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บทที่ 2 

วรรณกรรมและแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 
 จากการส ารวจวรรณกรรมและแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาสมรรถนะ 
ของครูบรรณารักษท่ี์ส่งเสริมนโยบายการศกึษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง สามารถสรุปแนวคิด
ดงักล่าวออกเป็น 3 ประเด็น ดงัน้ี 

1. แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง 
2. แนวคิดเก่ียวกบัหอ้งสมุดโรงเรียน 
3. แนวคิดเก่ียวกบัสมรรถนะ 

 4. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
1. แนวคดิเกีย่วกบัการจดัการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
 ในหวัขอ้น้ีจะน าเสนอแนวคิดเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง
ในประเด็นต่างๆ ไดแ้ก่ ความหมาย ทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีสนบัสนุนการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ศนูยก์ลาง ตลอดจนแนวทางการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง บทบาทของครูและ
ผูเ้รียน รวมทั้งขั้นตอนของการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี     

1.1 ความหมายของการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
  ในสภาพความพร้อมทางดา้นขอ้มลูข่าวสารเช่นในปัจจุบนั มนุษยส์ามารถแสวงหา
ความรู้ไดห้ลายวิธี ซ่ึงการแสวงหาความรู้ไม่ว่าจะดว้ยวิธีใดนั้นยอ่มเกิดจากพ้ืนฐานการเรียนรู้ 
ท่ีไดรั้บการปลกูฝังดว้ยการเรียนการสอนในวิธีท่ีแตกต่างกนัตั้งแต่ยงัเดก็ การเรียนการสอนมีหลาย
รูปแบบจะเลือกใชรู้ปแบบใดนั้นข้ึนอยูก่บัจุดประสงคท่ี์ผูส้อนตอ้งการ รูปแบบการเรียนการสอน
แบบหน่ึงคือ แบบเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง การเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางมาจากค า 
ในภาษาองักฤษท่ีว่า Learner-Centered หรือ Student-Centered Learning Approach หรือ Learner-
Centered Education ซ่ึงเป็นวิธีการสอนท่ีเกิดข้ึนมานานแลว้ มีผูส้นใจน าวิธีน้ีไปประยกุตใ์ชก้บั 
การเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ อยา่งไรก็ตาม เป็นการยากท่ีจะสรุปความหมายชดัเจนไดว้่า
องคป์ระกอบของการเรียนการสอนดว้ยรูปแบบน้ีคืออะไร นกัการศึกษาหลายท่านไดใ้หค้วามหมาย
ของรูปแบบการเรียนการสอนแบบเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางไวด้งัน้ี 
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 แบรนเดส และจินนิส (Brandes and Ginnis, 1992, น. 25 อา้งถึงใน พนัธศ์กัด์ิ พลสารัมย ์
และคณะ, 2543, น.26) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง 
(Student-Centered Learning) ว่า เป็นการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนเป็นผูรั้บผดิชอบในการเรียนรู้ของตนเอง
ตั้งแต่การวางแผน (Planning) จดัระบบระเบียบ (Organizing) ลงมือปฏิบติั (Implementation) และ
ประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง (Evaluation) องคป์ระกอบทั้ง 4 ประการน้ีเป็นองคป์ระกอบ 
ท่ีส าคญัของกระบวนการเรียนรู้ของบุคคล (Learning Process)  
 อ านวย เดชชยัศรี และคณะ (2539, น. 1) ใหค้วามหมายของการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ศนูยก์ลางว่า เป็นการสอนท่ีมุ่งจดักิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัการด ารงชีวิต เหมาะสมกบัความสามารถ
และความสนใจของผูเ้รียน โดยใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วม และลงมือปฏิบติัจริงทุกขั้นตอนจนเกิด 
การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
 วฒันาพร ระงบัทุกข ์ (2542, น. 4)  ไดก้ล่าวถึงการเรียนการสอนแบบเนน้ผูเ้รียนเป็น
ศนูยก์ลางว่าเป็นวิธีการส าคญัท่ีสามารถสร้างและพฒันาผูเ้รียนใหเ้กิดคุณลกัษณะต่าง ๆ ท่ีตอ้งการ
ในยคุโลกาภิวฒัน์เน่ืองจากเป็นการเรียนการสอนท่ีใหค้วามส าคญักบัผูเ้รียน ส่งเสริมใหผู้เ้รียนรู้จกั
ตนเองไดเ้รียนในเร่ืองท่ีสอดคลอ้งกบัความสามารถและความตอ้งการของผูเ้รียน และไดพ้ฒันา
ศกัยภาพของตนไดเ้ต็มท่ี  
 อจัฉรา วงศโ์สธร (อา้งถึงใน วฒันาพร ระงบัทุกข,์ 2541, น. 8) กล่าวถึงการเรียนการสอน
แบบเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางของกระบวนการเรียน ครูผูส้อนจะเป็นผูอ้  านวยการการเรียนรู้  
ช่วยเอ้ือผูเ้รียนใหเ้กิดการเรียนรู้ข้ึน โดยการเตรียมเน้ือหา วสัดุ อุปกรณ์ ส่ือการเรียนต่างๆ  
ใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียน ตลอดจนเป็นผูค้อยสอดส่อง ส ารวจ ในขณะท่ีผูเ้รียนฝึกและใหข้อ้มลู
ยอ้นกลบั เพ่ือช่วยใหผู้เ้รียนสามารถแกไ้ขปรับปรุงตนเองและเกิดการพฒันาข้ึน 

ทิพพา เตียวประเสริฐ (2541, น. 2) กล่าวว่า วิธีสอนแบบเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง  
จะค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผูเ้รียนเป็นส าคญั ผูส้อนมีบทบาทเป็นผูช้ี้แนะ  
และใหค้วามช่วยเหลือ บทบาทส าคญัอยูท่ี่ผูเ้รียน  
 คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้ (2543, น. 19) ไดใ้หค้วามหมายของกระบวนการเรียนรู้
ท่ีผูเ้รียนเป็นส าคญัว่า หมายถึง การก าหนดจุดมุ่งหมาย สาระ กิจกรรม แหล่งเรียนรู้ ส่ือการเรียน 
และการวดัประเมินผล ท่ีมุ่งพฒันาคน และชีวิตใหเ้กิดประสบการณ์การเรียนรู้เต็มตาม
ความสามารถสอดคลอ้งกบัความถนดั ความสนใจ และความตอ้งการของผูเ้รียน และไดส้รุปว่า  
การจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนเป็นส าคญั เป็นการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีมุ่งประโยชน์สูงสุด
แก่ผูเ้รียน ผูเ้รียนไดพ้ฒันาเต็มตามศกัยภาพ ผูเ้รียนมีทกัษะในการเสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ 
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ท่ีหลากหลายผูเ้รียนสามารถน าวิธีการเรียนรู้ไปใชใ้นชีวิตจริงได ้ และทุกฝ่ายมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน
เพื่อพฒันาผูเ้รียน (คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้, 2543, น. 21)  
 พิมพนัธ ์ เดชะคุปต ์ (ม.ป.ป., น. 70) ไดใ้หค้วามหมายของการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นศนูยก์ลางว่า หมายถึง แนวทางการจดัการเรียนการสอนท่ีใหผู้เ้รียนใชก้ระบวนการ (Process) 
สร้างความรู้ (Construct) ดว้ยตนเอง เป็นการเรียนการสอน ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียน 
(Participation) มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมอยา่งกระฉบักระเฉง เกิดการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย
เป็นวิธีการท่ีใหอ้  านาจแก่ผูเ้รียน (Learner Empowerment) ซ่ึงจะน าไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(Lifelong Learning)  
 ก่ิงฟ้า สินธุวงษ ์ และสุลดัดา ลอยฟ้า (2545, น. 4) ไดใ้หค้วามหมายของการเรียนรู้ท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางว่า หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนเป็นผูก้ระท า ใชก้ระบวนการสร้าง
ความรู้ดว้ยตนเอง โดยผา่นการมีส่วนร่วมในการพฒันาการเรียนรู้ดว้ยการท ากิจกรรมท่ีใชค้วามคิด
ลงมือปฏิบติัจริง และสะทอ้นความคิดจนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีความหมายภายใตป้ระสบการณ์และ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือและส่งเสริมให้เกิดการสร้างความรู้ท่ีพร่ังพร้อมไปดว้ยขอ้มลูซ่ึงมีลกัษณะ
หลากหลายและลุ่มลึก รวมทั้งมีความหลากหลายในวิธีการเขา้ถึงขอ้มลูเหล่านั้นดว้ย ผูเ้รียนเป็น
ผูรั้บผดิชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง น าไปสู่การใหอ้  านาจแก่ผูเ้รียนและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 กร่าง ไพรวรรณ (2545, น. 49) ไดส้รุปหลกัการผูเ้รียนเป็นส าคญัว่า ผูเ้รียนแต่ละคนและทุก
คนเรียนรู้ไดด้ว้ยวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุดจนถึงระดบัคุณภาพสูงสุดท่ีเป็นไปได ้
 สรุปไดว้่า การเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง หมายถึง การจดัการเรียนการสอน
ท่ีมุ่งเนน้สร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ของผูเ้รียน ใหเ้กิดการพฒันาเต็มตามความสามารถ
สอดคลอ้งกบัความถนดั ความสนใจและความตอ้งการของผูเ้รียน เป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
ใหผู้เ้รียนใชก้ระบวนการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ และสามารถน าความรู้ไป
ใชไ้ด ้
  1.2 ทฤษฎกีารเรียนรู้ที่สนับสนุนการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
  การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางมีท่ีมาจากแนวคิดทาง
การศึกษาของ จอห์น ดิวอ้ี (John Dewey) ซ่ึงเป็นตน้คิดในเร่ืองการเรียนรู้โดยการกระท า (Learning 
by Doing) การจดัการเรียนการสอนโดยใหผู้เ้รียนเป็นผูล้งมือปฏิบติัจดักระท าน้ี นบัว่าเป็นการ
เปล่ียนบทบาทในการเรียนรู้ของผูเ้รียนจากการเป็นผูรั้บมาเป็นผูเ้รียนจากการปฏิบติัดว้ยตนเอง และ
เปล่ียนบทบาทของครูจากผูส้อน หรือผูถ่้ายทอดขอ้มลูความรู้มาเป็นผูจ้ดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้
ผูเ้รียน ซ่ึงการเปล่ียนแปลงบทบาทน้ีเท่ากบัการเปล่ียนจุดเนน้ของการเรียนรู้ว่าอยูท่ี่ผูเ้รียนมากกว่า
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อยูท่ี่ผูส้อน ดงันั้น ผูเ้รียนจึงกลายเป็นศนูยก์ลางของการเรียนการสอน เพราะบทบาทในการเรียนรู้
ส่วนใหญ่จะอยูท่ี่ตวัผูเ้รียนเป็นส าคญั (ทิศนา แขมมณี, 2542, น. 4)  
 แนวคิดน้ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดของโรเจอร์ (Roger อา้งถึงใน พนัธศ์กัด์ิ พลสารัมย ์ และ
คณะ, 2543, น. 26) ท่ีเช่ือว่ามนุษยม์ีศกัยภาพในดา้นดี ตอ้งการมีเอกลกัษณ์ของตนเอง มีแรงขบัหรือ
ผลกัดนัใหเ้รียนรู้หรือแสวงหาประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีมคีวามหมายต่อตนเอง มีความเต็มใจท่ีจะ
รับผดิชอบการเรียนรู้ของตนเอง และความส าเร็จของการเรียนรู้ข้ึนอยูก่บัความเต็มใจของผูเ้รียนใน
การเรียนรู้ โดยมีลกัษณะส าคญั คือ  

1) การมีส่วนเก่ียวขอ้งดว้ยเป็นส่วนตวั 
2) การริเร่ิมดว้ยตนเอง 
3) การประเมินตนเองโดยผูเ้รียน 
4) ความหมายของการเรียนรู้คือสาระส าคญัของการเรียน 
5) การขยายความรู้ไปสู่ส่ิงอ่ืนได ้

โรเจอร์ กล่าวว่า ผูส้อนตอ้งใหโ้อกาสผูเ้รียนในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ครูเป็นเพียงผูจ้ดั
ประสบการณ์ต่าง ๆ หรือผูส่้งเสริมการเรียนรู้ 

แนวคิดของการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางมีแนวคิดท่ีเก่ียวเน่ืองกบั
ปรัชญา Constructivism ท่ีเช่ือว่า การเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนภายในตวัผูเ้รียน ผูเ้รียนเป็น
ผูส้ร้างความรู้จากความสมัพนัธร์ะหว่างส่ิงท่ีพบเห็นกบัความรู้ความเขา้ใจท่ีมีอยูเ่ดิม ความรู้ 
ไม่สามารถแยกจากความอยากรู้ ความรู้ไดม้าจากการสร้างเพ่ืออธิบายส่ิงท่ีอยากรู้ (Martin, and 
Others, 1994, น. 44 อา้งถึงใน พิมพนัธ ์เดชะคุปต,์ ม.ป.ป., น. 70 ) แนวคิดของ Constructivism เนน้
ใหผู้เ้รียนสร้างความรู้โดยกระบวนการคิดของตนเอง ผูส้อนไม่สามารถปรับเปล่ียนโครงสร้างทาง
ปัญญาของผูเ้รียนได ้ แต่สามารถช่วยใหผู้เ้รียนปรับเปล่ียนโครงสร้างทางปัญญาของตนเองได ้ 
โดยการจดัสภาพการณ์ใหผู้เ้รียนเกิดความขดัแยง้ทางปัญญา ซ่ึงเป็นสภาวะท่ีประสบการณ์ใหม ่
ไม่สอดคลอ้งกบัประสบการณ์เดิม ผูเ้รียนตอ้งพยายามปรับขอ้มลูใหม่กบัประสบการณ์ท่ีมีอยูเ่ดิม
แลว้สร้างเป็นความรู้ใหม่ (Glasersfeld, 1995 อา้งถึงใน ก่ิงฟ้า สินธุวงษ ์และสุลดัดา ลอยฟ้า, 2545, 
น. 3)  

การเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางมีพ้ืนฐานมาจากหลกัจิตวิทยาการเรียนรู้ท่ีว่า 
(American Psychology Association, 1993 อา้งถึงในก่ิงฟ้า สินธุวงษ ์ และสุลดัดา ลอยฟ้า, 2545,  
น. 3) 

1) ผูเ้รียนมีความตอ้งการท่ีจะคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้ของตนเอง 
2) ความรู้ท่ีผูเ้รียนมีอยูก่่อนมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ส่ิงใหม่ 
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3) แรงจูงใจมีผลอยา่งมากต่อการเรียนรู้ 
4) พฒันาการและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผูเ้รียนมผีลต่อการเรียนรู้ 
5) บรรยากาศในการเรียนรู้กบับริบทของสงัคมมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ 

สุภาภรณ์ โอสถาพนัธ ์ (2539, น. 2-3 อา้งถึงใน กาญจนา ศิริมุสิกะ, 2543, น. 25-26)  
ไดส้รุปแนวปรัชญาการศกึษาและทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งและสนบัสนุนแนวคิดการเรียนรู้ท่ี
เนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางไวด้งัน้ี 

1) ปรัชญาพิพฒันาการนิยม (Progressivism) เป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีให้
ความส าคญักบัความสนใจ ความถนดัและลกัษณะพิเศษของผูเ้รียน โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง 
(Child Centered Approach) เป็นการเรียนโดยปฏิบติัหรือฝึกแกปั้ญหา เป็นการเรียนรู้ท่ีไม่ไดห้ยดุ
แค่ในโรงเรียนเท่านั้น แต่จะด าเนินไปตลอดชีวติของผูเ้รียน ผูเ้รียนมีอิสระในการเลือกตดัสินใจและ
มีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม ตลอดจนเลือกเน้ือหาและกิจกรรมท่ีตนเองสนใจ 

2) ปรัชญาปฏิรูปนิยม (Reconstructionism) มีจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน 
ท่ีกวา้งไกลข้ึน มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของสงัคม ใหผู้เ้รียนเห็นความส าคญั
ของสงัคมควบคู่ไปกบัตนเอง โดยใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง ลงมือท าเอง มองเห็นปัญหาและ
เขา้ใจเร่ืองราวดว้ยตนเอง ผูส้อนจึงตอ้งเป็นทั้งนกับุกเบิก และนกัแกปั้ญหา มีความรอบรู้เก่ียวกบั
สงัคมและปรัชญาของสงัคม 

3) ปรัชญาอตัตภาวะนิยม (Existentialism) เนน้ความมอิีสระเสรีภาพของผูเ้รียน 
ผูเ้รียนมีอิสระในการคิดและการตดัสินใจเพื่อปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพของสงัคมท่ีเปล่ียนแปลง
ตลอดเวลาเนน้การพฒันาตนเองและพฒันาความรับผดิชอบของผูเ้รียน 

4) ปรัชญาการศึกษาตามแนวพุทธศาสตร์ (Buddhistic Philosophy of Education) 
เป็นปรัชญาท่ีอาศยัหลกัไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ในการอธิบายเร่ืองของชีวิต จุดมุ่งหมายของ
การเรียนการสอนจะมุ่งใหผู้เ้รียนเป็นผูก้ระท าเอง เรียนรู้ดว้ยตนเอง มีการประยกุตอ์ริยสจั 4 คือ 
ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค มาใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

ส าหรับไพฑูรย ์ สินลารัตน์ (2543, น. 27-28) ไดส้รุปแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้ง 
ส่งเสริมและสนบัสนุนการเรียนการสอนท่ีเนน้นกัเรียนเป็นศนูยก์ลางไวด้งัน้ี 

1) แนวคิดการเรียนรู้แบบสรรคส์ร้างความรู้ (Constructivist Theory) การเรียนรู้
แบบสรรคส์ร้างความรู้ เป็นไปตามปรัชญาสรรคส์ร้างความรู้นิยม (Constructivism) โดยเช่ือว่า
ความรู้ไม่ไดม้าจากการคน้พบจากภายนอก หรือส่ิงแวดลอ้ม แต่เป็นความรู้ท่ีมนุษยเ์ป็นผูส้ร้างข้ึน
ในจิตใจ จากการท าความเขา้ใจ หรือการใหค้วามหมายกบัเหตุการณ์ ประสบการณ์ หรือสารสนเทศ
โดยอาศยัความรู้เดิม ความเช่ือ ทฤษฎี และความคาดหวงัของตนในการแปลความหมาย เพื่อท า
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ความเขา้ใจต่อสถานการณ์ เนน้ท่ีผูเ้รียนตอ้งเรียนรู้ควบคู่ไปกบัการท าความเขา้ใจกบัความรู้ใหม่ 
(กาญจนา ไชยพนัธ,์ 2542 อา้งถึงใน ไพฑูรย ์สินลารัตน์, 2543, น. 21) และทฤษฎีน้ีอธิบายว่าความรู้
เป็นส่ิงชัว่คราว มีการพฒันาได ้ไม่ตายตวั สร้างข้ึนไดภ้ายในสงัคม โดยอาศยัส่ือกลางทางสงัคมและ
วฒันธรรม การเรียนรู้ในแนวทางทฤษฎีน้ีเป็นกระบวนการสร้างตวัแบบใหม่และสร้างโมเดลของ
ความจริงโดยกระบวนการท่ีว่าน้ีผูเ้รียนจะเป็นผูส้ร้างความหมายดว้ยเคร่ืองมือและสญัลกัษณ์ทาง
วฒันธรรม และผสมผสานและประนีประนอมความหมายท่ีสร้างข้ึนโดยผา่นกิจกรรมทางสงัคม
และผา่นการร่วมมือแลกเปล่ียนความคิดทั้งท่ีเห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ย (Fosnot, 1996 อา้งถึงใน 
ไพฑูรย ์สินลารัตน,์ 2543, น. 22) วิธีการเรียนรู้หรือกระบวนการเรียนการสอนตอ้งเนน้ใหผู้เ้รียนได้
น าพ้ืนฐานความรู้เดิมมาเช่ือมโยงกบัความรู้ใหม่ น าความรู้เดิมเป็นพ้ืนฐานส าคญัของการสรรค์
สร้างความรู้ใหม่ ดงันั้นผูเ้รียนตอ้งแสวงหาความรู้และสร้างความรู้ ความเขา้ใจข้ึนดว้ยตนเองอยา่ง
แข็งแกร่ง ความเจริญงอกงามในความรู้จะเกิดข้ึนเม่ือผูเ้รียนไดมี้โอกาสเรียนรู้และแลกเปล่ียน
ประสบการณ์กบัคนอ่ืน ๆ หรือไดพ้บส่ิงใหม่ ๆ แลว้น าความรู้ท่ีมีอยูเ่ดิมมาเช่ือมโยงตรวจสอบกนั 
(สุมณฑา พรหมบุญ และอรพรรณ พรสีมา, 2540 อา้งถึงใน ไพฑูรย ์ สินลารัตน,์ 2543, น. 22) 
สามารถเกิดเป็นโครงสร้างทางปัญญาข้ึน ผูส้อนไม่สามารถปรับเปล่ียนปัญญาของผูเ้รียนได ้ 
แต่สามารถช่วยใหผู้เ้รียนปรับเปล่ียนโครงสร้างทางปัญญาไดด้ว้ยตนเอง โดยจดัสภาพการณ์ให้
ผูเ้รียนเกิดความขดัแยง้ทางปัญญา หรือสภาวะไม่สมดุลทางปัญญาข้ึน ซ่ึงเป็นสภาวะท่ี
ประสบการณ์ใหม่ไม่สอดคลอ้งกบัประสบการณ์เดิม ท าใหผู้เ้รียนตอ้งพยายามปรับขอ้มลูใหม่กบั
ประสบการณ์ท่ีมีอยูเ่ดิม และสร้างเป็นความรู้ใหม่ข้ึน  
 ขั้นตอนส าคญัของการเรียนรู้แบบสรรคส์ร้างความรู้ ประกอบดว้ยประเดน็ส าคญั  
5 ประการ ดงัน้ี (บุญเชิด ภิญโญอนนัตพงษ,์ 2540 อา้งถึงใน ไพฑูรย ์สินลารัตน,์ 2543, น. 22-23) 
   1.1) การสอนของครู คือ การอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้รียน แต่ให้
ผูเ้รียนสามารถสรรคส์ร้างความรู้ความเขา้ใจใหเ้กิดข้ึนในตนเอง เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนสงัเกต ส ารวจ
เพื่อใหเ้ห็นปัญหาซ่ึงสามารถเปรียบครูไดก้บัการเป็นนกัจูงใจท่ีดี 
   1.2) ครูช่วยผูเ้รียนสรรคส์ร้างความรู้ความเขา้ใจใหม่ ช่วยผูเ้รียน 
สรรคส์ร้างความรู้ความคิดท่ียงัไม่สมบูรณ์ใหส้มบูรณ์ข้ึน ซ่ึงสามารถเปรียบครูไดก้บัการเป็นผูช้ี้
แนวทางใหแ้จ่มใส 
   1.3) ครูช่วยผูเ้รียนในการตรวจสอบความเขา้ใจ โดยพิจารณาว่าความคิด
รวบยอดท่ีเกิดข้ึนประสานกนัเป็นระเบียบ เป็นโครงสร้างความรู้ท่ีสามารถน าไปใชใ้นบริบททาง
สงัคมไดเ้พียงใด ซ่ึงสามารถเปรียบครูไดก้บัการเป็นผูว้ินิจฉยัท่ีรอบคอบ 
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   1.4) ครูช่วยผูเ้รียนสร้างแผนผงัความคิด โดยวิธีการใหผู้เ้รียนน าความรู้
ความคิดรวบยอดท่ีสร้างข้ึนมา น ามาอภิปรายร่วมกนั แลว้จึงสรุป 
    1.5) การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนเป็นกระบวนการสรรคส์ร้างความคิดรวบยอด 
ทฤษฎี และแบบจ าลองข้ึนใหม่ของแต่ละคน 

