teachers and educational personnel in 127 school libraries 
reveals that librarians were female aged between 30 and 39 years old. Most of them hold degrees 
in library and information science and Thai language, and have work experience between 0 and 5 
years while experience as librarian teachers is between 0 and 5 years. However, it is found that 
some librarian teachers have no degree in library science or information studies but have been 
trained in library management. Regarding the statistics, librarian teachers need to develop 
competencies in accordance with student-centered policy at a high level (x̅ = 4.02). The highest 
point is the competency in learning management and development of learning support center (x ̅ = 
4.13), followed by competency in library management (x ̅ = 4.04), library and information science 
(x̅ = 4.03), and information technology (x̅ = 3.87), respectively. 

3) The professional guidance is developed for librarian teachers comprising four areas of 
competencies: student-centered library operations, creating a student-centered learning activity, 
student-centered learning management, and technology with a student-centered library. 

4) From the workshop, the findings reveal that the participants have gained higher points 
during the post-training evaluation which is consistent with the hypothesis of this study. 

5) In respect of satisfaction on the training, the findings reveal that participants had high 
satisfaction levels on four learning lessons. Specifically, this training have contributed to the 
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participants most in three areas: network for future collaboration, exchange of experience, and 
knowledge and skills for professional practice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