ไพฑูรย ์สินลารัตน์ (2543, น. 23) ไดส้รุปว่า การเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฎีการเรียน
การสอนแบบสร้างสรรคค์วามรู้ เนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางโดยการกระตุน้ใหม้ีการแสวงหาความรู้
เองและประมวลเอาความรู้เดิมเขา้กบัความรู้ใหม่ ครูเป็นเพียงผูอ้  านวยความสะดวก ช่วยช้ีแนะ
แนวทาง และตรวจสอบความเขา้ใจใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้อยา่งมีโครงสร้างเท่านั้น 

2) แนวคิดการเรียนการสอนแบบมนุษยนิยม(Humanist Theory) ทฤษฎีการเรียนรู้
แบบนุษยนิยมสอดคลอ้งกบัแนวคิดการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง เพราะความ
เช่ือเก่ียวกบัความอิสระและความเป็นตวัของตวัเองของมนุษยโ์ดยสรุปว่ามนุษยทุ์กคนเกิดมาพร้อม
ความดี ความมีอิสระ เป็นตวัของตวัเอง สามารถเลือกทางเลือกของตวัเองมีศกัยภาพและพฒันา
ศกัยภาพของตนเองอยา่งไม่มีขีดจ ากดัการมีมโนทศัน์เก่ียวกบัตนเองเป็นส่วนส าคญัในการเติบโต 
และสามารถพฒันาตนไปถึงขั้นสูงสุดได ้ (Hiemstoa and Brockett, 1994 อา้งถึงใน ไพฑูรย ์ 
สินลารัตน์ 2543, น.23) 

ไพฑูรย ์สินลารัตน์ (2543, น. 24) กล่าวว่า การจดัการเรียนการสอนตามแนวมนุษยนิยมจึง
เนน้ใหค้วามส าคญัต่อการเรียนรายบุคคลเนน้ใหค้วามเป็นอิสระและเรียนรู้ตามความตอ้งการท่ี
แทจ้ริงของผูเ้รียนและเช่ือว่าจะท าใหก้ารเรียนไดผ้ลสูงสุดทฤษฎีน้ีเช่ือว่ามนุษยทุ์กคนมีศกัยภาพ
และมีความโนม้เอียงท่ีจะขวนขวายเรียนรู้ดว้ยตนเอง โดยมีแรงจูงใจภายในช่วยสร้างสถานการณ์
และส่ิงแวดลอ้มใหเ้ป็นไปตามท่ีตนตอ้งการ และมนุษยส์ามารถรับผดิชอบพฤติกรรมของตนเองได้
ถือว่าตนเองเป็นปัจเจกบุคคลและเป็นบุคคลท่ีมีค่า 

โรเจอร์ (Roger, 1969 อา้งถึงใน ไพฑูรย ์สินลารัตน,์ 2543, น. 24) ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบั
การเรียนรู้ตามแนวมนุษยนิยม ไวด้งัน้ี 

2.1) โดยธรรมชาติแลว้มนุษยทุ์กคนมีศกัยภาพท่ีจะเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง 
2.2) การเรียนรู้เกิดข้ึนเม่ือผูเ้รียนรับรู้ว่าท่ีเรียนมีความหมาย และมี

ความสมัพนัธต่์อจุดมุ่งหมายทางชีวิตผูเ้รียน 
2.3) ผูเ้รียนจะต่อตา้นการเรียนรู้ถา้เขารู้สึกว่าเป็นการกระทบกระเทือน 

ขู่เข็ญความรู้สึกเก่ียวกบัตนเองของผูเ้รียน 
2.4) ในกรณีท่ีการขู่เข็ญจากส่ิงภายนอกลดลงผูเ้รียนอาจจะค่อยๆ ยอมรับ

การเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนรู้สึกว่าเป็นการกระทบกระเทือนต่อตนไดบ้า้ง 
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2.5) ผูเ้รียนอาจจะยอมรับประสบการณ์ใหม่ ๆ และเร่ิมเรียนรู้ถา้หากการ 
ขู่เข็ญจากภายนอกท่ีมีต่อตนเองท่ีต ่าลง 

2.6) การเรียนรู้ท่ีส าคญัมกัเกิดจากการลงมือกระท าของผูเ้รียนเอง 
2.7) ถา้ผูเ้รียนไดม้ีส่วนร่วมและมีความรับผดิชอบในการเรียนรู้จะช่วยให้

ผูเ้รียนเรียนไดม้ากข้ึน 
ไพฑูรย ์ สินลารัตน์ (2543, น. 24) ไดส้รุปว่า การเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฎีการ

เรียนรู้แบบมนุษยนิยมเนน้ใหผู้เ้รียนเป็นศนูยก์ลาง โดยการใหผู้เ้รียนสามารถเลือกกระท าในส่ิงท่ี
พอใจไดป้ระเมินตนเองและรับผลการกระท านั้น ๆ โดยมีอิสระท่ีจะเลือกในส่ิงท่ีตอ้งการเรียน
ผูเ้รียนแต่ละคนจะควบคุมตนเอง มีการน าประสบการณ์ความรู้ ทกัษะและค่านิยมของตนเขา้สู่การ
เรียนรู้และไดพ้ฒันาตนเต็มตามศกัยภาพของตน โดยไมใ่หไ้ดรั้บความกดดนัหรือการบงัคบัขู่เขญ็
จากครู ดงันั้นครูเป็นเพียงผูค้อยช้ีแนะ และซ่อมเสริมในส่ิงท่ีขาด 

3) แนวคิดการเรียนรู้แบบการประมวลสารสนเทศ (Information Processing 
Theory) ทฤษฎีการเรียนรู้แบบประมวลสารสนเทศ เป็นแนวคิดทฤษฎีของกลุ่มความรู้ความเขา้ใจท่ี
เช่ือในเร่ืองความรู้ความเขา้ใจของมนุษยว์่าท าใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งแทจ้ริงได ้ ซ่ึงใหค้วามสนใจกบั
กระบวนการภายใน ท่ีเรียกว่า ความรู้ความเขา้ใจของมนุษยท่ี์สามารถท าใหม้นุษยเ์กิดการหย ัง่เห็น 
(Insight) ข้ึนมาได ้ซ่ึงแสดงว่าบุคคลนั้นสามารถยดึกุมความคิดหลกัและเขา้ใจความคิดรวบยอดของ
ส่ิงนั้น ๆ ไดอ้ยา่งชดัเจนโอกาสลืมนอ้ยกว่าการเรียนรู้ท่ีอยูบ่นฐานของการท่องจ า ทั้งน้ีเพราะการ
หย ัง่เห็นอยูบ่นฐานของการวิเคราะห์สงัเคราะห์ การสร้างและการทดสอบสมมุติฐาน สอดคลอ้งกบั
แนวคิดการจดัการเรียนการสอนใหผู้เ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด โดยเช่ือว่ากระบวนการของสมองท่ีท า
หนา้ท่ีประมวลขอ้มลูแตกต่างกนัออกไป รูปแบบน้ีประกอบดว้ยสามส่วน คือ ส่วนประกอบ
กระบวนการ และเน้ือหา โดยกระบวนการจะท าหนา้ท่ีแปลงรูปสารสนเทศ ซ่ึงถือว่าเป็นเน้ือหาให้
เขา้ไปอยูใ่นส่วนประกอบแต่ละส่วน เมื่อรับขอ้มลูแลว้ก็จะประมวลขอ้มลูไปสู่ส่วนประกอบอ่ืน
ต่อไป ลกัษณะเช่นน้ีท าใหข้อ้มลูแต่ละช้ินเป็นทั้งตวัป้อนและผลผลิต ซ่ึงคลา้ยกบัการท างานของ
คอมพิวเตอร์ ซ่ึงการท างานของส่วนต่าง ๆ ในการจดักระท าขอ้มลูนั้นอธิบายไดด้งัน้ี(กุญชรี คา้ขาย, 
2540 อา้งถึงใน ไพฑูรยสิ์นลารัตน์, 2543, น. 25-26) 

3.1) ตวัรับ ซ่ึงหมายถึง ประสาทสมัผสัท่ีช่วยให้มนุษยติ์ดต่อกบั
ส่ิงแวดลอ้มไดจ้ากนั้นขอ้มลูกจ็ะถกูแปลงแลว้กลายเป็นผลผลิตออกจากตวัรับไปยงัส่วนประกอบ
ต่อไป 

3.2) บนัทึกการสมัผสั ส่วนประกอบท่ีต่อจากตวัรับ คือ ส่วนบนัทึกการ
สมัผสัซ่ึงก่อนจะบนัทึก ขอ้มลูตอ้งถกูประมวล ถกูเลือกและถกูปรับแก ้ และเขา้ไปสู่ลกัษณะของ
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การรับรู้เบ้ืองตน้ ซ่ึงถา้ส่วนบนัทึกการสมัผสัมีขอ้มลูท่ีรับมามากมายก็จะไม่สามารถบนัทึกได้
ทั้งหมด จะเลือกรับเอาจ านวนหน่ึงมาปรับใหอ้ยูใ่นลกัษณะท่ีรับรู้ไดเ้ขา้ใจได ้ และตีความไดเ้ท่านั้น 
ขั้นตอนน้ีจึงถือเป็นจุดวกิฤตของการเรียนรู้ว่าจะสามารถบนัทึกการสมัผสัไดม้ากเพียงใดในการรับรู้
คร้ังหน่ึงๆ 

3.3) ความจ าระยะสั้น ขอ้มลูผา่นกระบวนการบนัทึกการสมัผสัแลว้จะถกู
แบ่งอีกคร้ังเพ่ือป้อนสู่ความจ าระยะสั้น ซ่ึงเป็นการปรับขอ้มลูข่าวสารใหอ้ยูใ่นรูปท่ีมีความหมาย
ระดบัหน่ึงกระบวนการท างานของความจ าระยะสั้น คือ เก็บรักษาขอ้มลูท่ีถกูปรับแลว้น้ีใหค้งอยู่
นานพอในช่วงวางแผนและสร้างแนวทางส าหรับการแสดงออกซ่ึงขอ้จ  ากดัของความจ าระยะสั้น 
ก็คือ การจ าขอ้มลูไดจ้  านวนจ ากดั โดยเฉพาะถา้เป็นขอ้มลูท่ีไม่คุน้เคย ศกัยภาพในการจ าจะยิง่ลดลง 
และจดจ าขอ้มลูไดใ้นช่วงเวลาอนัจ  ากดั ซ่ึงถา้ใหจ้  าไดน้านก็ตอ้งเก็บขอ้มลูโดยการท่องจ า 

3.4) ความจ าระยะยาว เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มลูข่าวสารทุกชนิดท่ีเราได้
ท าความเขา้ใจและเรียนรู้มาแลว้ ซ่ึงเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิง่ต่อการเรียนรู้และ
เมื่อขอ้มลูใดเก็บไวใ้นส่วนของความจ าระยะยาวแลว้จะคงอยูใ่นช่วงเวลานาน 

3.5) ปฏิกิริยาสนองตอบ เป็นส่วนประกอบส าคญัในแปลงขอ้มลูท่ีเรียก
จากส่วนประกอบอ่ืน ๆ แปลงใหอ้ยูใ่นรูปท่ีเหมาะสมต่อการน าออกมาเป็นพฤติกรรมภายนอก 

3.6) ตวัจ่าย เป็นส่วนประกอบสุดทา้ยของกระบวนการการเรียนรู้ ซ่ึงตอ้ง
อาศยัระบบต่างๆของร่างกาย เพ่ือช่วยในการแสดงออกทั้งหลาย 

ไพฑูรย ์ สินลารัตน์ (2543, น. 26) กล่าวว่า แมทุ้กคนจะมีส่วนประกอบต่างๆ เหล่าน้ี  
แต่ประสิทธิภาพการท างานของส่วนต่าง ๆ ของแต่ละคนก็ไม่เท่ากนั การเรียนรู้ของแต่ละคนยอ่ม
แตกต่างกนัดว้ย ดงันั้น การเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้แบบประมวลสารสนเทศน้ี
เก่ียวขอ้งกบักระบวนการเรียนการสอนท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนเป็นศนูยก์ลาง โดยการใหค้  านึงถึงว่าผูเ้รียนมี
ความสามารถในการรับรู้ขอ้มลูต่าง ๆ การส่งผา่นขอ้มลูต่าง ๆ และการแสดงออกแตกต่างกนัการ
เนน้เน้ือหาวิชามาก ๆ ไม่สามารถท าใหผู้เ้รียนจดจ าไดม้ากข้ึน และความจ าระยะยาวจะเกิดข้ึนไดก้็
ต่อเม่ือผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้แลว้ จึงจ  าเป็นอยา่งยิง่ท่ีครูจะตอ้งค านึงว่าในกระบวนการเรียนการสอน
ตอ้งใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้โดยความเขา้ใจ และในการเรียนรู้แต่ละคร้ังผูเ้รียนยอ่มประสบ
ความส าเร็จในเร่ืองราวการเรียนรู้ และระดบัการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนัออกไป และครูสามารถใชเ้ป็น
แนวทางในการประเมินลกัษณะผูเ้รียนต่อการเรียนในแต่ละเร่ือง และสงัเกตการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมของผูเ้รียนว่าบกพร่องและตอ้งการความช่วยเหลือในดา้นใด 
 4) แนวคิดการเรียนสร้างปัญญาสงัคม (Social Learning Theory) แนวคิดการเรียนรู้ทาง
ปัญญาสงัคมของแบนดรูา (Bandura)  เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวคิดของกลุ่มความรู้ความเขา้ใจ
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ท่ีเช่ือในเร่ืองความรู้ความเขา้ใจของมนุษยว์่าท าใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งแทจ้ริง เช่นเดียวกบัแนวคิด
การเรียนรู้แบบการประมวลสารสนเทศ แนวคิดทฤษฎีทางปัญญาสงัคมของแบนดรูาน้ีสอดคลอ้ง
กบัแนวคิดการจดัการเรียนการสอนท่ีใหผู้เ้รียนส าคญัท่ีสุด โดยเช่ือว่าพฤติกรรมของมนุษยเ์กิดจาก
ปฏิสมัพนัธท่ี์ส่งผลซ่ึงกนัละกนัของ 3 องคป์ระกอบ คือ พฤติกรรม สติปัญญา หรือปัจจยัส่วนบุคคล 
และส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงองคป์ระกอบทั้ง 3 น้ีไม่จ  าเป็นตอ้งมีอิทธิพลเท่าเทียมกนั แต่มีลกัษณะพึ่งพาซ่ึง
กนัและกนั และไม่จ  าเป็นตอ้งมีอิทธิพลท่ีชดัเจนต่อการเกิดพฤติกรรมนอกจากน้ียงัเช่ือว่ามนุษยมี์
ความสามารถส าคญั 5 ประการ คือ (Bandura,1986 อา้งถึงใน ไพฑูรย ์สินลารัตน,์ 2543, น. 27-28) 

4.1) สามารถเก็บรหสัเป็นสญัลกัษณ์โดยใหส้ญัลกัษณ์และใหค้วามหมาย
กบัเหตุการณ์สร้างเป็นรูปแบบทางปัญญาเช่ือมโยงระหว่างความรู้เดิม และประสบการณ์แลว้สร้าง
วิถีทางในการแสดงพฤติกรรมใหม่ 

4.2) ความสามารถในการคิดล่วงหนา้ เป็นการสร้างความคิดไปในอนาคต 
โดยบุคคลจะก าหนดเป้าหมายของตนไวล่้วงหนา้ วางแผนส าหรับการกระท า ซ่ึงจะท าใหบุ้คคลมี
แรงจูงใจตนเอง ช้ีแนะตนเอง เป็นความตั้งใจและการกระท าอยา่งมีเป้าหมาย 

4.3) ความสามารถในการเรียนรู้โดยการสงัเกตตวัแบบซ่ึงจะท าใหบุ้คคลมี
การดดัแปลงบทบาทส าหรับการแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ก  ากบัแบบแผนพฤติกรรมของตนโดยท่ีไม่
ตอ้งมีประสบการณ์ตรงจากการลองผดิลองถกู เพราะความผดิพลาดบางอยา่งท าใหเ้กิดอนัตรายและ
ความเสียหายท่ีรุนแรงได ้

4.4) ความสามารถในการก ากบัตนเอง เน่ืองจากพฤติกรรมส่วนใหญ่ของ
บุคคลเกิดจากแรงจูงใจและการก ากบัโดยมาตรฐานในตนเอง และเกิดจากปฏิกิริยาท่ีไดจ้ากการ
ประเมินตนเอง ดงันั้น เม่ือเกิดช่องว่างระหว่างความสามารถของตนเองกบัมาตรฐานในตนเองกจ็ะ
เป็นแรงกระตุน้ใหบุ้คคลมีปฏิกิริยาต่อตนเองในเชิงประเมินส่งเสริมใหเ้กิดพฤติกรรมตามมาและจะ
สร้างอิทธิพลท่ีจะส่งเสริมใหเ้กิดการแสดงพฤติกรรมดว้ยตนเอง 

4.5) ความสามารถในการพิจารณาตนเองอยา่งไตร่ตรอง โดยการวิเคราะห์
ประสบการณ์และกระบวนการคิดของตนเองอยา่งไตร่ตรอง มองประสบการณ์ท่ีผา่นมา วิเคราะห์
ในส่ิงท่ีรู้ตรวจสอบโดยพิจารณาตนเองอยา่งรอบคอบ ทั้งความคิดเห็นและปฏิกิริยาของตนเอง แลว้
ตดัสินความเหมาะสมและความเพียงพอในพฤติกรรม และมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมใหเ้ป็นไป
อยา่งสอดคลอ้งกนั 

ทั้งน้ี ไพฑูรย ์สินลารัตน์(2543, น. 29-30) ไดส้รุปความเช่ือมโยงสอดคลอ้งกนัของแนวคิด
ทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งและสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนท่ีใหผู้เ้รียนส าคญัท่ีสุด และ
ศนูยก์ลางของทฤษฎีการเรียนรู้ทั้ง 4 ทฤษฎีดงักล่าวไว ้ดงัน้ี 
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1) ปรัชญา/ความเช่ือ แนวคิดทฤษฎีท่ีสนบัสนุนการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ศนูยก์ลาง มีความเช่ือท่ีสอดคลอ้งกนัว่า บุคคลสามารถสร้างความรู้ข้ึนไดภ้ายในตวัเอง เพราะแต่ละ
คนมีศกัยภาพของตนเองในการท่ีจะรับขอ้มลูข่าวสารต่าง ๆ ในการท าความเขา้ใจ และในการก ากบั
ตนเองใหส้ามารถเรียนรู้ได ้โดยประสานประสบการณ์ท่ีมอียูเ่ดิมกบัประสบการณ์ใหม่ 

2) กระบวนการเรียนการสอน กระบวนการเรียนการสอนจะใหค้วามส าคญัไปท่ี
ผูเ้รียนโดยครูและผูเ้รียนมีบทบาทในกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั บรรยากาศในการเรียนการสอน
ควรเป็นบรรยากาศท่ีก่อใหเ้กิดความสุขทั้งผูเ้รียนและผูส้อน ไม่มีการขู่เขญ็บงัคบั แต่เป็นการช้ีชวน 
ช้ีแนะและกระตุน้ใหเ้กิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ 

3) การประเมินผล ผูเ้รียนและผูส้อนมีโอกาสประเมนิผลร่วมกนั และเป็นการ
ประเมินผลงานและกระบวนการเรียนรู้มากกว่าประเมินในเน้ือหาวิชา ซ่ึงไม่เนน้การประเมินจาก
ผูส้อนแต่เพียงอยา่งเดียว 

4) บทบาทของผูส้อน ผูส้อนจะมีบทบาทในการถ่ายทอดความรู้ลดลง แต่จะ
เปล่ียนเป็นผูอ้  านวยความสะดวกในการเรียนรู้ เป็นแหล่งขอ้มลูท่ีส าคญัของผูเ้รียน คอยช้ีแนะ จูงใจ 
ใหก้  าลงัใจ จดัเตรียมส่ือและอุปกรณ์การเรียนท่ีเหมาะสม จดัสภาพการณ์ และวางเง่ือนไขใหผู้เ้รียน
เรียนรู้ดว้ยตนเองใหม้ากท่ีสุด 

5) บทบาทของผูเ้รียน ผูเ้รียนจะมีบทบาทในการเรียนรู้ดว้ยตนเองมากข้ึน มีอิสระ
ในการเลือกและตดัสินใจ วางแผนและด าเนินการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ผูเ้รียนตอ้งรับผดิชอบในการ
เรียนรู้ของตนเองใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้

6) บริบทของการเรียนรู้ การเรียนรู้ไม่จ  าเป็นตอ้งเกิดข้ึนในหอ้งเรียน แต่เป็นท่ีใด 
ก็ได ้ ท่ีมีความพร้อมเก่ียวกบัประสบการณ์ท่ีตอ้งการใหผู้เ้รียนไดรั้บ และมีส่ือการเรียนการสอนท่ี
เหมาะสมและส่ิงแวดลอ้มและบรรยากาศในสถานศึกษาควรเป็นบรรยากาศของการเรียนรู้ 

นอกจากน้ีกร่าง ไพรวรรณ (2545, น. 47-49) ไดก้ล่าวถึงหลกัจิตวิทยาท่ีว่าดว้ยผูเ้รียนเป็น
ส าคญัท่ีนกัการศกึษา และนกัจิตวิทยาของสหรัฐอเมริกาไดป้ระชุมและประมวลไว ้14 ประการ ดงัน้ี                                                                                                                                              

1) ธรรมชาติของการเรียนรู้ การเรียนรู้เน้ือหาวิชาท่ียากไดดี้ท่ีสุด ก็ต่อเมื่อ
กระบวนการภายในตวัผูเ้รียนสร้างความหมายนั้นไดจ้ากขอ้มลูและประสบการณ์ มีรูปแบบของ
กระบวนการเรียนรู้ เช่น การสร้างนิสยัทางกาย การเรียนรู้ทกัษะการคิดและวิธีการเรียน การเรียนรู้
ในโรงเรียนพึงเนน้การใชก้ระบวนการภายในท่ีผูเ้รียนสร้างความหมายจากขอ้มลูและประสบการณ์ 
รวมทั้งความคิดและความเช่ือของเขา ผูเ้รียนท่ีประสบความส าเร็จยอ่มกระตือรือร้น มีเป้าหมาย รู้จกั
ควบคุมตวัเอง และมีความรับผดิชอบในการเรียนรู้ของตนเอง 
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2) เป้าหมายของการเรียนรู้ ผูเ้รียนท่ีประสบความส าเร็จสามารถสร้างความรู้ท่ีมี
ความหมายและเช่ือมโยงความรู้เหล่านั้นไดเ้สมอ หากไดรั้บการช้ีแนะและสนบัสนุนท่ีเหมาะสม
ตามธรรมชาติของการคิดสร้างกระบวนการนั้น ผูเ้รียนตอ้งมีเป้าหมายชดัเจนเพ่ือใหมี้ความรู้
แตกฉาน คิดเป็น มีวิธีการเรียนตลอดชีวิตขยั ผูเ้รียนตอ้งจดัแจงและท าทุกอยา่งตามเป้าหมายนั้นให้
ได ้

3) การสร้างความรู้ ผูเ้รียนท่ีประสบความส าเร็จสามารถเช่ือมโยงขอ้มลูใหม่เขา้กบั
ความรู้เก่าอยา่งมีความหมาย เมื่อผูเ้รียนสร้างความเช่ือมโยงขอ้มลูกบัประสบการณ์และความรู้เดิม
ไดแ้ลว้ ความรู้ของเขากจ็ะเพ่ิมพนูและลุ่มลึกมากข้ึน ธรรมชาติของการเช่ือมโยงมีหลายรูปแบบ 
เช่น การเพ่ิมเติม การปรับปรุง และการจดัแจงความรู้และทกัษะเสียใหม่ 

 4) การคิดอุบาย (Strategic Thinking) ผูเ้รียนท่ีประสบความส าเร็จสามารถสร้าง
และใชท้กัษะการคิดต่าง ๆ และวิธีการคิดท่ีชอบดว้ยเหตุผลเพื่อไปใหถึ้งจุดหมายการเรียนรู้ท่ียาก
ยิง่ข้ึน ผูเ้รียนท่ีประสบความส าเร็จยอ่มใชก้ารคิดสร้างกระบวนการเพื่อน าไปสู่การเรียนรู้ การหา
เหตุผล การแกปั้ญหา และการเรียนความคิดรวบยอด เขา้ใจและสามารถใชว้ิธีการต่าง ๆ อนัจะช่วย
ใหเ้ขาไปถึงจุดหมายของการเรียน และปฏิบติัได ้ทั้งยงัน าความรู้ไปใชใ้นสถานการณ์ใหม่ ๆ ไดอี้ก
ดว้ย 

5) การคิดไตร่ตรอง (Metacognition) การไตร่ตรองท่ีลึกซ้ึงในการเลือก ควบคุม
ตรวจสอบกระบวนการคิด ยอ่มเป็นตวัเร่งใหเ้กิดความสามารถในการคิดสร้างสรรคแ์ละการคิด 
แยบคาย ผูเ้รียนท่ีประสบความส าเร็จยอ่มคิดสะทอ้นกลบัไดว้่าเขาคิดและเรียนไดอ้ยา่งไร 
ตั้งเป้าหมายการเรียนหรือการปฏิบติัได ้ เลือกเฟ้นวิธีการหรือวิธีเรียนท่ีเหมาะสมจดัแจงทุกอยา่งให้
กา้วไปสู่เป้าหมายใหไ้ด ้

6) บริบทของการเรียน การเรียนรู้ยอ่มอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้ง
วฒันธรรม เทคโนโลย ี และการปฏิบติัการสอน การเรียนรู้มิไดเ้กิดจากความว่างเปล่า ส่ิงแวดลอ้ม
อาจมีอ  านาจทางบวกหรือลบอยา่งรุนแรงต่อการเรียนได ้ อิทธิพลของวฒันธรรม หรือกลุ่มคนต่อ
ผูเ้รียนสามารถส่งผลกระทบต่อตวัแปรต่าง ๆ ท่ีเก่ียวพนักบัการศึกษา เช่น แรงกระตุน้ การช้ีน าสู่
การเรียน และวิธีคิด เทคโนโลยแีละการปฏิบติัการสอนตอ้งเหมาะสมกบัผูเ้รียนในแง่ระดบัความรู้ 
ความสามารถในการคิด วิธีคิด และวิธีเรียน ส่ิงแวดลอ้มภายในหอ้งเรียน ซ่ึงมีส่วนเอ้ืออ  านวยช่วย
ใหเ้รียนหรือไม่นั้นสามารถมีผลกระทบต่อการเรียนของเดก็อยา่งยิง่ 

7) อ านาจของการกระตุน้และอารมณ์ต่อการเรียน แรงกระตุน้ของผูเ้รียนมีอิทธิพล
ต่อการท่ีจะเรียนอะไรและเรียนไดม้ากเพียงใด แรงกระตุน้ต่อการเรียนตกอยูภ่ายใตอ้  านาจของ
สภาวะอารมณ์ ความเช่ือ ความสนใจ เป้าหมาย และนิสยัของการคิดของผูเ้รียนคนนั้น นกัการศึกษา
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จ าเป็นตอ้งเอาใจใส่ในสภาวะทางอารมณ์ของผูเ้รียนรวมทั้งผลของการปฏิบติัของเขาท่ีมีต่ออารมณ์
ของผูเ้รียนดว้ย 

8) แรงกระตุน้ภายในต่อการเรียน การคิดสร้างสรรคก์ารคิดขั้นสูง และการคิด
แปลก ๆ ของผูเ้รียน ต่างก่อใหเ้กิดแรงกระตุน้ต่อการเรียน แรงกระตุน้ภายในถกูเร่งเร้าดว้ยงานท่ี
ผูเ้รียนมองเห็นว่ามีความแปลกใหม่ ยาก ตรงกบัความสนใจ ทั้งยงัเลือกและควบคุมได ้นกัการศึกษา
สามารถใหก้  าลงัใจ และสนบัสนุนความคิดแปลกใหม่ และแรงกระตุน้ของผูเ้รียนได ้ โดยเอาใจใส่
ในความแตกต่างระหว่างบุคคลของผูเ้รียนเก่ียวกบัการรับรู้ในความแปลกใหม่ ความยาก และการ
เลือกกบัการควบคุมได ้

9) ผลของแรงกระตุน้ต่อความพยายาม ในการมีทกัษะและความรู้ท่ีลึกซ้ึงไดน้ั้น
ผูเ้รียนตอ้งทุ่มเทความพยายามและฝึกฝนอยา่งดี ในกรณีผูเ้รียนไม่ไดรั้บการกระตุน้ดว้ยก าลงัของ
เขาทั้งหมดแลว้ การเรียนรู้นั้นยอ่มตอ้งอาศยัการบีบบงัคบัเป็นแนวทางส าคญั ความพยายามเป็น
เคร่ืองบ่งช้ีท่ีส าคญัของแรงกระตุน้ต่อการเรียน การมีทกัษะและความรู้ท่ีลึกซ้ึงตอ้งอาศยัการลงทุน
ทั้งก  าลงัและความพยายามหาช่องทางของผูเ้รียนอยา่งคงเสน้คงวา นกัการศึกษาตอ้งใหค้วามสนใจ
เก่ียวกบัการเร่งเร้าย ัว่ยดุว้ยกลวิธีต่าง ๆ ท่ีจะท าใหผู้เ้รียนทุ่มเทผกูพนัต่อการเรียน และบรรลุสู่
มาตรฐานการเรียนระดบัสูง ทั้งในดา้นการคิด การปฏิบติัจริง และการน าไปใช ้

10) อิทธิพลของการพฒันาต่อการเรียน เม่ือแต่ละคนไดพ้ฒันาไปนั้น ก็มีขอ้จ  ากดั
และโอกาสต่อการเรียนท่ีแตกต่างกนั การเรียนมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดก็เม่ือแต่ละการพฒันานั้น ๆ 
และดา้นอ่ืน ๆ เช่น ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสงัคมไดน้ ามาพิจารณาไปพร้อม ๆ กนัการเนน้
การพฒันาความพร้อมดา้นใดดา้นหน่ึงมากเกินไป เช่น ความพร้อมในการอ่าน อาจท าใหผู้เ้รียน
ไม่ไดแ้สดงความสามารถในดา้นอ่ืนของเขาใหป้ระจกัษอ์อกมา 

11) อิทธิพลทางสงัคมต่อการเรียน การมีปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งผูเ้รียน ความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคล และการส่ือสารระหว่างกนัเป็น องคป์ระกอบส าคญัท่ีส่งผลถึงคุณภาพการเรียน
ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลท่ีเป็นไปในลกัษณะเชิงบวก ซ่ึงท าใหเ้กิดความไวเ้น้ือเช่ือใจระหว่างกนั 
การดูแลซ่ึงกนัและกนัยอ่มท าใหผู้เ้รียนเกิดความรู้สึกเป็นสมาชิกแนบแน่น เกิดความเคารพตนเอง
และการยอมรับตนเอง รวมทั้งก่อใหเ้กิดบรรยากาศทางบวกในการเรียนรู้   

12) ความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเรียน ผูเ้รียนมีกลวธีิ แนวทางปฏิบติั และ
ศกัยภาพในการเรียน ซ่ึงเป็นผลมาจากประสบการณ์และกรรมพนัธุ ์ เอกตับุคคล เกิดมาพร้อมดว้ย
ศกัยภาพและความสามารถเฉพาะของเขาเอง และยงัพฒันาศกัยภาพและความสามารถไปใน
แนวทางของเขาเองท่ีแตกต่างกนั ยิง่กว่านั้นโดยอาศยัการเรียนและการสัง่สมทางสงัคม ผูเ้รียนยอ่ม
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สร้างแนวทางถนดัเฉพาะตวั ว่าเขาจะเรียนอยา่งไรและเรียนกา้วหนา้ไปไดอ้ยา่งไร นกัการศกึษา
จ าเป็นตอ้งช่วยใหผู้เ้รียนตรวจสอบ ความถนดัเฉพาะตนและเพ่ิมพนูหรือปรับแกไ้ดเ้ท่าท่ีจ  าเป็น   

13) การเรียนและความหลากหลาย การเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิผลมากท่ีสุดจะเกิดข้ึน
เม่ือการเรียนนั้น ๆ ไดจ้ดัใหส้อดคลอ้งกบัความแตกต่างทางดา้นภาษา วฒันธรรม และพ้ืนเพทาง
สงัคมของผูเ้รียน 

 14) มาตรฐานและการประเมิน การก าหนดมาตรฐานท่ีเหมาะสม และทา้ทายใน
ระดบัคุณภาพสูง และการประเมินผูเ้รียนและกระบวนการเรียนพึงถือเป็นส่วนหน่ึงของการเรียนท่ี
แยกเป็นส่วน ๆ มิได ้ การประเมินตอ้งมีทั้งการวินิจฉยั การตรวจสอบกระบวนการ และตรวจสอบ
ความกา้วหนา้ กระบวนการประเมินความสมัฤทธ์ิผลในการเรียนเป็นพ้ืนฐานของการปฏิรูป
การศึกษา เพราะการสอนท่ีมีประสิทธิผลข้ึนอยูก่บัการประเมินท่ีช้ีแนวทางปรับปรุงการศึกษาได้
และผลของการปฏิรูปใด ๆ ยอ่มตดัสินดว้ยขอ้มลูของการประเมินนั้น ๆ การประเมินในรูปแบบ
ใหม่ตอ้งสอดคลอ้งกบัพ้ืนฐานความรู้สึก และเจตคติของผูเ้รียน ลกัษณะท่ีดีของการประเมินน้ีจะ
ไดม้าจากการใชป้ระเมินภาคปฏิบติั หรือแฟ้มพฒันางานอนัเป็นการประเมนิท่ีผกูโยงกบัหลกัสูตร
อยา่งแนบแน่น และยงัเป็นการประเมินท่ีอยูใ่นกระบวนการท างานปกติ ซ่ึงผูเ้รียนสามารถติดตาม
ความกา้วหนา้ของตนเองไดทุ้กระยะของงาน       

สรุปไดว้่า ปรัชญา แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางไม่ถือว่าเน้ือหาเป็น
ส่ิงส าคญัแต่เป็นเพียงเคร่ืองมือท่ีจะช่วยพฒันาผูเ้รียนเท่านั้น การจดัการเรียนการสอนค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ยดึความสนใจ ความสามารถและความถนดัของผูเ้รียนเป็นส าคญั ผูเ้รียนมี
ศกัยภาพในการเรียนรู้ การเรียนรู้ตอ้งเนน้กระบวนการท่ีผูเ้รียนสร้างความรู้ไดด้ว้ยตนเอง บทบาท
ในการเรียนรู้ท่ีส าคญัอยูท่ี่ผูเ้รียน ผูส้อนจะท าหนา้ท่ีใหค้  าแนะน าปรึกษาแก่ผูเ้รียน  
 1.3 แนวทางการจดัการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

  ส าหรับแนวทางการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางนั้น ทิศนา 
แขมมณี (2544) กล่าวถึงการเรียนรู้ไว ้ดงัน้ี 

1) การเรียนรู้เป็นงานเฉพาะบุคคลท าแทนกนัไม่ได ้ ครูท่ีตอ้งการใหผู้เ้รียนเกิดการ
เรียนรู้ตอ้งเปิดโอกาสใหเ้ขาไดม้ีประสบการณ์การเรียนรู้ดว้ยตวัของเขาเอง 

2) การเรียนรู้เป็นกระบวนการทางสติปัญญา ตอ้งใชก้ระบวนการคิดสร้างความ
เขา้ใจความหมายของส่ิงต่าง ๆ ดงันั้น ครูควรกระตุน้ใหผู้เ้รียนใชก้ระบวนการคิดท าความเขา้ใจ        
ส่ิงต่าง ๆ  

3) การเรียนรู้เป็นกระบวนการทางสงัคม เพราะในเร่ืองเดียวกนัอาจคิดไดห้ลายแง่         
หลายมุม ท าใหเ้กิดการขยายเติมเต็มความรู้ ตรวจสอบความถกูตอ้งของการเรียนรู้ตามท่ีสงัคม
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ยอมรับดว้ย ดงันั้น ครูท่ีปรารถนาใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้จะตอ้งเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีปฏิสมัพนัธ์
ทางสงัคมกบับุคคลอ่ืน หรือแหล่งขอ้มลูอ่ืน ๆ  

4) การเรียนรู้เป็นกิจกรรมท่ีสนุกสนาน เป็นความรู้สึกเบิกบาน เพราะเป็นการหลุด
พน้จากความไมรู้่ น าไปสู่ความใฝ่รู้ อยากรู้อีก เพราะเป็นเร่ืองท่ีน่าสนุก ครูจึงควรสร้างภาวะท่ี
กระตุน้ใหเ้กิดความอยากรู้ หรือคบัขอ้งใจบา้ง ผูเ้รียนจะหาค าตอบเพื่อหลุดพน้จากความขอ้งใจ 
และเกิดมีความสุขข้ึนจากการไดเ้รียนรู้เม่ือพบค าตอบดว้ยตนเอง 

5) การเรียนรู้เป็นงานต่อเน่ืองตลอดชีวิต ขยายพรมแดนความรู้ไดไ้ม่มีท่ีส้ินสุด  
ครูจึงควรสร้างกิจกรรมท่ีกระตุน้ใหเ้กิดการแสวงหาความรู้ไม่รู้จบ 

6) การเรียนรู้เป็นการเปล่ียนแปลง เพราะไดรู้้มากข้ึน ท าใหเ้กิดการน าความรู้ไปใช้
ในการเปล่ียนแปลงส่ิงต่าง ๆ เป็นการพฒันาไปสู่การเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึน ครูควรเปิดโอกาสให้
ผูเ้รียนไดรั้บรู้การพฒันาของตวัเขาเองดว้ย  

ทั้งน้ี บิลสนั และทีเบอร์ริอุส (Billson and Tiberius อา้งถึงใน พนัธศ์กัด์ิ พลสารัมย ์ และ
คณะ, 2543, น. 28) ไดก้ล่าวถึงหลกัในการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง  
5 ประการ คือ  

1) มีการยอมรับซ่ึงกนัและกนัระหว่างผูส้อนและผูเ้รียน (Mutual Respect) 
2) มีความรับผดิชอบและมีการตกลงร่วมกนัในการท่ีจะไปสู่เป้าหมายของการ

เรียนรู้นั้น (Share Responsibility for Learning and Mutual Commitment to Goals) 
3) มีการส่ือสารและการใหข้อ้มลูยอ้นกลบัท่ีมีประสิทธิภาพ (Effective 

Communication and Feedback) 
4) มีความร่วมมือและเต็มใจในการปรับแกปั้ญหาความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน 

(Cooperative and Willingness to Negotiate Conflicts) 
5) มีความมัน่คงปลอดภยัท่ีรับรู้ไดใ้นหอ้งเรียน (A Sense of Security in 

Classroom) 
นอกจากน้ี วฒันาพร ระงบัทุกข ์ (2542 อา้งถึงใน ไพฑูรย ์ สินลารัตน,์ 2543, น. 20-21)  

ไดก้ล่าวถึงหลกัพ้ืนฐานของแนวคิดผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง ไวด้งัน้ี 
1) ผูเ้รียนมีบทบาทรับผดิชอบในการเรียนรู้ของตน ตั้งแต่การรับผดิชอบเลือก

วางแผนในส่ิงท่ีตนจะเรียน หรือเขา้ไปมีส่วนร่วมในการเลือกขณะเร่ิมตน้ ดว้ยการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
ดว้ยการศึกษาคน้ควา้ รับผดิชอบการเรียน ตลอดจนการประเมินผลการเรียนดว้ยตนเอง 

 2) เน้ือหาวิชายงัคงมีความส าคญัและมีความหมายต่อการเรียนรู้ ดงันั้น ปัจจยั
ส าคญัท่ีจะน ามาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ตอ้งประกอบดว้ยเน้ือหาวิชาประสบการณ์เดิม และ
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ความตอ้งการของผูเ้รียน การเรียนรู้ท่ีส าคญัและมีความหมายจึงข้ึนอยูก่บัส่ิงท่ีสอน (เน้ือหา) และวิธี
ท่ีใชส้อน (เทคนิคการสอน) 

 3) การเรียนรู้จะประสบความส าเร็จหากผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการ
สอนเขา้ไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ไดท้  างานร่วมกนั ไดค้น้พบขอ้ค าถามและค าตอบใหม่ ๆ ส่ิง
ใหม่ ๆ ท่ีทา้ทาย มีความสามารถในเร่ืองใหม่ ๆ เกิดข้ึน และบรรลุผลส าเร็จของงานท่ีพวกเขาริเร่ิม
ดว้ยตนเอง 

4) สมัพนัธภาพท่ีดีระหว่างผูเ้รียนจะช่วยส่งเสริมความเจริญงอกงาม และพฒันา
ความเป็นผูใ้หญ่ การปรับปรุงการท างาน และการจดัการกบัชีวิตของตน ไดเ้รียนรู้คุณค่าของ
สมัพนัธภาพท่ีเท่าเทียมกนัระหว่างสมาชิกในกลุ่ม ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนั
และกนัของผูเ้รียน       

 5) ครูคือผูอ้  านวยความสะดวกและเป็นแหล่งความรู้ ครูจึงตอ้งมีความสามารถท่ี
จะคน้พบความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูเ้รียน เป็นแหล่งความรู้ท่ีทรงคุณค่าของผูเ้รียนและสามารถ
คน้ควา้หาส่ือวสัดุอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน ไม่ว่าจะเป็นความเช่ียวชาญ ความรู้ เจตคติ และการ
ฝึกฝนโดยท่ีตอ้งใจกวา้ง เพราะผูเ้รียนมีอิสระท่ีจะรับหรือไม่รับการใหน้ั้นก็ได ้

6) ผูเ้รียนมีโอกาสเห็นตนเองในแง่มุมท่ีแตกต่างจากเดิม ซ่ึงท าใหผู้เ้รียนมีความ
มัน่ใจในตนเองและควบคุมตนเองไดม้ากข้ึน สามารถเป็นส่ิงท่ีอยากเป็น มีวุฒิภาวะสูงข้ึน 
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมใหส้อดคลอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม และมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ต่าง ๆ มากข้ึน 

7) การศึกษาคือการพฒันาประสบการณ์การเรียนรู้ของผูเ้รียนหลาย ๆ ดา้นพร้อม
กนัไป ทั้งคุณลกัษณะดา้นคา้นความรู้ ความคิด ดา้นการปฏิบติั และดา้นอารมณ์ความรู้สึก ซ่ึงไดรั้บ
การพฒันาไปพร้อม ๆ กนั 

วฒันาพร ระงบัทุกข ์ (2542 อา้งถึงใน พนัธศ์กัด์ิ พลสารัมย ์และคณะ, 2543, น. 28) ยงัได้
กล่าวถึงหลกัการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ใหก้บัผูเ้รียนส าหรับการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ศนูยก์ลาง ไวด้งัน้ี 

1) การเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีควรเป็นไปอยา่งมีชีวิตชีวา ผูเ้รียนควรมีบทบาท
รับผดิชอบต่อการเรียนรู้ของตน และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 

2) การเรียนรู้เกิดข้ึนไดจ้ากแหล่งต่าง ๆ กนั ประสบการณ์ความรู้สึกนึกคิดของ 
แต่ละบุคคลถือว่าเป็นแหล่งการเรียนรู้ท่ีส าคญั 

3) การเรียนรู้ท่ีดีจะตอ้งเป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการสร้างความรู้ความเขา้ใจดว้ย
ตนเอง จะช่วยใหจ้ดจ าและสามารถใชก้ารเรียนรู้ใหเ้ป็นประโยชน์ได ้ 
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4) การเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้มีความส าคญั เพราะเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหา
ความรู้และค าตอบท่ีตนตอ้งการ 

รวมทั้ง อ  านวย เดชชยัศรี และคณะ (2539, น.1) ไดก้ล่าวถึงหลกัการจดัการเรียนการสอนท่ี
เนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง ไวด้งัน้ี 

1) ใหผู้เ้รียนสร้างความรู้ดว้ยตนเอง (Construct) แสวงหาขอ้มลู ศึกษาท าความ
เขา้ใจ คิดวิเคราะห์ ตีความ แปลความ สร้างความหมายแก่ตนเอง สงัเคราะห์ขอ้มลู สรุปความรู้ 

2) ใหผู้เ้รียนมีบทบาท และมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ใหม้ากท่ีสุด 
(Participation) 

3) ใหผู้เ้รียนมีปฏิสมัพนัธต่์อกนัและกนั และไดเ้รียนรู้จากกนัและกนั  
ไดแ้ลกเปล่ียนขอ้มลู ความรู้ ความคิด และประสบการณ์แก่กนัและกนัมากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้
(Interaction)  

4) ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้กระบวนการควบคู่ไปกบัผลงาน/ขอ้ความรู้ท่ีสรุปได ้
(Process/Product) 

5) ใหผู้เ้รียนน าความรู้ท่ีไดไ้ปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจ าวนั (Application)  
ไม่เพียงเท่านั้น ก่ิงฟ้า สินธุวงษ ์ และสุลดัดา ลอยฟ้า (2545, น. 7) ไดส้รุปแนวทางในการ

จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางไว ้ดงัน้ี  
1) การเรียนรู้จะตอ้งเกิดข้ึนโดยผูเ้รียนเขา้ไปเรียนรู้ ไดรั้บกระบวนการทางสงัคม

สนบัสนุนเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
2) การเรียนรู้นั้นผูเ้รียนตอ้งตดัสินใจว่าอยากเรียนอะไร วางแผนและตั้งเป้าหมาย

ในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
3) ผูเ้รียนจะตอ้งสร้างความเขา้ใจดว้ยตนเองจากความรู้ท่ีมอียูเ่ดิมกบัความรู้ท่ีเรียน

ใหม่อยา่งมีความหมาย สามารถเก็บเอาไวเ้ป็นความเขา้ใจ 
4) ยทุธศาสตร์ในการเรียนรู้ควรจะใชว้ิธีการท่ีหลากหลาย 
5) บรรยากาศในการเรียนการสอนทั้งในและนอกชั้นเรียนจะตอ้งใชส่ิ้งเร้าท่ีเป็น

จริงในโลกของความเป็นจริง ไม่ใช่ส่ิงเร้าท่ีไม่สมัพนัธก์บัชีวิตจริง 
6) การจดัการเรียนการสอนอาจจะไม่ตอ้งมีการจดัการเรียนการสอนท่ีจ ากดั 

ใหม้ีการยดืหยุน่ ใหผู้เ้รียนไดว้างแผนและดูว่าเขาอยากไดแ้บบไหน ใหเ้ขาไดช่้วยอภิปรายว่าเขาจะ
จดัลกัษณะการเรียนการสอนในแบบใด 

7) ผูเ้รียนตอ้งมีส่วนร่วมอยา่งกระตือรือร้น ใหเ้กิดการถ่ายโอนในส่ิงท่ีเรียนรู้ เป็น
การเรียนรู้ดว้ยตวัเขาเองแลว้ถ่ายทอดไปใหเ้พื่อน ใหเ้พื่อนร่วมรู้ร่วมเรียนเขา้ใจว่าอะไร คือ เรียน
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ดว้ยตนเองรู้ดว้ยตนเอง และสามารถน าความรู้นั้นไปกระจายถ่ายทอดใหผู้อ่ื้นไดรู้้ โดยวิธีการท่ีเขา
คิดว่าเหมาะสมท่ีสุด 

8) ผูเ้รียนควรจะไดอ้ยูใ่นบรรยากาศท่ีเป็นไปไดจ้ริงและมีคนท่ีคอยเก้ือหนุนผูส้อน
ก็ตอ้งมีบทบาทในการเก้ือหนุนและอ านวยการเรียนรู้ใหเ้ป็นไปตามท่ีผูเ้รียนตอ้งการ ท าใหเ้ขาได้
แสวงหาการเรียนรู้ท่ีมากกว่ารู้จกัเขา้ใจ และตอ้งเรียนรู้องคร์วมโดยใชก้ารเรียนรู้ในแต่ละส่วนมา
สมัพนัธก์นัใหไ้ดก้ารเรียนรู้ในส่วนรวม และเรียนรู้ในส่ิงท่ีเรียกว่าเขาสามารถเช่ือมโยง เปรียบเทียบ 
ทดสอบ บูรณาการ แยกแยะ และสามารถโตแ้ยง้ก่อนท่ีจะสรุปเป็นขอ้ความรู้ โดยส่ิงเหล่าน้ีตอ้งเกิด 
จากการเรียนรู้ท่ีเขามีแรงกระตุน้จากภายในและภายนอก ไดรั้บโอกาสท่ีจะเรียนรู้อยา่งอิสระ 
ไดต่้อรองสร้างสรรคบ์รรยากาศว่าจะเรียนแบบไหน อยา่งไร และมุ่งท าโครงงานท่ีเป็นประโยชน์มี
โอกาสสะทอ้นผลการเรียนรู้ หรือแจง้ผลการเรียนรู้กบัไปยงักลุ่มผูเ้รียนและผูส้อน เพื่อเป็นการ
แลกเปล่ียนว่า เขาเรียนรู้ส่ิงนั้นไปท าไมและอยา่งไรส่ิงท่ีเขาไดม้าเป็นประโยชน์อยา่งไร 

 นอกจากน้ีคณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้ (2543, น. 20 ) ไดก้ล่าวถึงปัจจยัส าคญัในการ
สนบัสนุนการเรียนรู้ไว ้ดงัน้ี 

1) กระบวนการเรียนรู้จะเกิดข้ึนไดดี้ ถา้ผูเ้รียนมีโอกาสคิด ท า สร้างสรรค ์ โดยท่ี      
จดับรรยากาศการเรียนรู้ จดัส่ือ และสรุปสาระการเรียนรู้ร่วมกนั  

2) ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลในดา้นความสามารถทางสติปัญญา 
อารมณ์สงัคม ความพร้อมของร่างกาย และจิตใจ และสร้างโอกาสใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ดว้ย
วิธีการท่ีหลากหลายและต่อเน่ือง 

3) สาระการเรียนรู้มีความสมดุลเหมาะสมกบัวยั ความคิด ความสนใจของผูเ้รียน
และความคาดหวงัของสงัคม ทั้งน้ีผลการเรียนรู้จากสาระและกระบวนการ จะตอ้งท าใหผู้เ้รียนมี
ความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดี และมีความสุขในการเรียน  

4) แหล่งเรียนรู้หลากหลายและเพียงพอท่ีจะใหผู้เ้รียนไดใ้ชเ้ป็นแหล่งคน้ควา้หา
ความรู้ความถนดั ความสนใจ 

5) ปฎิสมัพนัธร์ะหว่างผูเ้รียนกบัครู และระหว่างผูเ้รียนกบัผูเ้รียน มีลกัษณะเป็น
กลัยาณมิตรท่ีช่วยเหลือเก้ือกลูกนัห่วงใย มีกิจกรรมร่วมกนัในกระบวนการเรียนรู้ คือ แลกเปล่ียน
ความรู้ ถกัทอความคิด พิชิตปัญหาร่วมกนั 

6) ศิษยมี์ความศรัทธาต่อผูส้อน สาระท่ีเรียน รวมทั้งกระบวนการท่ีจะก่อใหเ้กิด
การเรียนรู้ ผูเ้รียนใฝ่รู้มีใจรักท่ีจะเรียนรู้ ทั้งน้ีครูตอ้งมีความเช่ือว่าศิษยทุ์กคนสามารถเรียนรู้ไดแ้ละมี
วิธีการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนั 
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7) สาระและกระบวนการเรียนรู้เช่ือมโยงกบัเหตุการณ์และส่ิงแวดลอ้มรอบตวัของ
ผูเ้รียนจนผูเ้รียนสามารถน าผลจากการเรียนรู้ไปประยกุตใ์ชไ้ดใ้นชีวิตจริง 

8) กระบวนการเรียนรู้มกีารเช่ือมโยงกบัเครือข่ายอ่ืน ๆ เช่น ชุมชน ครอบครัว
องคก์รต่าง ๆ เพื่อสร้างความสมัพนัธแ์ละร่วมมือกนัใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ และไดรั้บประโยชน์
จากการเรียนรู้สูงสุด 

คณะอนุกรรมการปฏิรูปการศึกษา (2543, น. 19-20) ไดก้ล่าวถึงกิจกรรมการเรียนใน
กระบวนการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนเป็นส าคญัว่า ตอ้งค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ช่วยส่งเสริมให้
ผูเ้รียนไดส้มัผสัและสมัพนัธก์บัส่ิงแวดลอ้มทั้งท่ีเป็นเพ่ือนมนุษย ์ ธรรมชาติ และเทคโนโลย ี ผูเ้รียน
ไดค้น้ควา้ทดลอง ฝึกปฏิบติั แลกเปล่ียนเรียนรู้จนคน้พบสาระส าคญัของบทเรียน ไดฝึ้กวิธีคิด
วิเคราะห์ สร้างสรรคจิ์นตนาการ และสามารถแสดงออกไดช้ดัเจนมีเหตุผล ครูมีบทบาทปลุกเร้าและ
เสริมแรงศิษยใ์นทุกกิจกรรมใหค้น้พบค าตอบและแกปั้ญหาดว้ยตนเอง รวมทั้งการร่วมท างาน 
เป็นกลุ่ม การจดักิจกรรม ปลกูฝังคุณธรรม ความมีวินยั รับผดิชอบในการท างาน ผูเ้รียนมโีอกาสฝึก
การประเมินและปรับปรุงตวัเอง ยอมรับผูอ่ื้น สร้างจิตส านึกในความเป็นพลเมืองและเป็นพลโลก 
ในขณะท่ีผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการก าหนดจุดมุ่งหมาย กิจกรรมและวิธีการเรียนรู้ ไดคิ้ดเอง ปฏิบติั
เอง ไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง รวมทั้งร่วมประเมินผลการพฒันาการเรียนรู้ตามศกัยภาพความตอ้งการ
ความสนใจ และความถนดัของแต่ละคน 

อยา่งไรก็ตาม พิมพนัธ ์ เดชะคุปต ์ (ม.ป.ป., น. 71) ไดก้ล่าวถึงตวับ่งช้ีของการจดัการเรียน
การสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง โดยพิจารณาทั้งผูส้อนและผูเ้รียนว่ามีดงัต่อไปน้ี 
  1) ดา้นผูส้อน 

1.1 จดัการเรียนการสอนโดยใหผู้เ้รียนสร้างความรู้เอง Construct) 
1.2ใหผู้เ้รียนใชท้กัษะกระบวนการ (Process Skills) คือ กระบวนการคิด 

(Thinking Process) และกระบวนการกลุ่ม (Group Process) สร้างความรู้ดว้ยตนเอง 
1.3) ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียน (Participation) ลงมือคิด ปฏิบติั 

สรุปความรู้ดว้ยตนเองรวมทั้งใหผู้เ้รียนมีปฏิสมัพนัธ ์ ทั้งสมาชิกภายในกลุ่มและสมาชิกระหว่าง
กลุ่ม 

1.4) สร้างบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ ทั้งบรรยากาศทางกายและจิตใจ 
เพื่อใหผู้เ้รียนเรียนอยา่งมีความสุข (Happy Learning) 

1.5) มีการวดัและประเมินผลทั้งทกัษะกระบวนการ พฤติกรรมผูเ้รียนและ
เน้ือหาสาระ ซ่ึงเป็นการประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) 
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1.6) พฒันาใหผู้เ้รียนสามารถน าความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้
(Application) 

1.7) เปล่ียนบทบาทเป็นผูอ้  านวยความสะดวก (Facilitator) คือเป็นผูจ้ดั
ประสบการณ์ รวมทั้งส่ือการเรียนการสอน เพ่ือใหผู้เ้รียนใชเ้ป็นแนวทางสร้างความรู้ดว้ยตนเอง 
โดยมีบทบาท คือ เป็นผูน้  าเสนอ (Presenter) เป็นผูส้งัเกต (Observer) เป็นผูถ้าม (Asker) เป็นผูใ้ห้
การเสริมแรง (Reinforcer) เป็นผูแ้นะน า (Director) เป็นผูใ้หข้อ้มลูยอ้นกลบั (Reflector) เป็นผูจ้ดั
บรรยากาศ (Atmosphere Organizer) เป็นผูจ้ดัระบบ (Organizer) เป็นผูแ้นะแนว (Guide) และเป็นผู ้
ประเมิน (Evaluator) 

2) ดา้นผูเ้รียน 
2.1) สร้างความรู้ (Construct) รวมทั้งสร้างส่ิงประดิษฐด์ว้ยตนเอง 
2.2) ใชท้กัษะกระบวนการ (Process Skills) คือ กระบวนการคิดและ

กระบวนการกลุ่มสร้างความรู้ดว้ยตนเอง 
2.3) มีส่วนร่วมในการเรียน (Participation) และมีปฏิสมัพนัธก์นั 

(Interaction) 
2.4) เรียนรู้อยา่งมีความสุข (Happy Learning) 
2.5) สามารถน าความรู้ไปใชไ้ด ้

  นอกจากนั้น ยงัมีนกัการศึกษาไดส้รุปลกัษณะส าคญัของการเรียนแบบผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง 
ดงัน้ี 

1)  ผูเ้รียนมีความรับผดิชอบในการเรียน หมายถึง เมื่อผูก้  าหนดใหผู้เ้รียนท างาน
หรือกิจกรรม ผูเ้รียนตอ้งรับผดิชอบงานนั้น ๆ ซ่ึงในการท างานดงักล่าวจะช่วยใหผู้เ้รียนคิดดว้ย
ตนเอง ท างานอยา่งอิสระ และไดรั้บความรู้จากการเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Rubin, 1987, น. 17) 

2) ผูเ้รียนรู้จกัความร่วมมือ สามารถเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ ไดจ้ากการรู้จกัร่วมมือกบัผูอ่ื้น 
เช่น ท างานกลุ่มหรืองานคู่โดยปราศจากการควบคุมอยา่งเขม้งวดของครู (Moskowitz, 1978, น. 20) 

3) เนน้บทบาทของผูเ้รียน ครูจะเป็นเพียงผูก้  าหนดแผนการโดยนกัเรียนจะเป็น
ผูก้ระท าเอง หรือเป็นผูม้ีส่วนร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจะท าตอ้งเนน้ใหผู้เ้รียนท าเป็นหลกั ซ่ึงในท่ีสุด
ผูเ้รียนจะเกิดความมัน่ใจในตวัเองและเรียนรู้ไดด้ว้ยตวัเอง (Tudor, 1993, น. 22)                                                                    
1.4 บทบาทของครูและผู้เรียนในการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

ในการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางบทบาทของครูและผูเ้รียนแตกต่าง
ไปจากบทบาทของครู และผูเ้รียนในการเรียนการสอนแบบเดิม มีผูก้ล่าวถึงบทบาทของครูและ
ผูเ้รียนในการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางไวด้งัน้ี  



28 
 

 อ านวย เดชชยัศรี และคณะ (2539, น. 4) ไดก้ล่าวถึงบทบาทของครูในการเรียนการสอน 
ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางไวด้งัน้ี 

1) วางแผนคิดกิจกรรม           
2) เตรียมวสัดุอุปกรณ์ส่ือการเรียนการสอน 
3) ควบคุมดูแลกระบวนการ 
4) สงัเกตกระบวนการเรียนรู้ กระตุน้ แนะน า  
5) น าอภิปราย ช่วยผูเ้รียนประมวลสรุปขอ้เรียนรู้ 
6) เสริมความรู้ 
7) ส่งเสริมการน าความรู้ไปใช ้
8) ประเมินผล 

พนัธศ์กัด์ิ พลสารัมย ์ และคณะ  (2543, น. 31-32) ไดก้ล่าวว่าบทบาทของผูเ้รียนในการ
จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางจะตอ้งมีการเปล่ียนแปลงไปจากบทบาทของครูท่ี
เป็นผูส้อน หรือผูถ่้ายทอดตามการสอนแบบเดิม ดงัน้ี 

1)  บทบาทดา้นการเตรียมการ 
1.1) การเตรียมตนเองใหพ้ร้อมส าหรับการเป็นแหล่งความรู้ดว้ยการศกึษา

คน้ควา้การทดลองปฏิบติัในหวัขอ้ท่ีตนรับผดิชอบ  
1.2)  การเตรียมแหล่งขอ้มลูในรูปแบบของส่ือการเรียนใบความรู้และ

วสัดุอุปกรณ์ต่างๆท่ีจะใชป้ระกอบกิจกรรมในหอ้งเรียนหรือเป็นศนูยก์ารเรียนรู้ดว้ยตนเองท่ีมี
ขอ้มลูความรู้ท่ีผูเ้รียนสามารถเลือกศึกษาคน้ควา้ตามความตอ้งการหรือแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  

 1.3) การเตรียมกิจกรรมการเรียนโดยวิเคราะห์จุดประสงคก์ารเรียนรู้
เพ่ือใหไ้ดส้าระส าคญัและเน้ือหาขอ้ความความรู้ อนัจะน าไปสู่การออกแบบกิจกรรมผูส้อนท า
หนา้ท่ีคลา้ยผูจ้ดัการท่ีก  าหนดบทบาทการเรียนรู้และความรับผดิชอบแก่ผูเ้รียนใหเ้ขาท ากิจกรรม
ตามความตอ้งการ ความสามารถและความสนใจของแต่ละคน 

 1.4) การเตรียมส่ือวสัดุอุปกรณ์ 
 1.5) การเตรียมการวดัและประเมินผล 

2) บทบาทดา้นการด าเนินการ 
 2.1) การเป็นผูช่้วยเหลือใหค้  าแนะน าปรึกษา (Helper and Advisor) 
 2.2) การเป็นผูส้นบัสนุนและเสริมแรง (Supporter and Encourager) 
 2.3) การเป็นผูร่้วมท ากิจกรรม (Active Participant) 
 2.4) การเป็นผูติ้ดตามตรวจสอบ (Monitor) 
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 2.5) การเป็นผูส้ร้างเสริมบรรยากาศท่ีอบอุ่นเป็นมิตร 
3) บทบาทดา้นการประเมินผล ตรวจสอบว่าสามารถจดัการเรียนการสอนบรรลุ

ตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีก  าหนดไวห้รือไม่ ควรเตรียมเคร่ืองมือ และวิธีใหพ้ร้อมก่อนถึงขั้นตอน 
การวดัและประเมินผล และวดัใหค้รอบคลุมทุกดา้นโดยเนน้การวดัจากสภาพจริง (Authentic 
Measurement) จากการปฏิบติั (Performance) และจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

นอกจากน้ี วลัลภา เทพหสัดิน ณ อยธุยา  (2543 อา้งถึงใน พนัธศ์กัด์ิ พลสารัมย ์และคณะ, 
2543, น. 29) ไดก้ล่าวถึงบทบาทของอาจารยแ์ละผูเ้รียนในการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ศนูยก์ลางไวด้งัน้ี 

1) บทบาทของอาจารย ์
1.1) เตรียมวสัดุอุปกรณ์ เอกสาร ต ารา กิจกรรม ตวัอยา่งเช่น สอนการ

ท าอาหาร เตรียมวีดีทศันก์ารสาธิตการประกอบอาหาร ฉายใหผู้เ้รียนดู 5 นาที 
1.2) เตรียมค าถาม เช่น วตัถุดิบท่ีใชม้ีอะไรบา้ง อุปกรณ์ท่ีใชม้ีอะไรบา้ง 

ขั้นตอนอยา่งไรบา้งในการเตรียมวตัถุดิบและประกอบอาหาร 
1.3) เตรียมแจกเอกสารประกอบใหอ่้าน สงัเกตสรุป ซกัถามในกลุ่ม   
1.4) อธิบาย หรือพยายามพดูอธิบายใหน้อ้ยลง ให้ผูเ้รียนมีบทบาทในการ

เรียนมากข้ึน 
1.5)  ควบคุมกระบวนการเรียนรู้ใหด้  าเนินตามท่ีตกลงร่วมกนั 
1.6)  สรุปประเด็นความรู้ตามหลกัสูตร 
1.7) ประเมินความส าเร็จของผูเ้รียน 
1.8) บูรณาการคุณธรรมจริยธรรม 

2) บทบาทของผูเ้รียน 
2.1) เปล่ียนจากการนัง่รับฟัง เป็นผูริ้เร่ิมจากการเลือกหวัขอ้ท่ีจะเรียนท่ี

ก  าหนดไว ้ 
2.2) ผูเ้รียนเลือกหวัขอ้ ผูส้อนใหแ้หล่งความรู้วสัดุ อุปกรณ์ วางแผน 
2.3) ผูเ้รียนคิด คน้ วิเคราะห์ เลือกสรร สรุป น าเสนอ ซกัถาม คดัคา้น 

อภิปราย  แลกเปล่ียน 
2.4) ผูเ้รียนฝึกทกัษะการฟัง การท างานร่วมกนั 
2.5) ผูเ้รียนเขียนรายงานรายงานดว้ยวาจา  
2.6) ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการประเมิน 
2.7)  ผูเ้รียนรับรู้ตระหนกัในการมีส่วนพฒันาองคร์วมของบุคคล  
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 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545, น. 3-4) ไดว้ิเคราะห์ตวับ่งช้ีการเรียน
การสอนท่ีผูเ้รียนส าคญัท่ีสุด โดยวิเคราะห์จากทฤษฎีการเรียนรู้ต่าง ๆ และไดจ้ดักลุ่มตวับ่งช้ี 
การเรียนของผูเ้รียน 9 ขอ้และตวับ่งช้ีการสอนของ 10 ขอ้ดงัน้ี 

1) ตวับ่งช้ีกระบวนการเรียนของนกัเรียน 
1.1) นกัเรียนมีประสบการณ์ตรงสมัพนัธก์บัธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม และ

เทคโนโลย ี
1.2) นกัเรียนฝึกปฏิบติัและท ากิจกรรมหลากหลายจนคน้พบความถนดั

และวิธีการของตนเอง 
1.3) นกัเรียนเห็นแบบอยา่งท่ีดี และฝึกเผชิญสถานการณ์จนเกิดจิตส านึก

และคุณธรรม 
1.4) นกัเรียนฝึกวิธีคิดหลายวิธี สร้างสรรคจิ์นตนาการ และแสดงออกได้

อยา่งชดัเจนมีเหตุผล  
1.5) นกัเรียนไดรั้บการเสริมแรงใหท้ดลองวิธีการแกปั้ญหาทั้งดว้ยตนเอง

และแลกเปล่ียนเรียนรู้จากกลุ่ม   
1.6) นกัเรียนไดฝึ้กคน้ควา้รวบรวมขอ้มลู และสร้างสรรคค์วามรู้จาก

แหล่งวิทยาการในโรงเรียนและชุมชน 
1.7) นกัเรียนสนใจใฝ่รู้ มีส่วนร่วมในการเรียนอยา่งมีความสุข 
1.8) นกัเรียนฝึกระเบียบวินยัและรับผดิชอบในการท างานจนส าเร็จ 
1.9) นกัเรียนฝึกประเมินผลงานฝึกประเมินและปรับปรุงตนเองและ

ยอมรับผูอ่ื้น  
2) ตวับ่งช้ีกระบวนการสอนของครู 

2.1) ครูเตรียมการสอนทั้งเน้ือหาและวิธีการท่ีผสมผสานภูมิปัญญาไทย
และความรู้สากล 

2.2) ครูจดัส่ิงแวดลอ้มและบรรยากาศท่ีปลุกเร้า จูงใจและเสริมแรงให้
นกัเรียนเกิดการเรียนรู้เต็มตามศกัยภาพ  

2.3) ครูเขา้ใจและเอาใจใส่นกัเรียนเป็นรายบุคคล และแสดงความเมตตา
ต่อนกัเรียนอยา่งทัว่ถึง 

2.4) ครูจดักิจกรรมและสถานการณ์ใหน้กัเรียนไดแ้สดงออกอยา่ง
สร้างสรรค ์

2.5) ครูส่งเสริมใหน้กัเรียนฝึกคิด ฝึกท า และปรับปรุงตนเอง  
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2.6) ครูจึงส่งเสริมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้จากกลุ่ม พร้อมทั้งสงัเกต
ส่วนดี และปรับปรุงส่วนดอ้ยของนกัเรียน 

2.7) ครูใชส่ื้อการสอนเพื่อฝึกการคิด การแกปั้ญหา และคน้พบความรู้ 
2.8) ครูใชแ้หล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย และเช่ือมโยงประสบการณ์กบัชีวติ

จริงโดยร่วมมือกบัชุมชน 
2.9) ครูปลกูฝังระเบียบวินยั ค่านิยมและคุณธรรมตามวิถีวฒันธรรมไทย 
2.10) ครูประเมินตนเองอยูเ่สมอ ตลอดจนสงัเกตและประเมินพฒันาการ

ของนกัเรียนอยา่งต่อเน่ือง 
คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้ (2543, น. 20) ไดก้ล่าวถึงบทบาทของครูและผูเ้รียนใน

ระดบัหอ้งเรียนในกระบวนการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนเป็นส าคญัวา่ ครูเป็นผูว้างแผนขั้นตน้ ทั้งเน้ือหาและ
วิธีการแก่ผูเ้รียน จดับรรยากาศใหเ้อ้ืออ  านวยต่อการเรียนรู้ และช่วยช้ีแนะ แนวทางการแสวงหา
ความรู้ท่ีถกูตอ้งใหแ้ก่ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล ส่วนผูเ้รียนมีบทบาท ดงัน้ี 

1) ไดคิ้ดเองท าเองปฏิบติัเองและสร้างความรู้ดว้ยตนเองในเร่ืองท่ีสอดคลอ้งกบั
การด ารงชีวิตจากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
   2) มีส่วนร่วมในการก าหนดจุดมุ่งหมายกิจกรรมและวิธีการเรียนรู้สามารถเรียนรู้
ร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข 

3) มีส่วนร่วมในการประเมินผลการพฒันาการเรียนรู้ 
  1.5 ขั้นตอนของการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง     

ทิศนา แขมมณี (2542 อา้งถึงใน พนัธศ์กัด์ิ พลสารัมย ์ และคณะ,2543, น.30-32)  
ไดเ้สนอรูปแบบการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง เรียกว่า โมเดลซิปปา (CIPPA 
Model) ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 

C มาจากค าว่า Construct หมายถึง การสร้างความรู้ตามแนวคิดของ Constructivism 
กล่าวคือกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีดี ควรเป็นกิจกรรมท่ีช่วยใหผู้เ้รียนมีโอกาสสร้างความรู้ดว้ยตนเองซ่ึง
จะท าใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจและเกิดการเรียนรู้ท่ีมคีวามหมายต่อตนเอง การท่ีผูเ้รียนมีโอกาสได้
สร้างความรู้ดว้ยตนเองน้ีเป็นกิจกรรมท่ีช่วยใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมทางสติปัญญา 

I มาจากค าว่า Interaction หมายถึง การมีปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้นหรือส่ิงแวดลอ้มรอบตวั
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีดีจะตอ้งเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดม้ีปฏิสมัพนัธท์างสงัคมกบับุคคล และแหล่ง
ความรู้ท่ีหลากหลาย ซ่ึงเป็นการช่วยใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมทางสงัคม 

P มาจากค าว่า Physical Participation หมายถึงการใหผู้เ้รียนมีโอกาสไดเ้คล่ือนไหวร่างกาย 
โดยการท ากิจกรรมในลกัษณะต่าง ๆ ซ่ึงเป็นการช่วยใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมทางกาย 
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P มาจากค าว่า Process Learning หมายถึง การเรียนรู้กระบวนการต่าง ๆ กิจกรรมการเรียนรู้
ท่ีดีควรเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้กระบวนการต่าง ๆ ซ่ึงเป็นทกัษะท่ีจ  าเป็นต่อการด ารงชีวิต 
เช่น กระบวนการแสวงหาความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการแกปั้ญหา กระบวนการกลุ่ม 
กระบวนการพฒันาตนเอง เป็นตน้ การเรียนรู้กระบวนการเป็นส่ิงท่ีส าคญั เช่นเดียวกบัการเรียนรู้
เน้ือหาสาระต่าง ๆ การเรียนรู้กระบวนการเป็นการช่วยใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมทางดา้นสติปัญญาอยา่ง
หน่ึง 

A มาจากค าว่า Application หมายถึงการน าความรู้ท่ีไดเ้รียนรู้ไปประยกุตใ์ช ้ ซ่ึงจะช่วย 
ท าใหผู้เ้รียนไดรั้บประโยชน์จากการเรียนและช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้เพ่ิมเติมข้ึนเร่ือยๆ 

ไดรเวอร์ และเบล (Driver and Bell, 1986 อา้งถึงใน พิมพนัธ ์ เดชะคุปต,์ ม.ป.ป., น. 72)  
ไดก้ล่าวถึงลกัษณะและขั้นตอนของการสอนท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนสร้างความรู้ไว ้ว่าประกอบดว้ย             

1) ขั้นน า (Orientation) เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนจะรับรู้ถึงจุดมุ่งหมายและแรงจูงใจในการ
เรียนบทเรียน 

2) ขั้นลว้งความคิด (Elicitation) เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนแสดงออกถึงความรู้ ความเขา้ใจ
เดิมท่ีมีอยูเ่ก่ียวกบัเร่ืองท่ีเรียนวิธีการใหผู้เ้รียนแสดงออกอาจท าไดโ้ดยการอภิปรายกลุ่ม การให้
ผูเ้รียนออกแบบโปสเตอร์ หรือการใหผู้เ้รียนเขียนเพ่ือแสดงความรู้ความเขา้ใจท่ีเขามีอยู ่ ขั้นน้ีท าให้
เกิดความขดัแยง้ทางปัญญา (Cognitive Conflict) หรือเกิดภาวะไม่สมดุล (Unequilibrium) 

3) ขั้นปรับเปล่ียนแนวคิด (Restructuring of Ideas) นบัเป็นขั้นตอนท่ีส าคญัของ
บทเรียนแบบ Constructivism ขั้นน้ีประกอบดว้ยขั้นตอนยอ่ยคือ 

3.1) ท าความกระจ่างและแลกเปล่ียนความคิด (Clarification and 
Exchange of Ideas) ผูเ้รียนจะเขา้ใจไดดี้ข้ึน เม่ือไดพิ้จารณาความแตกต่างและความขดัแยง้ระหว่าง
ความคิดของตนเองกบัของผูอ่ื้น                     

3.2) สร้างความคิดใหม่ (Construction of New Ideas) จากการอภิปราย
และสาธิต ผูเ้รียนจะเห็นแนวทาง รูปแบบ วิธีการท่ีหลากหลาย ในการตีความปรากฏการณ์ หรือ
เหตุการณ์แลว้ก  าหนดความคิดใหม่ 

3.3) ประเมินความคิดใหม่ (Evaluation of the New Ideas) โดยการทดลอง
หรือการคิดอยา่งลึกซ้ึง ผูเ้รียนควรหาแนวทางท่ีดีท่ีสุดในการทดสอบ Alternative Ideas ในขั้นตอน
น้ีผูเ้รียนอาจจะรู้สึกไม่พึงพอใจความคิด ความเขา้ใจท่ีเคยมีอยู ่ เน่ืองจากหลกัฐานการทดลอง
สนบัสนุนแนวคิดใหม่มากกว่า 

4) ขั้นน าความคิดไปใช ้ (Application of Ideas) เป็นขั้นตอนท่ีผูเ้รียนมีโอกาสใช้
แนวคิดหรือความรู้ความเขา้ใจท่ีพฒันาข้ึนใหม่ในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งท่ีคุน้เคยและไม่คุน้เคย 
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5) ขั้นทบทวน (Review) เป็นขั้นตอนสุดทา้ย ผูเ้รียนจะไดท้บทวนว่า ความคิด
ความเขา้ใจบทเรียน ความรู้ท่ีผูเ้รียนสร้างดว้ยตนเองนั้นจะท าใหเ้กิดโครงสร้างทางปัญญา 
(Cognitive Structure) ปรากฏในช่วงความจ าระยะยาว (Long-term Memory) เป็นการเรียนรู้อยา่งมี
ความหมายผูเ้รียนสามารถจ าไดถ้าวร และสามารถน าไปใชไ้ดใ้นสถานการณ์ต่าง ๆ เพราะ
โครงสร้างทางปัญญา (Cognitive Structure) คือ กรอบของความหมาย  หรือแบบแผนท่ีบุคคลสร้าง
ข้ึนใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการตีความหมายใหเ้หตุผล แกปั้ญหา ตลอดจนใชเ้ป็นพ้ืนฐานส าหรับการ
สร้างโครงสร้างทางปัญญาใหม่  

ไดรเวอร์ และเบล ยงัไดเ้นน้ว่า ผูเ้รียนควรจะเรียนเน้ือหาสาระไปพร้อมกบัการเรียนรู้
กระบวนการเรียนรู้ 

การสอนแบบใหผู้เ้รียนสร้างความรู้ เนน้ความส าคญัของกระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียนและ
ความส าคญัของความรู้เดิม ไดรเวอร์ และเบล (Driver and Bell, 1986 อา้งถึงใน พิมพนัธ ์เดชะคุปต,์ 
ม.ป.ป., น. 72-73) ไดส้รุปแนวคิดการเรียนรู้แบบสร้างความรู้ว่ามีลกัษณะดงัน้ี 

1) ผลลพัธ ์ (Outcomes) ของการเรียนรู้ไม่เพียงแต่ข้ึนอยูก่บัสภาพแวดลอ้มการ
เรียนรู้เท่านั้น แต่ข้ึนอยูก่บัความรู้เดิมของผูเ้รียนดว้ย 

2) การเรียนรู้เก่ียวขอ้งกบัการสร้างความหมาย (Construction of Meaning) ผูเ้รียน
ตีความส่ิงต่าง ๆ จากความรู้เดิมท่ีมีอยูม่ากกว่าการรับฟังจากคนอ่ืน 

3) การสร้างความหมายเป็นกระบวนการท่ีต่อเน่ือง และเป็นกระบวนการท่ีผูเ้รียน
เป็นผูก้ระท า (Active Process) 

4) ความหมายท่ีสร้างข้ึน เม่ือประเมินแลว้อาจเป็นท่ียอมรับหรือไม่เป็นท่ีอยมรับก็
ได ้

5) ผูเ้รียนเป็นผูรั้บผดิชอบในการเรียนรู้ 
จากผลของการพฒันาประเทศท่ีผา่นมาซ่ึงเป็นการพฒันาแบบไม่สมดุลในช่วงท่ีผา่นมา  

ไดก่้อใหเ้กิดปัญหามากมายตามมา ทั้งปัญหาสงัคม ปัญหาการพฒันาท่ีไม่ย ัง่ยนื จึงไดมี้การก าหนด
ยทุธศาสตร์และทิศทางการพฒันาท่ียดึคนเป็นศนูยก์ลางการพฒันา เพ่ือใหเ้ป็นการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
กระบวนการพฒันามุ่งเนน้ไปท่ีการพฒันาการศกึษา หากคนไดรั้บการศกึษาท่ีมีคุณภาพ เมื่อออก
ไปสู่สงัคมก็จะส่งผลใหส้งัคมมีการพฒันาไปในทิศทางท่ีย ัง่ยนื ดว้ยเหตุว่าคนเป็นองคป์ระกอบท่ี
ส าคญัของสงัคม และหวัใจของการพฒันาสงัคมคือการพฒันาคุณภาพการศกึษาของคน  
ซ่ึงส่วนใหญ่จะอยูใ่นระบบโรงเรียนหรือสถานศึกษา จากประสบการณ์ในอดีตและสถานการณ์ใน
ปัจจุบนัช้ีใหเ้ห็นว่าการเรียนการสอนยงัไม่มีคุณภาพเป็นท่ีพอใจ มีเหตุปัจจยัหลายประการท่ีบ่งบอก
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ว่าตอ้งปฏิรูปการเรียนการสอนในระบบโรงเรียน ดงัน้ี (คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้, 2543, 
น. 2-3) 

1) คนทุกวยัตั้งแต่เกิดจนจบมหาวิทยาลยั เรียนแต่วิชา รู้แต่หนงัสือ ถกูลอ้มกรอบ
ดว้ยตารางสอนและหอ้งเรียน การพฒันาคนจึงไม่เอ้ือใหมี้คุณสมบติัมองกวา้ง คิดไกล ใฝ่รู้  
มุ่งท างาน ชาญชีวิต 

2) วิธีการเรียนการสอนไม่เนน้กระบวนการใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาในดา้นการคิด
วิเคราะห์ การแสดงความคิดเห็น และการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง ท าใหผู้เ้รียนขาดคุณลกัษณะ
ช่างสงสยั และใฝ่หาค าตอบ เนน้การสอนหนงัสือมากกว่าสอนคน ขาดการเช่ือมโยงภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินกบัเทคโนโลยทีนัสมยั 

3) ครู ยงัเป็นผูมี้อ  านาจในชั้นเรียน ยงัคงยดึมัน่ตนเองเป็นผูท่ี้มีอ  านาจมากท่ีสุด  
และถกูท่ีสุด ในกระบวนการเรียนรู้ ผูเ้รียนมีหนา้ท่ีรับและปรับตวัใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหาความรู้
และวิธีการของครู สถานศกึษาจึงไม่เป็นโรงเรียนเพื่อเรียนรู้ของผูเ้รียนแต่เป็นโรงสอน     

4) กระบวนการเรียน รู้เป็นความทุกข ์อบัเฉา น่าเบ่ือหน่าย ทั้งพ่อแม่ครูนกัเรียนยดึ
หลกัสูตรเป็นเกณฑ ์ เน้ือหาสาระทั้งหมด การสอบและคะแนนสอบเป็นส่ิงพิพากษาความส าเร็จ  
ทุกคนจึงเครียดขาดความสุขในการศกึษา 

5) โรงเรียนไม่สร้างบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้  
เป็นอาณาเขตท่ีขาดความสมัพนัธก์บัชีวติและชุมชน ห่างไกลธรรมชาติและแหล่งเรียนรู้ท่ีปลุกเร้า
บรรยากาศทางปัญญาครอบครัวชุมชนไม่มีโอกาสร่วมคิดร่วมสร้างกระบวนการเรียนรู้                         

6) กระบวนการเรียนการสอนยงัเป็นพฤติกรรมจ าเจและพฤติกรรมถ่ายทอด 
สดัส่วนการฝึกปฏิบติั การฝึกคิด และการอบรมบ่มนิสยั ยงัมีนอ้ยกว่าการท่องบ่นเน้ือหา ผูเ้รียน 
เคยชินต่อการท าตามเช่ือฟัง นัง่น่ิง จึงขาดความคล่องในการคิดแบบวิทยาศาสตร์ ไม่ไดรั้กการ
ปลกูฝังความภาคภูมิใจในศิลปวฒันธรรมของชาติ 

7) เด็ก เยาวชน และผูใ้หญ่มีโอกาสนอ้ยท่ีจะไดรั้บการอบรมบ่มนิสยัใหพ้ากเพียร 
สูง้าน ยดึมัน่ความสุจริตทั้งกาย วาจา ใจ การบ่มเพาะคุณธรรมและสุนทรียภาพยงัไม่เขม้แข็งพอ         
จนเกิดผลเสียแก่ผูเ้รียน 

ท่ีผา่นมาแมว้่าจะมกีารปรับปรุงคุณภาพระบบการศึกษามาอยา่งต่อเน่ือง แต่ก็ยงัลงลึกไม่
มากพอถึงการเปล่ียนแปลงความคิด จิตส านึกในหวัใจคน ดว้ยว่าความรู้นั้นยอ่มเจริญออกมาจาก
ขา้งในของมนุษย ์ ความรู้มาจากสญัชาตญาณในกายของมนุษยท่ี์จะแสวงหาและสร้างความรู้ท่ีเอ้ือ
ประโยชน์ต่อตนเองและสงัคม ประชาคมการศึกษา นกัคิด นกัการศกึษา สถาบนัทางสงัคมศาสนา 
วฒันธรรม และผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาต่างเห็นพอ้งตอ้งกนัท่ีตอ้งมีการปฏิรูป
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การศึกษา ปฏิรูปวฒันธรรมการเรียนรู้ของคนไทย เพือ่พฒันาคุณภาพของคนไทย สร้างความ
เขม้แข็งใหก้บัสงัคมใหก้ารเรียนรู้สอดคลอ้งกบัวฒันธรรมการเรียนรู้ยคุโลกาภิวฒัน์  ใหก้ารจดั
การศึกษาสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน ครู พอ่แม่ ผูป้กครอง และสงัคมไทยเพื่อให้
กระบวนการเรียนรู้ยดึบทบาทของผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ และเพื่อใหเ้กิดการปฏิรูป
การศึกษาอยา่งเป็นรูปธรรม พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 จึงไดเ้นน้การเรียนรู้ท่ี
เนน้บทบาทของผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยก าหนดไวใ้นหมวด 4 มาตรา 22 ว่า “การจดัการศกึษาตอ้งยดึ
หลกัว่าผูเ้รียนทุกคนมคีวามสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดแ้ละถือว่าผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด 
กระบวนการจดัการศกึษาตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ” 
(พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542, 2545, น. 12) 

ตามพระราชบญัญติัการศกึษาแห่งชาติ ผูเ้รียนท่ีพึงประสงค ์คือ ผูเ้รียนเป็นคนดี คนเก่งและ
คนมีความสุข ผูท้รงคุณวฒิุดา้นการเรียนรู้ นกัการศึกษา นกัคิด ครูบาอาจารย ์ ไดใ้หค้วามคิดเห็น
เก่ียวกบักระบวนการเรียนรู้ท่ีพึงประสงคต์ามแนวพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ว่า
กระบวนการเรียนรู้ท่ีพึงประสงค ์คือ กระบวนการทางปัญญาท่ีพฒันาบุคคลอยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
สามารถเรียนรู้ไดทุ้กเวลา ทุกสถานท่ี เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีมีความสุขบูรณาการเน้ือหาสาระ
ตามความเหมาะสมของระดบัการศกึษา เพื่อใหผู้เ้รียนไดม้ีความรู้เก่ียวกบัตนเองและความสมัพนัธ์
ของตนเองกบัสงัคม สาระการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัความสนใจของผูเ้รียน ทนัสมยั เนน้กระบวนการ
คิด และการปฏิบติัจริง ไดเ้รียนรู้ตามสภาพจริง สามารน าไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งกวา้งไกล เป็น
กระบวนการท่ีมีทางเลือกและมีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายน่าสนใจ เป็นกระบวนการการเรียนรู้
ร่วมกนั โดยมีผูเ้รียน ครู และผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายร่วมกนัจดับรรยากาศใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้และ
มุ่งประโยชนข์องผูเ้รียนเป็นส าคญั เพื่อใหผู้เ้รียนเป็นคนดี คนเก่ง และคนมีความสุข 
(คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้, 2543, น. 12) 

กระบวนการเรียนรู้ท่ีพึงประสงคด์งักล่าว เป็นการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้จากยดึวิชา
ความรู้เป็นศนูยก์ลางการเรียนรู้ มาเป็นยดึผูเ้รียนเป็นตวัตั้ง หรือยดึผูเ้รียนศนูยก์ลาง ถือว่าผูเ้รียนมี
บทบาทส าคญัท่ีสุด โดยปรับเปล่ียนบทบาทของครูจากผูบ้อกความรู้มาเป็นผูส้นบัสนุนส่งเสริมให้
ผูเ้รียนไดเ้กิดการเรียนรู้ ไดพ้ฒันาดว้ยตนเอง หรือท่ีเรียกว่า การจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียน
ส าคญัท่ีสุด เป็นการจดักระบวนการการเรียนรู้ท่ีมุ่งประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รียนผูเ้รียนไดพ้ฒันาเต็ม
ศกัยภาพ ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ผูเ้รียนสามารถน า
วิธีการเรียนรู้ไปใชใ้นชีวิตจริงไดแ้ละทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนเพ่ือพฒันาผูเ้รียน 
(คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้, 2543, น. 21) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัการของปรัชญาการศกึษา
แบบพิพฒันาการ (Progressivism) ท่ีว่าการศกึษาคือชีวิตทุกองคป์ระกอบของสงัคมตอ้งเขา้มามี 
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ส่วนร่วมโดยยดึเดก็เป็นศนูยก์ลาง (Child Centered) เรียนรู้ดว้ยวิธีการแกปั้ญหามากกว่าจะเรียนจาก
หนงัสือ บทบาทของครูจึงมิใช่สอนตามท่ีตนเองตอ้งการใหผู้เ้รียนเรียนรู้ แต่เป็นการสอนใหผู้เ้รียน
สามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง เรียนรู้การแกปั้ญหาเพื่อเผชิญกบัปัญหาเฉพาะหนา้
ดว้ยตนเอง ครูเป็นผูแ้นะน าไม่ใช่ผูบ้งการหรือสัง่การ 

โจทยข์องการปฏิรูปการศกึษาท่ีว่าจะท าอยา่งไรใหก้ระบวนการเรียนรู้เนน้ผูเ้รียนเป็น
ศนูยก์ลางจึงอยูท่ี่การปฏิรูปการสอนของครู ดว้ยว่าครูเปรียบเสมือนฟันเฟืองท่ีส าคญัในการจดัการ
เรียนการสอน ดงันั้น การปฏิรูปการสอนของครูจึงถือเป็นส่วนหน่ึงของภาระหลกัท่ีส าคญัของการ
ปฏิรูปการศึกษา ท่ีตอ้งมีการพฒันาการสอนของครูจากการเนน้ต าราเรียนเป็นศนูยก์ลางมาสู่การเนน้
ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง                                            
 
2. แนวคดิเกีย่วกบัห้องสมุดโรงเรียน 

ในหวัขอ้น้ีจะน าเสนอแนวคิดเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง
ในประเด็นต่างๆ ไดแ้ก่  ความหมาย ความเป็นมาและการพฒันา รวมทั้งความส าคญัของหอ้งสมุด
โรงเรียน วตัถุประสงคข์องหอ้งสมุดโรงเรียน หนา้ท่ีของครูบรรณารักษ ์ การปฏิบติังานหอ้งสมุด 
และการจดักิจกรรมในหอ้งสมุดโรงเรียน ตลอดจนบทบาทของครูบรรณารักษใ์นการส่งเสริมการ
อ่านและการส่งเสริมการเรียนรู้  ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี     
 2.1 ความหมายของห้องสมุดโรงเรียน 

ส าหรับความหมายของค าว่าหอ้งสมุดโรงเรียนนั้นไดมี้ทั้งบุคคลและหน่วยงาน 
ต่าง ๆ ไดใ้หค้วามหมายของค าว่าหอ้งสมุดโรงเรียนไวห้ลากหลาย ดงัน้ี 
 มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2540, น. 123) กล่าวว่าหอ้งสมุดโรงเรียน หมายถึง แหล่ง
วิทยาการท่ีจดัตั้งข้ึนในโรงเรียนเพ่ือสนบัสนุนการเรียนการสอนในโรงเรียนใหมี้ประสิทธิภาพและ
บรรลุเป้าหมายของหลกัสูตรท่ีเนน้ตวัผูเ้รียน การจดักิจกรรมและประสบการณ์ต่างๆ ใหผู้เ้รียนไดม้ี
โอกาสไดค้น้ควา้ดว้ยตนเองอยา่งกวา้งขวางนอกเหนือจากการเรียนในหอ้งเรียนโดยรวบรวมส่ือ
โสตทศัน์ประเภทต่างๆ เช่น แถบบนัทึกเสียง สไลด ์ ภาพยนตร์ วีดิทศัน์ ไมโครฟิลม์ไวด้ว้ยกนั  
จึงอาจเรียกหอ้งสมุดโรงเรียนว่า ศนูยว์สัดุการสอน (Instruction Material Center) ศนูยว์สัดุการเรียน 
(Learning Material Resource Center) ศนูยส่ื์อการศึกษา (Media Center) ซ่ึงมีความหมายรวมงาน
หอ้งสมุดกบัหน่วยโสตทศัน์ศึกษาเขา้ดว้ยกนั โดยมีผูเ้ช่ียวชาญทางส่ือ คือ ครูบรรณารักษแ์ละ 
นกัโสตทศันศกึษาเป็นผูป้ฏิบติังาน 
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 ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร์ (2538, น. 12) ไดใ้หค้วามหมายของหอ้งสมุดโรงเรียนสอดคลอ้งกนัว่า เป็น
หอ้งสมุดโรงเรียนประถมศึกษา หอ้งสมุดโรงเรียนมธัยมศึกษา หอ้งสมุดโรงเรียนสาธิตของ
มหาวิทยาลยัซ่ึงไดจ้ดัหาหนงัสือ วสัดุต่าง ๆ ทุกสาขาวิชาตามความสามารถ ใหค้รอบคลุมเน้ือหาท่ีมี
อยูใ่นหลกัสูตรโดยไดจ้ดัระเบียบเพื่อความสะดวกแก่การใชเ้พื่อด าเนินการเรียนการสอนตาม
หลกัสูตรใหม้ีประสิทธิภาพและเพื่อสนองความตอ้งการของนกัเรียน ครู ผูป้กตรองและชุมชน 
นอกจากน้ียงัช่วยในการส่งเสริมนิสยัรักการอ่านและการศึกษาคน้ควา้ของนกัเรียน เพ่ือเป็นรากฐาน
ในการใชห้อ้งสมุดและแหล่งสารนิเทศอ่ืน ๆ ต่อไป 
 แมน้มาส ชวลิต (2541ก, น. 62) กล่าวว่า หอ้งสมุดโรงเรียน หมายถึง หอ้งสมุดโรงเรียน
ประถมศึกษา หอ้งสมุดโรงเรียนมธัยมศึกษา เพ่ือสนบัสนุนการศึกษาของเด็กเร่ิมเรียนอนัไดแ้ก่ 
ส่งเสริมทกัษะและสร้างนิสยัรักการอ่าน ฝึกใหรู้้จกัใชแ้ละระมดัระวงัรักษาสมบติัสาธารณะ  
ฝึกมารยาทในการอยูร่่วมกนั ส่งเสริมการเรียนรู้และจินตนาการของเด็กฝึกใหรู้้จกัคน้ควา้หาความรู้
ดว้ยตนเองใหม้ีความรู้กวา้งขวางตามความสนใจเพื่อส่งเสริมการเรียนของนกัเรียนและการสอน
ของครูโดยจดัหาหนงัสือและโสตทศันวสัดุต่าง ๆ สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละหลกัสูตรของ
โรงเรียน 
 เฉลียว พนัธุสี์ดา (2539, น. 10-11) อา้งถึง สมเด็จพระเทพรัตนราชุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ท่ีทรงใหท้ศันะเก่ียวกบัหอ้งสมุดไวว้่า ความรู้ของมนุษยเ์ป็นมรดกตกทอดกนัมาแต่คร้ังโบราณเม่ือ
มีการประดิษฐคิ์ดคน้ตวัอกัษรข้ึน ผูมี้ความรู้ก็ไดบ้นัทึกความรู้ของตน ส่ิงท่ีตนคน้พบเป็นจารึกหรือ
เป็นหนงัสือ หอ้งสมุดเป็นสถานท่ีเก็บเอกสารต่าง ๆ อนัเป็นแหล่งความรู้ดงักล่าวแลว้ จึงเรียกไดว้่า
เป็นครูเป็นผูช้กัน าใหเ้รามีปัญญาวิเคราะห์ วิจารณ์ใหรู้้ส่ิงควรรู้อนัชอบธรรมดว้ยเหตุดว้ยผลได ้
 อาภารัตน์ ข  าสกุล (2539, น. 5) หอ้งสมุด คือ ศนูยก์ลางการเรียนรู้ของโรงเรียนเป็นสถานท่ี
เปิดโอกาสใหทุ้กคนไดค้น้หาความรู้ เรียนรู้วิชาการต่าง ๆ ดว้ยตนเองและเป็นแหล่งพฒันาลกัษณะ
นิสยัใฝ่เรียนรู้ดว้ยตนเอง 
 กุหลาบ ป้ันลายนาค (2539, น. 1) ไดอ้ธิบายความหมายของหอ้งสมุดโรงเรียนไวว้่า
หอ้งสมุดโรงเรียน หมายถึง สถานท่ีรวบรวมหนงัสือ วารสาร เอกสาร และส่ิงพิมพต์ลอดจน 
โสตทศันวสัดุท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรในปัจจุบนัเพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนการสอนของครูและ
นกัเรียนในโรงเรียนใหม้ีประสิทธิภาพ 
 วิราช พรหมทองรักษ ์ (2538, น. 14) ไดส้รุปว่า หอ้งสมุด คือ สถานท่ีรวบรวม 
สรรพวิทยาการต่าง ๆ ไดแ้ก่ หนงัสือ เอกสาร ส่ิงพิมพ ์ และอุปกรณ์โสตทศันวสัดุทุกประเภทซ่ึงมี
วิธีการจดัการและบริหารงานเพื่อใหค้วามสะดวกแก่ผูใ้ชทุ้กวิถีทาง 
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 สุทธิลกัษณ์ อ  าพนัธว์งศ ์ (2534, น. 2) กล่าวว่า หอ้งสมุดโรงเรียน หมายถึง หอ้งสมุดท่ี
โรงเรียนจดัข้ึนเพ่ือบริการแก่ครู อาจารย ์ โดยจดัหาหนงัสือและวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือใชป้ระกอบ
หลกัสูตรการเรียนการสอนและกิจกรรมของชุมชนต่างๆ 
 กุลธิดา ทว้มสุข และคณะ (2534, น. 1) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า หอ้งสมุดโรงเรียน หมายถึง 
สถานท่ีรวบรวมวสัดุ ความรู้ต่าง ๆ ไดแ้ก่ หนงัสือ วารสาร ส่ิงพิมพ ์หนงัสือพิมพ ์ จุลสาร เอกสาร 
หนงัสือตวัเขียน โสตทศันวสัดุ และเทปแม่เหลก็โดยมีเจา้หนา้ท่ีท่ีมีความรู้ทางบรรณารักษศาสตร์
ด าเนินการคดัเลือก จดัหา จดัเก็บ และใหบ้ริการแก่ผูใ้ช ้
 ภิญญาพร นิตยประภา (2534, น. 17) ไดใ้หค้วามหมายของหอ้งสมุดโรงเรียนไวว้่า 
หมายถึง หอ้งสมุดท่ีผูบ้ริหารจดัตั้งข้ึนภายในโรงเรียน ไดแ้ก่หอ้งสมุดโรงเรียนอนุบาล หอ้งสมุด
โรงเรียนประถมศึกษา หอ้งสมุดโรงเรียนมธัยมศึกษา เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมวสัดุเพ่ือการศึกษาทั้ง
หนงัสือ เอกสาร ส่ิงพิมพแ์ละโสตทศันวสัดุ ตามหลกัสูตรของโรงเรียนนั้น ๆ 
 สุนนัทา อินทร์อุดม (2535, น. 8) หอ้งสมุดโรงเรียน คือ หอ้งสมุดท่ีจดัตั้งข้ึนภายใน
โรงเรียนนั้น ๆโดยมีเจา้หนา้ท่ีหรือบรรณารักษเ์ป็นผูด้  าเนินการในการคดัเลือก จดัหา จดัเตรียม
รวบรวมแบ่งขอ้มลู จดัเก็บ ใหบ้ริการเอกสารตลอดจนโสตทศันวสัดุต่างๆ อยา่งมีระบบและแบบ
แผนเพ่ือใหค้รู นกัเรียนและประชาชนทัว่ไปไดศึ้กษาคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตวัเอง 
 เฉลียว พนัธุสี์ดา (2532, น. 14) ใหค้วามหมายหอ้งสมุดโรงเรียน คือ สถาบนัทางการศกึษา
ท่ีผูบ้ริหารโรงเรียนจดัข้ึนเป็น แหล่งรวมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาซ่ึงมีวสัดุตีพิมพ ์(Printed Material) 
และวสัดุไม่ตีพิมพ ์ (Non-Printed Materials) อาจจดัเป็นอาคารเอกเทศหรือหอ้งใดหอ้งหน่ึงใน
อาคารเรียนก็ได ้  มคีรูบรรณารักษท่ี์มคีวามรู้ทางวิชาบรรณารักษศาสตร์หรือครูท่ีทางโรงเรียนคิดว่า
เหมาะสมเป็นผูรั้บผดิชอบในการบริหารงาน 
 ส านกัคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2534, น. 4) ใหค้วามหมายหอ้งสมุด
โรงเรียน หมายถึง หอ้งหรืออาคารในโรงเรียนอนัเป็นแหล่งรวบรวมวสัดุ สารสนเทศประกอบดว้ย
หนงัสือ เอกสารส่ิงพิมพ ์และโสตทศันวสัดุ วสัดุสารสนเทศทุกชนิดเสนอเร่ืองราวอนัใหค้วามรู้ทุก
แขนงวิชา ความบนัเทิง ความจรรโลงใจรวมทั้งการจดับริการเพ่ือใหค้วามสะดวกแก่ผูใ้ชทุ้กวิถีทาง 
 จากความหมายของหอ้งสมุดโรงเรียนท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ สรุปไดว้่า หอ้งสมุดโรงเรียน 
หมายถึง สถานท่ีท่ีจดัตั้งข้ึนภายในโรงเรียนนั้น ๆ เป็นแหล่งรวบรวมสารสนเทศรูปแบบต่าง ๆ ทั้งท่ี
เป็นหนงัสือ จุลสาร กฤตภาคและวสัดุไมตี่พิมพห์รือโสตทศันวสัดุ เช่น รูปภาพ เกม ชุดการสอน 
วีดิทศัน์ แถบบนัทึกเสียง อุปกรณ์ดา้นเทคโนโลย ี  ส่ือสารสนเทศท่ีเป็นทั้งซอฟตแ์วร์และฮาร์ดแวร์ 
โดยจดัในรูปแบบหอ้งสมุดหรือจากในรูป  Learning Resource Center  เช่น ศนูยว์ิทยาการ   
ศนูยก์ารศกึษา ศนูยเ์ทคโนโลยทีางการศึกษา ศนูยก์ารเรียนรู้ ศนูยโ์สตทศันศกึษา ฯลฯ ก็ได ้ ซ่ึงมี
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เจา้หนา้ท่ีหรือบรรณารักษเ์ป็นผูด้  าเนินการในการคดัเลือก จดัหา จดัเตรียม รวบรวม แบ่งหมวดหมู่
จดัเก็บ เพื่อจดับริการดา้นขอ้มลูใหก้บันกัเรียน ครู อาจารยแ์ละบุคคลทัว่ไปไดศึ้กษาคน้ควา้วิจยัดว้ย
ตนเอง เพ่ือสร้างเสริมนิสยัรักการอ่านและ ปูพ้ืนฐานไปสู่การใชห้อ้งสมุดจากแหล่งสารสนเทศอ่ืนๆ
ต่อไปในอนาคต 
 2.2 ความเป็นมาและการพฒันาของห้องสมุดโรงเรียน 

ในประเทศไทยมีการด าเนินงานหอ้งสมุดโรงเรียนไดเ้ป็นระยะเวลานาน แต่มกีาร
พฒันาการชา้มาก หอ้งสมุดโรงเรียนในเร่ิมแรกนั้นมีสภาพเป็นเพียงหอ้งเก็บหนงัสือเท่านั้น แต่เร่ิม
ไดรั้บการพฒันาอีกคร้ังในปีพ.ศ. 2500 โดยกระทรวงศึกษาธิการจดัท าโครงการพฒันาการศึกษา
หรือเรียกยอ่ว่า ค.พ.ศ. ในปีพ.ศ. 2501 – 2505 มีการตั้งศนูยก์ารศึกษาข้ึนในการศึกษาทัว่ประเทศ  
12 เขตงานท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงในการพฒันาการศึกษา คือการปรับปรุงหอ้งสมุดโรงเรียน  
(สุทธิลกัษณ์ อ  าพนัวงศ,์ 2510, น. 28) แต่การด าเนินงานมิไดก้า้วหนา้แต่อยา่งใด เพราะติดขดัเร่ือง
เงินสนบัสนุนวสัดุอุปกรณ์และบุคลากรท่ีมีความรู้ทางดา้นหอ้งสมุด (สุทธิลกัษณ์ อ  าพนัวงศ,์ 2510, 
น. 198-199) 

พ.ศ. 2505 ผูเ้ช่ียวชาญดา้นหอสมุดและวิชาบรรณารักษศ์าสตร์จากยเูนสโก ้ ไดเ้ขา้มาช่วย
วางแผนปรับปรุงหอ้งสมุดโรงเรียนและพิจารณาการจดัการเรียนการสอนวิชาบรรณารักษศาสตร์  
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  ขั้นแรกท าการส ารวจสภาพหอ้งสมุดโรงเรียนและท ารายงานเสนอว่า
โรงเรียนประถมศึกษาส่วนใหญ่ไม่ไดจ้ดัตั้งหอ้งสมุดในจ านวนโรงเรียนประถมศึกษาทัว่ประเทศ 
24,196 โรงเรียน มีโรงเรียนท่ีมีหอ้งสมุดเพียง 5 โรงเรียน นอกนั้นมีเพียงมุมหนงัสือ 
ในหอ้งเรียนแต่โรงเรียนส่วนใหญ่มีทั้งมุมหนงัสือและหอ้งสมุด 

พ.ศ. 2506 กระทรวงศึกษาธิการไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานหอ้งสมุด
มีการจดัหอ้งสมุดตวัอยา่งข้ึนในโรงเรียนส่วนกลาง 13 แห่ง ส่วนภูมิภาค 1 แห่งโดยมี
คณะอนุกรรมการด าเนินการส ารวจ และเสนอวิธีการปรับตรงหอ้งสมุดใหแ้ก่โรงเรียนดงักล่าวเพื่อ
เสนอแนะใหป้รับปรุงต่อไป (พชัรา สุทธิส าแดง, 2514, น. 19) 

พ.ศ. 2508 มลูนิธิเอเชียใหทุ้นแก่โครงการปรับปรุงหอ้งสมุดโรงเรียนมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
เป็นแนวทางในการวางมาตรฐานหอ้งสมุดโรงเรียนในประเทศ ศึกษาปัญหาและวิธีการแกปั้ญหาใน
การด าเนินงานหอ้งสมุดเพ่ือเป็นตวัอยา่งในโอกาสต่อไป 

โครงการน้ีกระทรวงศึกษาธิการไดค้ดัเลือกหอ้งสมุดโรงเรียนท่ีจะปรับปรุงเป็นตวัอยา่ง
และทางสมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยส่งผูม้ีความรู้ดา้นบรรณารักษศาสตร์ไปช่วยในการ
ด าเนินการปรับปรุง หอ้งสมุดแห่งแรกท่ีไดรั้บการคดัเลือกปรับปรุงเป็นตวัอยา่ง คือ หอ้งสมุด
โรงเรียนสายน ้ าผึ้ง โดยไดรั้บเงินอุดหนุน 50,000 บาท (ภิญญาพร นิตยะประภา, 2534, น. 4-5) 
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ต่อมาในปีพ.ศ. 2510 กระทรวงศึกษาธิการไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงาน
หอ้งสมุดกระทรวงศึกษาธิการข้ึน ซ่ึงมีหนา้ท่ีส ารวจภาวะความเป็นไปของหอ้งสมุดต่าง ๆ เช่น 
หอ้งสมุดโรงเรียนประถมศึกษา เป็นตน้ คณะกรรมการดงักล่าวเสนอแนะการท ามาตรฐานหอ้งสมุด
เพ่ือปรับปรุงและส่งเสริมงานหอ้งสมุดโรงเรียนใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน รวมทั้งพิจารณาส่งเสริม
งานหอ้งสมุดดว้ยประการต่างๆ (พชัรา สุทธิส าแดง, 2514, น. 10) คณะกรรมการชุดดงักล่าวไดร่้าง
มาตรฐานขั้นต ่าของหอ้งสมุดโรงเรียนประถมศึกษาและต่อมาไดป้ระกาศใชเ้ม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน
พ.ศ. 2511 นบัเป็นมาตรฐานหอ้งสมุดโรงเรียนประถมศึกษาฉบบัแรกของประเทศ  
(ฉวีลกัษณ์ บุญยะกาญจนะ, 2528, น. 45) 

พ.ศ. 2511 เป็นตน้มาหอ้งสมุดโรงเรียนพฒันาข้ึนเป็นล าดบัโดยมีสมาคมหอ้งสมุดแห่ง
ประเทศไทยเป็นตวัจกัรส าคญัในการใหค้วามรู้แก่ครูบรรณารักษ ์ หอ้งสมุดโรงเรียนต่าง ๆ เพื่อให้
ครูบรรณารักษส์ามารถจดัหอ้งสมุดโรงเรียนไดถ้กูตอ้งตามหลกัวิชาและจะใชเ้วลาในช่วงปิดภาคฤดู
ร้อนระหว่างเดือนมีนาคม - เมษายน ของทุกปี ระยะแรกเปิดอบรมท่ีกรุงเทพมหานคร จนถึงปี พ.ศ. 
2523 ไดข้ยายการอบรมไปท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2524 ไดข้ยายการอบรมไปท่ีจงัหวดัปัตตานี
นอกจากนั้นในปี พ.ศ. 2518 ทางสมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยจดัท าโครงการคดัเลือก
บรรณารักษห์อ้งสมุดโรงเรียนดีเด่น เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและให้ก  าลงัใจแก่บรรณารักษ ์
ผูเ้สียสละและมีผลงานดีเด่นในแต่ละเขตการศึกษา โดยการคดัเลือกจดักระท าจากส่วนกลางก่อน
แลว้ค่อยกระจายออกไปส่วนภูมิภาคปีละเขตการศึกษา โครงการน้ีมีส่วนช่วยใหบ้รรณารักษมี์ความ
กระตือรือร้นในการปฏิบติังานดียิง่ข้ึน (ภิญญาพร นิตยะประภา, 2534, น. 4-5) 

พ.ศ. 2517 กรมสามญัศึกษาไดป้ระเมินมาตรฐานโรงเรียนมธัยมศึกษาทัว่ประเทศพบว่า 
หอ้งสมุดโรงเรียนยงัไม่ไดม้าตรฐานและโรงเรียนใหค้วามส าคญัแก่หอ้งสมุดโรงเรียนในอนัดบั
หลงัของเร่ืองอ่ืนๆ (กรมสามญัศึกษา, 2532, น. 5) 

พ.ศ. 2523 ส านกังานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติประเทศไดรั้บโอนการศกึษา
ประชาบาลไปอยูใ่นความดูแลส านกังานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติไดเ้ร่ิมสนบัสนุนให้
โรงเรียนใชห้อ้งสมุดอยา่งเป็นรูปแบบตั้งแต่ปีพ.ศ. 2525 โดยในระยะแรก (ปีพ.ศ. 2525 - 2529)  
มีเงินสนบัสนุนใหห้อ้งสมุดกลุ่มโรงเรียนจ านวน 4,176 กลุ่ม กลุ่มโรงเรียนละ 25,000 บาท ส าหรับ
ซ้ือหนงัสือใหโ้รงเรียนภายในกลุ่มโรงเรียนเดียวกนัใชห้มุนเวียนกนัในลกัษณะการหมุนเวียน 
การอ่านจากการติดตามผลการด าเนินงานพบว่ามีปัญหาเก่ียวกบัการหมุนเวยีนหนงัสือ คือ โรงเรียน 
ร้อยละ 13.99 เห็นว่าการคมนาคมระหว่างโรงเรียนไม่สะดวกท าใหก้ารหมุนเวียนหนงัสือไม่
เพียงพอและทัว่ถึง (อรุณี สุภสุข, 2532 อา้งถึงใน สุนนัทา อินทร์อุดม, 2535, น. 30) 
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ระยะท่ี 2 (ปีพ.ศ. 2530 - 2534) เป็นระยะท่ีส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ ด  าเนินกลยทุธส์ร้างและพฒันาหอ้งสมุดโรงเรียนเป็นแหล่งวิชาการท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อ
ส่งเสริมใหค้รูจดักิจกรรมการเรียนการสอนใหต้รงตามหลกัสูตรโดยการจดัสรรงบประมาณ
ออกเป็น 4 ส่วน ส่วนท่ี 1 จดัเป็นค่าหนงัสือส าหรับหอ้งสมุดโรงเรียนตามขนาดกลุ่มโรงเรียน 
(ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเลก็ กลุ่มละ 5,500 5,000 4,500 บาท ตามล าดบั) ส่วนท่ี 2 เป็นค่าวสัดุ
อุปกรณ์ ส่วนท่ี 3 อบรมครูบรรณารักษแ์ละส่วนท่ี 4 ส าหรับจะซ้ือหนงัสือสารานุกรมไทยส าหรับ
เยาวชนและครบทุกโรงเรียนในปีพ.ศ. 2533 จุดมุ่งหมายของการด าเนินงานหอ้งสมุดในระยะน้ีมี 3 
ประการคือ 

1) เพื่อใหทุ้กโรงเรียนมีหอ้งสมุดเพ่ือการเรียนการสอนเป็นแหล่งคน้ควา้หาความรู้  
และส่งเสริมความสามารถในการอ่านของนกัเรียน 

2) เพื่อใหห้้องสมุดทุกโรงเรียนเป็นแหล่งความรู้ส าหรับครูในการจดักิจกรรมการเรียน 
การสอนใหน้กัเรียนศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเองมากข้ึน 

3) เพื่อใหผู้รั้บผดิชอบงานในระดบัจงัหวดัและครูท่ีท าหนา้ท่ีบรรณารักษข์องทุกโรงเรียนมี
ความรู้ ความเขา้ใจสามารถจดัและบริหารหอ้งสมุดได ้

ระยะท่ี 3 ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553 จนถึงปัจจุบนัไดจ้ดัสรรงบประมาณซ้ือหนงัสือใหโ้รงเรียนทุก
แห่ง ตามสดัส่วนขนาดของโรงเรียน จ  านวนเงินมากนอ้ยตามสภาพเศรษฐกิจของประเทศเพื่อให้
โรงเรียนทุกโรงเรียนด าเนินงานหอ้งสมุดโรงเรียน 

ปีพ.ศ. 2535 ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ไดจ้ดัท าเอกสารช่ือ 
"แนวทางพฒันาหอ้งสมุดโรงเรียนระดบัประถมศึกษา" มอบใหทุ้กโรงเรียนใชเ้ป็นคู่มือในการ
ด าเนินงานหอ้งสมุดใหพ้ฒันาไปในทิศทางเดียวกนัอยา่งเป็นระบบ นอกจากน้ีกรมวิชาการไดจ้ดัท า
เอกสารประกอบหลกัสูตรช่ือ "คู่มือการด าเนินงานหอ้งสมุดโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา" มอบให้
โรงเรียนเป็นแนวทางด าเนินงานหอ้งสมุดโรงเรียนใหเ้อ้ือต่อหลกัสูตรการเรียนการสอนอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

ส าหรับกระทรวงศึกษาธิการซ่ึงรับผดิชอบหอ้งสมุดโดยตรงน้ี กรมการฝึกหดัครูไดเ้ปิด
อบรมวิชาบรรณารักษศาสตร์ชุด ป.กศ. ภาคฤดูร้อนในปีพ.ศ. 2506 ต่อมาปีพ.ศ. 2514 วิทยาลยัครู
บา้นสมเด็จเจา้พระยาเปิดสอนวิชาบรรณารักษศาสตร์ระดบัปริญญาตรี ปัจจุบนัมหาวิทยาลยัเกือบ
ทุกแห่งในประเทศไทยไดเ้ปิดสอนวิชาบรรณารักษศาสตร์ ระดบัปริญญาตรี ผูท่ี้เรียนจบจะไดรั้บ
วุฒิ อ.บ. หรือ ศศ.บ. ทางบรรณารักษศาสตร์แต่ขาดคุณวุฒิทางการศกึษาจึงเป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบติังานในสถาบนัการศึกษา บางคนท่ีสอบบรรจุเขา้ท างานในสถาบนัการศึกษาจึงเขา้เรียนวิชา
การศึกษาเพ่ิมเติม บางคนสอบวิชาครูชุดพ. ม. แต่ปรากฏว่าผูเ้รียนท่ีเรียนจบการศกึษาส่วนใหญ่จะ



42 
 

ปฏิบติัการอยูใ่นมหาวิทยาลยั สถาบนัท่ีผลิตครูบรรณารักษศาสตร์ ไดแ้ก่ หอ้งสมุดโรงเรียนโดย
แทจ้ริง คือ วิทยาลยัครู เพราะนกัศกึษาวิชาเอกบรรณารักษศาสตร์ไดอ้อกไปท างานอยูใ่นโรงเรียน
ประถมศึกษาและมธัยมศึกษาทัว่ประเทศ ดงันั้นการท่ีหอ้งสมุดโรงเรียนประถมศึกษามีบทบาท
ส าคญัยิง่ในการท่ีจะช่วยใหค้นไม่ลืมหนงัสือทางส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
จึงไดมี้โครงการจดัตั้งหอ้งสมุดโรงเรียนประถมศึกษาข้ึนเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัแผนพฒันาการศึกษา
ฉบบัท่ี 5 (สายหยดุ จ  าปาทอง, 2526, น. 46) 

สรุปว่า หอ้งสมุดโรงเรียนไดม้กีารพฒันาเมื่อสมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยได้
ประกาศใชม้าตรฐานขั้นต ่าของหอ้งสมุดโรงเรียนและเม่ือจดัใหมี้ครูบรรณารักษใ์นสถานศึกษา 
จึงถือไดว้่าขณะน้ีโรงเรียนในสงักดัทุกแห่งมีหอ้งสมุดแลว้ส่วนการใชแ้ละการพฒันาหอ้งสมุดให้
บงัเกิดผลต่อการเรียน การสอนเพียงใดนั้นข้ึนอยูก่บัความสามารถของผูบ้ริหารและครูในโรงเรียน 

2.3 ความส าคญัของห้องสมุดโรงเรียน 
หอ้งสมุดโรงเรียนเป็นองคป์ระกอบท่ีมีความส าคญัของการเรียนการสอนตาม

หลกัสูตรท่ีมุ่งใหผู้เ้รียนรู้จกัศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองเพื่อน าไปสู่การคิดเป็น ท าเป็น และแกปั้ญหา
เป็นเพราะสถานท่ีท่ีนกัเรียนจะคน้ควา้หาความรู้เพ่ิมเติมไดอ้ยา่งดี คือ หอ้งสมุดโรงเรียน และท่ี
ส าคญัการเรียนรู้โดยการใชห้อ้งสมุดจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้คงทนถาวร เกิดนิสยัรักการ
เรียนรู้ มีความสนใจใคร่ศกึษาอยา่งสม ่าเสมอและเป็นการปลกูฝังใหเ้กิดนิสยัรักการศกึษาคน้ควา้
ดว้ยตนเองไปตลอดชีวิต หอ้งสมุดโรงเรียนจึงมีความส าคญัมากส าหรับการศึกษา ในปัจจุบนัมีผู ้
กล่าวถึงความส าคญัของหอ้งสมุดโรงเรียนไวห้ลายท่าน ดงัน้ี 

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา (2543, 
น. 4) ใหค้วามส าคญัของหอ้งสมุด คือ ก่อใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด กระตุน้ใหรั้กการอ่าน
และการศึกษาคน้ควา้ในกระบวนการเรียนการสอนอยา่งเป็นระบบต่อเน่ือง เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการในการแสวงหาความรู้เฉพาะบุคคล 

วิราช พรหมทองรักษ ์ (2536, น. 24) ไดก้ล่าวสรุปความส าคญัของหอ้งสมุดโรงเรียนว่า 
หอ้งสมุดโรงเรียนเป็นแหล่งรวมวสัดุเพ่ือการศึกษาทั้งในรูปของส่ิงพิมพแ์ละ โสตทศันวสัดุโดยมี
ครูบรรณารักษเ์ป็นผูด้  าเนินงานเพ่ือใหส้ามารถจดับริการท่ีสนองตอบต่อวตัถุประสงคข์องการจดัตั้ง
หอ้งสมุดโรงเรียนและหนา้ท่ีของหอ้งสมุดโรงเรียนเพื่อยงัประโยชน์ใหเ้กิดการเรียนรู้แก่ครูและ
นกัเรียน 

รัญจวน อินทร์ก าแหง และนวลจนัทร์ รัตนากร (2531, น. 10) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของ
หอ้งสมุดโรงเรียนในดา้นส่งเสริมการเรียนของนกัเรียน ดงัน้ี 
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1) ช่วยส่งเสริมความรอบรู้ หอ้งสมุดช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของนกัเรียนให้
กวา้งขวางยิง่ข้ึน ดว้ยการจดัหาหนงัสือเสริมหลกัสูตรหนงัสืออ่านประกอบมาไวบ้ริการเพ่ือเพ่ิมเติม
เน้ือหาของวิชาใหท้นัสมยัในปัจจุบนั 

2) ช่วยสนองความใคร่รู้ใคร่เห็น วยัเดก็เป็นวยัอยากรู้อยากเห็นนกัเรียนยอ่มมีความ
สนใจเร่ืองต่าง ๆ รอบตวัหนงัสือและเอกสารอา้งอิงในห้องสมุดจะช่วยตอบค าถามของนกัเรียนได้
เป็นอยา่งดี 

3) ช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์ การอ่านเป็นแรงกระตุน้ใหเ้กิดความคิด 
การฝึกความคิดการพฒันาวิจารณญาณอยา่งหน่ึง เพราะเป็นการส่งเสริมการนึกคิดสร้างสรรค์
รวมถึงพฤติกรรมในการสร้างสรรคด์ว้ยอนัเป็นคุณลกัษณะท่ีควรปลกูฝังตั้งแต่อยูใ่นวยัเดก็ 

4) ช่วยใหม้ีโอกาสเรียนรู้ความคิดเห็นของผูอ่ื้น การอ่านหนงัสือหลายหลายเล่ม
ช่วยใหน้กัเรียนไดศ้ึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็น เปรียบเทียบทฤษฎีและหลกัฐานขอ้มลูต่างๆเพื่อ
แสวงหาขอ้เท็จจริง ขณะเดียวกนัก็จะไดเ้รียนรู้ว่าความแตกต่างทางความคิดเห็นเป็นส่ิงธรรมดา 

5) ช่วยใหเ้รียนรู้ไดต้ามอตัภาพ นกัเรียนยอ่มมีความแตกต่างกนัในเร่ือง
ความสามารถความสนใจและความตอ้งการ หอ้งสมุดจะช่วยพฒันาความแตกต่างระหว่างบุคคล
ดว้ยการจดับริการต่าง ๆ เพ่ือสนองความตอ้งการของนกัเรียนอยา่งทัว่ถึง นกัเรียนท่ีเรียนเก่งก็
สามารถเรียนรู้ไดเ้ต็มท่ีตามตอ้งการส่วนนกัเรียนท่ีเรียนชา้ก็สามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งนอ้ยก็เท่ากบัท่ี
ครูผูส้อนก าหนดให ้

6) ช่วยเพ่ิมพนูทกัษะในการใชห้อ้งสมุด การเรียนรู้การใชห้อ้งสมุดนบัเป็นการ
ปลกูฝังนิสยัรักการอ่าน รักการคน้ควา้ดว้ยตนเอง เมื่อจบจากโรงเรียนไปแลว้กย็งัรักท่ีจะศกึษาหา
ความรู้ต่อไปเป็นการศกึษาตลอดชีวิต 

7) ช่วยปรับปรุงทกัษะในการอ่าน หอ้งสมุดเป็นแหล่งสะสมหนงัสือและส่ิงพิมพ์
ต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมกบันกัเรียนทุกวยัทุกระดบัชั้นนกัเรียนจึงมีโอกาสเลือกอ่านหนงัสือไดต้ามความ
สนใจการอ่านมากจะท าใหน้กัเรียนมีโอกาสไดฝึ้กฝนปรับปรุงการอ่านจนเป็นคนอ่านหนงัสือเป็น
คนรักการอ่านและเป็นผูม้ีรสนิยมในการอ่าน 

8) ช่วยใหม้ีความรู้ในเร่ืองอาชีพและงานอดิเรก หอ้งสมุดจะรวบรวมหนงัสือ
ทางดา้นความรู้ในเร่ืองอาชีพและงานอดิเรก ประวติัของประดิษฐ ์ รวมทั้งประสบความส าเร็จใน
ชีวิตของเขาในวิชาชีพต่าง ๆ ตวัอย่างจากบุคคลเหล่าน้ีเป็นแรงบนัดาลใจใหย้ดึถือเป็นแบบอยา่ง
กระตุน้ใหคิ้ดวางแผนชีวิต คิดหางานอาชีพ งานอดิเรกเพื่อเป็นแนวทางไปสู่ความส าเร็จใน 
อนาคตบา้ง 
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เฉลียว พนัธุสี์ดา (2532, น. 19) กล่าววา่ความส าคญัหอ้งสมุดเป็นแหล่งรวบรวมหนงัสือ 
วารสาร ส่ิงพิมพอ่ื์น ๆ ตลอดจนวสัดุทั้งมวล เพ่ือเป็นศนูยก์ลางการอ่าน เป็นแหล่งการเรียนการสอน
ในดา้นงานบริการวิชาการใหก้บัผูใ้ชห้อ้งสมุด 

กุหลาบ ป้ันลายหนา้ (2536, น. 1) กล่าวถึงหอ้งสมุดโรงเรียนว่าเป็นสถานท่ีรวบรวม
หนงัสือ วารสาร เอกสารและส่ิงพิมพต่์าง ๆ ตลอดจนโสตทศันวสัดุท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร
ปัจจุบนัเพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนการสอนของครู และนกัเรียนใหม้ีประสิทธิภาพ 

ลมุล รัตตากร (2530, น. 14 - 17) สรุปความส าคญัของหอ้งสมุดโรงเรียนไวว้่า เป็นแหล่ง
รวบรวมวิทยาการต่าง ๆ ท่ีผูใ้ชส้ามารถคน้หาความรู้ไดทุ้กแขนงวิชาท่ีมกีารเรียนการสอนใน
สถานศึกษา สามารถเลือกอ่านหนงัสือ และคน้ควา้หาความรู้ต่าง ๆ ไดโ้ดยอิสระตามความสนใจ
ของแต่ละบุคคล เพ่ือช่วยใหผู้ใ้ชห้อ้งสมุดพอใจท่ีจะอ่านหนงัสือต่าง ๆ โดยไม่รู้จกัจบส้ิน จนท าให้
เกิดนิสยัรักการอ่านมีความรู้ทนัสมยัอยูต่ลอดเวลาและรู้จกัใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ 

ทรรศนียา กลัยาณมิตร (2530, น. 33) กล่าวว่าหอ้งสมุดจะเป็นแหล่งความรู้ท่ีส าคญัท่ีสุด 
เพราะเป็นท่ีรวบรวมความรู้ทั้งหลายเหล่าน้ีและเป็นศนูยก์ลางกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหลายของ
โรงเรียนเป็นขุมทรัพยท์างปัญญา 

ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2536, น. 13) ไดใ้หเ้หตุผลท่ีแสดงถึง
ความส าคญัของหอ้งสมุดในระดบัประถมศึกษาว่าการจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามหลกัสูตร
ประถมศึกษาพุทธศกัราช 2521 ตอ้งการใหน้กัเรียนศึกษาคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง หอ้งสมุดจึง
เป็นแหล่งวิทยาการท่ีส าคญัส าหรับครูและนกัเรียนท่ีจะใชเ้ป็นส่วนหน่ึงของการจดักิจกรรม 
การเรียนการสอน เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายของหลกัสูตร 

ความส าคญัของหอ้งสมุดโรงเรียนดงัท่ีกล่าวมาแลว้พอสรุปไดว้่า หอ้งสมุดเป็น
องคป์ระกอบท่ีส าคญัในการจดัการศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการท่ีรวบรวมความรู้สาขาวิชาต่าง ๆ  
ท่ีทนัสมยัไม่ว่าจะเป็นส่ิงพิมพ ์ วารสาร เพ่ือส่งเสริมใหค้รูและนกัเรียนใชเ้ป็นส่วนหน่ึงของการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน และมีความส าคญัอยา่งยิง่ในการวางรากฐานชีวิตของบุคคล ใหเ้ป็น 
ผูใ้ฝ่รู้และรู้จกัแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองสู่ความส าเร็จในอนาคต 

2.4 วตัถุประสงค์ของห้องสมุดโรงเรียน 
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ หาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ (2538, 

น. 10 - 11) มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2540, น. 122 - 123) และสุทธิลกัษณ์ อ  าพนัวงษ ์
(2534, น. 1-2) ใหค้วามหมายเหมือนกนัว่า โดยทัว่ ๆ ไปการจดัหอ้งสมุดมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ
การศึกษาเพื่อใหส้ารสนเทศเพื่อการคน้ควา้ เพื่อความจรรโลงใจและเพื่อการพกัผอ่นหยอ่นใจ 
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แมน้มาส  ชวลิต (2541, น. 64) กล่าวว่าวตัถุประสงคข์องหอ้งสมุดโรงเรียนนั้นจดัตั้งข้ึน
เพื่อสนบัสนุนใหเ้ด็กอ่านหนงัสือ ฝึกฝนใหรู้้จกัคน้ควา้ดว้ยตนเองและใหค้วามรู้ในเร่ืองต่าง ๆ 
ในหอ้งสมุดช่วยใหเ้ด็กมีความสนใจในเร่ืองส าคญัต่าง ๆ อยา่งกวา้งขวาง รักความสวยงามเป็น
ระเบียบส่งเสริมการเรียนของนกัเรียนและการสอนของครูดว้ยจดัหาหนงัสือและโสตทศันวสัดุ 
ต่าง ๆ ใหต้รงกบัวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

เฉลียว พนัธุสี์ดา (2539, น. 16-17) ไดก้ล่าวถึงวตัถุประสงคส์ าคญัของการจดัหอ้งสมุด
โรงเรียนมีหลายประการท่ีส าคญัมีดงัต่อไปน้ี 

1)  เพื่อการอ่าน (Read) เป็นจุดประสงคห์ลกัของการจดัหอ้งสมุดทุกระดบั 
2)  เพื่อการฟัง (Listen) การฟังหรือการไดย้นิเป็นวิธีการเรียนรู้อย่างหน่ึงท่ีสมเด็จ

พระสมัมาสมัพุทธเจา้ทรงสัง่สอนมาแต่สมยัพุทธกาลและยงัใชก้นัไดผ้ลดีมาจนถึงทุกปัจจุบนัน้ี 
3) เพื่อการดู (Look) การดูเป็นอีกวิธีหน่ึงของการเรียนการสอน การสัง่สมความรู้ 
4)  เพื่อการศึกษาคน้ควา้ (Study) การศกึษาคน้ควา้เป็นกระบวนการการเรียน 

การสอนอยา่งท่ีหลกัสูตรสมยัใหม่ก  าหนดใหน้กัเรียนนกัศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองในหอ้งสมุด 
5)  เพื่อพิจารณาหาขอ้มลูในการตดัสินใจ (Find the Fact) กระบวนการขอ้น้ีจะโยง

ความสมัพนัธแ์บบตั้งแต่ขอ้แรกถึงขอ้ท่ีส่ีไดก้ล่าวมาแลว้ คือ การอ่าน การฟัง การดูและการศึกษา
คน้ควา้ แลว้น ามาวจิยัสงัเคราะห์เพื่อคดัเลือกขอ้มลูท่ีดีท่ีสุด 

6) เพื่อการคิดท่ีมรีะบบ (Think) กระบวนการคิดจะเป็นกระบวนการสุดทา้ยท่ี
ส่งเสริมลกัษณะนิสยัแก่เด็กตามหลกัสูตรใหม่ท่ีระบุไวว้่า ใหเ้ด็กคิดเป็น 

กุหลาบ ป้ันลายนาค (2536, น. 1-2) ไดก้ล่าวถึงวตัถุประสงคข์องหอ้งสมุดโรงเรียน ดงัน้ี 
เน่ืองจากหอ้งสมุดโรงเรียนมคีวามส าคญัต่อการเรียนการสอนในโรงเรียนดงักล่าวมาแลว้จึงมีความ
จ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีผูด้  าเนินงานหอ้งสมุดจะตอ้งจดัโครงการของการใหบ้ริการต่าง ๆ ใหส้อดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคข์องหอ้งสมุดโรงเรียน ต่อไปน้ี 

1) เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนการเรียนการสอนตามหลกัสูตรใหม้ีประสิทธิภาพ
สามารถสนองความตอ้งการของครูและนกัเรียนได ้

2) เพื่อช่วยใหน้กัเรียนและครูเลือกหนงัสือและวสัดุอ่ืน ๆใหต้รงกบัความตอ้งการ
โดยสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร 

3) เพื่อใหน้กัเรียนสามารถหาความรู้ในเร่ืองราวต่าง ๆ อยา่งกวา้งขวางเป็นการ
ส่งเสริมใหน้กัเรียนเพ่ิมพนูความสนใจและรู้จกัแสวงหาความรู้จากวิทยาการใหม่ ๆ 

4) เพื่อจดัประสบการณ์ใชห้อ้งสมุดใหน้กัเรียนซ่ึงเป็นแนวทางการพฒันาความ
สนใจและความสามารถในการปรับตวัใหเ้ขา้กบัสงัคมได ้
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5) เพ่ือช่วยใหน้กัเรียนมีทกัษะในการใชห้อ้งสมุดตลอดจนวสัดุส่ิงพิมพต่์าง ๆ 
6) เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนสนใจในการอ่านมีนิสยัรักการอ่านจนอาจพฒันาการ

อ่านของตนใหส้ามารถวิเคราะห์ วจิารณ์ไดอ้ยา่งลึกซ้ึง 
7) เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนเกิดทกัษะในการใชห้นงัสือจนสามารถท างานร่วมกบั

ครูในการเลือกใชอุ้ปกรณ์ทุกช้ินในหอ้งสมุดใหเ้กิดประโยชน์ 
8)  เพ่ือเป็นแนวทางใหน้กัเรียนใชค้วามรู้เบ้ืองตน้กา้วไปสู่การใชห้อ้งสมุด

ประเภทอ่ืน ๆ เช่น หอ้งสมุดประชาชน หอ้งสมุดวิทยาลยัหรือมหาวิทยาลยัก็ได ้
9) เพ่ือเป็นการพกัผอ่นหยอ่นใจในชัว่โมงว่างหอ้งสมุดโรงเรียนจะจดัหาส่ิงพิมพ์

ประเภทเบาสมอง สนุกขบขนัและใหค้วามรู้ทัว่ไป เช่น วารสาร หนงัสือเก่ียวกบัปริศนาค าทายหรือ
การเล่นเกม ตลอดจนสารคดีอ่ืน ๆ ส่ิงพิมพเ์หล่าน้ีจะใหค้วามเพลิดเพลินและช่วยใหน้กัเรียนไดรั้บ
การพกัผอ่นหยอ่นใจในยามว่างหรือชัว่โมงพกักลางวนัเป็นการส่งเสริมใหน้กัเรียนรู้จกัใชเ้วลาว่าง
ใหเ้กิดประโยชน์อีกดว้ย 

ภิญญาพร นิตยะประภา (2534, น. 18) ไดก้ล่าวถึงวตัถุประสงคใ์นการจดัหอ้งสมุดโรงเรียน
คือ ส่งเสริมใหน้กัเรียนรู้จกัรักการอ่านคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง มีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองราว
ต่างๆ รอบตวัอยา่งกวา้งขวาง ฝึกฝนใหน้กัเรียนระวงัรักษาหนงัสือรวมทั้งรู้จกัรักษา 
ความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยของหอ้งสมุดเพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องโรงเรียน 

วิราช พรหมทองอรักษ ์ (2536, น. 17) ไดส้รุปวตัถุประสงคข์องหอ้งสมุดโรงเรียนไดว้่า 
หอ้งสมุดโรงเรียนเป็นแหล่งศึกษาคน้ควา้ส่งเสริม จูงใจและปลกูฝังนิสยัในการรักการอ่านคน้ควา้
ดว้ยตนเองแก่ครูและนกัเรียน การสร้างนิสยัรักการอ่าน รู้จกัการใชห้นงัสือและหอ้งสมุดตลอดทั้ง
การฝึกความเป็นระเบียบมารยาทในสงัคมและการแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั 

รัญจวน อินทรก าแหง และนวลจนัทร์ รัตนากร (2531, น. 20 - 21) กล่าวว่าวตัถุประสงค์
และหนา้ท่ีของโรงเรียนมีดงัน้ี 

1) เตรียมหนงัสือและโสตทศันวสัดุเพื่อส่งเสริมหลกัสูตรนโยบายและโครงการ
ของโรงเรียนใหบ้รรลุหลกัการและจุดมุ่งหมายท่ีวางไว ้

2)  เปิดโอกาสใหน้กัเรียนเลือกศกึษาคน้ควา้ตามความสนใจความตอ้งการและ
ความสามารถของแต่ละบุคคลเพื่อความเจริญงอกงามของสติปัญญาและจิตใจ 

3) ส่งเสริมและแนะแนวการอ่านแก่นกัเรียน ใหน้กัเรียนสามารถหาความสุข 
ความเพลิดเพลินจากการอ่าน รวมทั้งมีวิจารณญาณในการอ่าน 

4)  เตรียมนกัเรียนใหม้ีประสบการณ์ในการใชห้อ้งสมุดเพ่ือสร้างนิสยัรักการอ่าน
และการคน้ควา้และเพื่อการศกึษาตลอดชีวิต 



47 
 

5) ใหน้กัเรียนเกิดทกัษะในการใชห้นงัสือและโสตทศันวสัดุเพื่อประโยชน์ใน
การศึกษาคน้ควา้ 

6) ใหบ้ริการและอ านวยความสะดวกแก่ครูในการคดัเลือกใชห้นงัสือและวสัดุ
อุปกรณ์ต่างๆในหอ้งสมุดเพ่ือประโยชน์ในการสอน 

7) ใหค้วามร่วมมือกบัครูและผูบ้ริหารในทุกวิถีทางเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของ
การศึกษา 

8) ใหค้วามร่วมมือกบับรรณารักษห์อ้งสมุดอ่ืนในชุมชนเดียวกนัเพื่อช่วย
สร้างสรรคง์านหอ้งสมุดของชุมชนใหเ้จริญกา้วหนา้ 

จากวตัถุประสงคข์องหอ้งสมุดโรงเรียนเท่าท่ีมีผูก้ล่าวมาทั้งหมดนั้น จึงสรุปไดว้่า หอ้งสมุด
โรงเรียนเป็นแหล่งบริการสารสนเทศใหแ้ก่นกัเรียน ครู อาจารยแ์ละบุคคลทัว่ไปไดศึ้กษาคน้ควา้หา
ความรู้ดว้ยตนเองจากหนงัสือประเภทต่าง ๆ วสัดุส่ิงพิมพ ์ โสตทศันวสัดุอุปกรณ์ดา้นการเรียน 
การสอนประเภทเทคโนโลยสีารสนเทศ อีกทั้งยงัฝึกใหเ้ป็นผูใ้ฝ่รู้ดว้ยการอ่าน การฟัง การดู การ
คน้ควา้เพื่อวิจยั ตลอดจนเป็นการส่งเสริมใหรู้้จกัใชเ้วลาว่างใหเ้กิดประโยชน์ทั้งยงัเป็นศนูยส่์งเสริม
ใหน้กัเรียนรักการอ่าน นกัเรียนสามารถรู้เร่ืองราวต่าง ๆ เก่ียวกบัการเขา้รับบริการ การใชห้นงัสือ 
การใชอุ้ปกรณ์ต่าง ๆ ในหอ้งสมุด ตลอดจนระเบียบวิธีการของหอ้งสมุดโรงเรียน 

2.5 หน้าที่ของครูบรรณารักษ์ 
การปฏิบติังานของสมุดโรงเรียนจะมีประสิทธิภาพหรือไม ่ ครูบรรณารักษ์

หอ้งสมุดเป็นบุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งและส าคญัยิง่เพราะครูบรรณารักษห์อ้งสมุดเป็นผูรั้บผดิชอบ
การปฏิบติังานหอ้งสมุดโรงเรียนโดยตรง ดงันั้นครูบรรณารักษห์อ้งสมุดโรงเรียนควรไดศึ้กษาเป็น
เบ้ืองตน้ก่อนว่าตามหลกัวิชาและแนวคิดปัจจุบนัไดก้  าหนดวตัถุประสงคข์องหอ้งสมุดโรงเรียน 
ไวอ้ยา่งไร เพื่อว่าเมื่อด าเนินงานจริง ๆ จะไดพ้ยายามใหห้อ้งสมุดท่ีรับผดิชอบไดบ้รรลุถึง
วตัถุประสงคท่ี์ก  าหนดไวซ่ึ้งการท่ีหอ้งสมุดจะด าเนินงานไดต้ามวตัถุประสงค ์ ก็คงตอ้งข้ึนอยูก่บัครู
บรรณารักษห์อ้งสมุดว่ารู้หนา้ท่ีและมีความสามารถเพียงใด ซ่ึงไดม้ีบุคคลหลายท่านไดใ้หค้วาม
คิดเห็นบทบาทและหนา้ท่ีของครูบรรณารักษใ์นการปฏิบติังานหอ้งสมุด ดงัต่อไปน้ี 

สมจิต พรหมเทพ (2542, น. 42-43) ไดก้ล่าวว่า บรรณารักษท่ี์ดีควรมีบทบาทในฐานะของ 
ผูด้  าเนินงานจดับริการและจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนของ ครู นกัเรียนในโรงเรียน
ดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี ครูบรรณารักษต์อ้งแสดงใหเ้ห็นความส าคญัของงานวิชาชีพโดยประสานงานอยา่ง
ใกลชิ้ด มีการวางแผนงานเสนอโครงการหอ้งสมุดเป็นรายปีกบัหวัหนา้หมวดหรือครูประจ าวิชา 
ท างานเป็นระบบ มีความกระตือรือร้นต่องานบริการ งานเทคนิค และมีการจดัหอ้งสมุดโดยสร้าง
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บรรยากาศสภาพแวดลอ้มท่ีเกิดความทา้ทาย อยากรู้อยากเห็นใหเ้ป็นวิชาการต่อผูใ้ชบ้ริการเพื่อเกิด
ความสนใจ 

เฉลียว พนัธุสี์ดา (2539, น. 26) กล่าวว่า ครูบรรณารักษห์อ้งสมุดโรงเรียนมีหนา้ท่ี
รับผดิชอบงานหลายอยา่งในหอ้งสมุด ดงัน้ี มีหนา้ท่ีคดัเลือกทรัพยากรสารสนเทศเขา้หอ้งสมุดทั้ง
วสัดุตีพิมพแ์ละไม่ตีพิมพ ์ จดัเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ โดยเร่ิมตั้งแต่ประทบัตราหอ้งสมุด 
ลงทะเบียน จดัหมทู าบตัรรายการ จดัท าระเบียบและคู่มอืการใชห้อ้งสมุดไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 
ติดตามส ารวจความสนใจ ความตอ้งการของ ครู อาจารย ์และนกัเรียนอาจใชแ้บบสอบถาม หรือการ
สมัภาษณ์ จดัตกแต่งหอ้งสมุดใหม้ีบรรยากาศน่าร่ืนรมย ์ ใหค้  าแนะน าในการอ่าน การศกึษาคน้ควา้ 
การตอบค าถาม จะบริการท่ีสะดวกรวดเร็วทนัใจ 

พวา พนัธุเ์มฆา (2535, น. 9 - 15) ไดก้ล่าวหนา้ท่ีครูบรรณารักษห์อ้งสมุดโรงเรียนใน
ปัจจุบนัอาจแยกออกได ้3 ดา้นดว้ยกนั 

1) หนา้ท่ีบริหาร ในการบริหารหอ้งสมุดครูบรรณารักษจ์ะตอ้งปฏิบติัในส่ิง
ต่อไปน้ี คือ พิจารณาก าหนดโปรแกรมหอ้งสมุดนบัตั้งแต่เปิด-ปิดการใหบ้ริการดา้นต่าง ๆ ระเบียบ
การปฏิบติังานต่าง ๆ ในหอ้งสมุด จนถึงการวางแผนในหอ้งสมุดใหส้มัพนัธก์บัการเรียนการสอน 
ด าเนินการตามโปรแกรมหอ้งสมุดใหส้มัฤทธ์ิผล ก  าหนดท่ีตั้งและวางผงัของหอ้งสมุด เลือก
ครุภณัฑต่์าง ๆ ในหอ้งสมุดใหเ้หมาะสมกบัการด าเนินงาน จดัการฝึกอบรม แนะน าการปฏิบติังาน
ดา้นต่าง ๆ ใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีหอ้งสมุดทุกฝ่าย ก  าหนดตารางการใชห้อ้งสมุดส าหรับนกัเรียนท่ีจะเขา้
มาใชเ้ป็นกลุ่มเป็นชั้น โดยร่วมมือกบัครูผูส้อนเตรียมจดัหาเงินบ ารุงหอ้งสมุดดว้ยตนเองหรือ
ร่วมกบัผูบ้ริหาร หรือคณะกรรมการหอ้งสมุดโรงเรียน การวางแผนร่วมกบัผูบ้ริหารโรงเรียนในการ
ปรับปรุงหอ้งสมุดใหส้อดคลอ้งกบัการจดัโปรแกรมศกึษา จดัอ  านวยความสะดวกใหค้รูและ
นกัเรียนไดเ้ขา้ใชห้อ้งสมุดอยา่งเต็มท่ีบริหารดูแลระบบการใชก้ารยมืวสัดุหอ้งสมุดใหเ้ป็นไปดว้ย
ความยติุธรรม ตอ้งพยายามท าใหบ้ริการต่าง ๆ ของหอ้งสมุดเป็นไปส าหรับทุกคน จดัเตรียมรายงาน 
สถิติการท างาน การเงิน ความกา้วหนา้ของหอ้งสมุดเสนอต่อผูบ้ริหารประเมินผลงานของหอ้งสมุด
ในดา้นต่าง ๆ เพ่ือปรับปรุง ร่วมมือกบัโรงเรียนและชุมชนในทอ้งถ่ิน ใหค้วามร่วมมือกบัองคก์าร 
หน่วยงานสถาบนัศึกษาต่าง ๆ ในเร่ืองกิจกรรมของสมุด 

2) หนา้ท่ีการศึกษา ซ่ึงครูบรรณารักษห์อ้งสมุดโรงเรียนควรมีความรู้ทางการศกึษา
ดว้ยจะมคีวามรู้ทางวิชาบรรณารักษศาสตร์อย่างเดียวนั้นไม่พอมีขอบข่ายดงัน้ี คือ พยายามศึกษาให้
เกิดความรอบรู้เก่ียวกบัการจดัการศึกษาวิชาต่างๆท่ีสอนในโรงเรียนตอ้งสนใจศึกษาหาความรู้ให้
เขา้ใจในเร่ืองการพฒันาการของเด็ก จิตวิทยาเด็กในดา้นต่าง ๆ ร่วมวางแผนกบัครูเป็นรายบุคคลเพื่อ
จดับริการหอ้งสมุดในรูปแบบต่าง ๆ ใหส้อดคลอ้งกบัการสอนและส่งเสริมการศึกษาคน้ควา้ดว้ย
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ตนเองของนกัเรียน ใหค้วามร่วมมือหรือร่วมเป็นกรรมการบริหารโรงเรียนและจดัหาวสัดุ ส่ิงพิมพ์
ต่าง ๆ ใหก้ลุ่มครูไดศ้ึกษาคน้ควา้เพื่อพฒันาความสามารถในอาชีพ 

3) หนา้ท่ีดา้นงานเทคนิค ครูบรรณารักษห์อ้งสมุดโรงเรียนจะตอ้งปฏิบติั 
ส่ิงต่อไปน้ี คือ ก  าหนดสายงานการท างานในหอ้งสมุดโรงเรียน เช่น การจดัสัง่ซ้ือจดัหา  
งานวิเคราะห์เลขหมู่ งานท าบตัรรายการ งานบริการใหย้มื งานบริการตอบค าถาม ท าสถิติเก่ียวกบั
การศึกษาต่าง ๆ ในหอ้งสมุดอยูเ่สมอ สามารถตรวจสอบจ านวนไดท้นัที พจิารณาคดัเลือกวสัดุ
การศึกษาในหอ้งสมุดท่ีหมดประโยชน์แลว้ท้ิงไปเป็นคร้ังคราว บริหารบุคคลในหอ้งสมุดให้
สามารถด าเนินงานหอ้งสมุดไปอยา่งเรียบร้อยในแต่ละวนั 

ภิญญาพร นิตยะประภา (2534, น. 50) กล่าวว่า บทบาทของครูบรรณารักษห์อ้งสมุด
โรงเรียนในการปฏิบติังานหอ้งสมุดใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ก  าหนดไวมี้ดงัน้ี คือ จดัหาหนงัสือ
ส่ิงพิมพต่์าง ๆ และโสตทศันวสัดุท่ีส่งเสริมการเรียนการสอนตามหลกัสูตรและนโยบายของ
โรงเรียนจดัหอ้งสมุดใหพ้ร้อมท่ีจะใหน้กัเรียนและครูไดศ้กึษาคน้ควา้และยมืไดต้ามความตอ้งการ 
แนะน าวิธีการใชห้อ้งสมุดแก่นกัเรียน จดัใหน้กัเรียนมีเวลาใชห้อ้งสมุดอยา่งสม ่าเสมอ จดับริการ
และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนรู้จกัคุณค่าของการใชห้อ้งสมุด ใหค้วามร่วมมือแก่ครูในการใช้
บริการหอ้งสมุดเพ่ือประโยชน์ในการสอนและการจดัใหมี้นกัเรียนช่วยงานหอ้งสมุด ทั้งน้ีเน่ืองจาก
ครูบรรณารักษไ์ม่สามารถท างานคนเดียวไดย้อ่มตอ้งอาศยัผูร่้วมงานคนอ่ืนๆดว้ย ดงันั้นครู
บรรณารักษจึ์งตอ้งรู้จกัหลกัในการแบ่งงานโดยอาศยัตามหลกัเกณฑด์งัน้ี แบ่งงานใหเ้หมาะสมกบั
สมรรถภาพพ้ืนความรู้ และบุคลิกลกัษณะของผูป้ฏิบติังาน จดังานใหพ้อสมควรแก่อ  านาจหนา้ท่ี
ของแต่ละคนโดยการเขียนคู่มือการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีใหทุ้กคนทราบหนา้ท่ีของก าหนด
หนา้ท่ีและงานท่ีตอ้งปฏิบติัไวใ้หแ้น่นอน ควรฝึกอบรมเจา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายงานและฝึก
ปฏิบติัใหผู้รั้บหนา้ท่ีมีความสามารถในการปฏิบติังานได ้

เชาว ์ มณีวงษ ์ (ม.ป.ป., น. 100) กล่าวถึง บทบาทหนา้ท่ีของครูบรรณารักษห์อ้งสมุด
โรงเรียนไวด้งัน้ี คือ ควบคุมดูแลหอ้งสมุด จดัหนงัสือ จดัใหมี้การใชห้นงัสือ และจดัหาหนงัสือเขา้
หอ้งสมุดใหบ้ริการแก่ครูและนกัเรียนดว้ยความรวดเร็วสะดวกและเป็นกนัเอง รู้และเขา้ใจหลกัสูตร
ตลอดจนแผนการสอนท่ีโรงเรียนเป็นอยา่งดี และจดัหนงัสือวสัดุอุปกรณ์และกิจกรรมใหเ้ป็นไป
ตามหลกัสูตร สร้างบรรยากาศใหแ้จ่มใสชวนสมัผสัใหก้บัหอ้งสมุด จดัและตกแต่งหอ้งสมุดให้
สวยงามสะอาดตาสะดุดใจเพื่อเรียกร้องความสนใจใหน้กัเรียนและครูอาจารยม์าใชบ้ริการหอ้งสมุด
เพ่ิมมากข้ึน 

สรุปว่า บทบาทของครูบรรณารักษก์บัการปฏิบติังานหอ้งสมุดโรงเรียน คือ ครูบรรณารักษ์
เป็นผูรั้บผดิชอบหอ้งสมุดท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูบ้ริหารงานโรงเรียนโดยตรง ดงันั้นครู
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บรรณารักษต์อ้งมีความรู้ในวิชาชีพบรรณารักษเ์ป็นอย่างดีรวมทั้งมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
หลกัสูตร นโยบายการเรียนการสอนในสถานศึกษา การจดัการหาทรัพยากรหอ้งสมุดสอดคลอ้งกบั
ความสนใจของผูใ้ช ้ แลว้น ามาจดัด าเนินงานตามขั้นตอนงานเทคนิคหอ้งสมุด นอกจากงานใน
หนา้ท่ีภายในโรงเรียนแลว้ครูบรรณารักษค์วรร่วมมือกบัสงัคม ชุมชน ทั้งควรยดึแนวทางการ
ด าเนินงานตามหลกัปรัชญาวิชาบรรณารักษศาสตร์และจรรยาบรรณของบรรณารักษใ์หเ้ป็น
รูปธรรมตามวตัถุประสงคข์องหอ้งสมุดโรงเรียน 

2.6 การปฏิบัตงิานห้องสมุดโรงเรียน 
งานหอ้งสมุดโรงเรียนเป็นงานทางวิชาการ โดยทัว่ไปแบ่งยอ่ยเป็น 3-5 งาน คือ งาน

บริหาร งานเทคนิค งานบริการและกิจกรรม งานสนบัสนุนการเรียนการสอนงานกิจการนกัเรียน 
และการสอนรายวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบัหอ้งสมุดโดยปกติโรงเรียนท่ีเปิดสอนอนุบาลถึงประถมศึกษาจะ
แบ่งงานหอ้งสมุดเป็น 3 งาน คือ งานบริหาร งานเทคนิค และงานบริการและกิจกรรม ส่วนโรงเรียน
ท่ีเปิดสอนถึงระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้จะเพ่ิมงานท่ีเก่ียวกบัการเรียนการสอนโดยตรงอีก 2 งานคือ 
งานสนบัสนุนการเรียนการสอนและงานกิจกรรมนกัเรียน การแบ่งงานดงักล่าวไม่มกีฎเกณฑท่ี์
แน่นอนข้ึนอยูก่บัความพร้อมของบุคลากรและขนาดของโรงเรียน 

1) งานบริหาร 
งานบริหารงานหอ้งสมุด หมายถึง การด าเนินการเก่ียวกบังานนโยบาย 

งานบุคลากร งานอาคารสถานท่ี งานวสัดุครุภณัฑ ์ งานการเงิน งานธุรการ งานสถิติและรายงาน 
และงานประชาสมัพนัธ ์(กรมวิชาการ, 2535, น. 21 - 69) ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 

งานนโยบาย และแผนของหอ้งสมุด เร่ิมตั้งแต่การก าหนดนโยบาย เช่น มีการก าหนด
เป้าหมายไวว้่า จะใหห้อ้งสมุดโรงเรียนเป็นศนูยก์ลางการอ่าน แลว้พิจารณาจดักิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านเป็นเร่ือง ๆ โดยมีโปรแกรมซ่ึงวางไวต้ลอดปี เร่ิมตั้งแต่ การเปิด-ปิด การจดับริการ กิจกรรม 
ประชาสมัพนัธ ์ เก็บสถิติ จดัท าคู่มือการใชห้อ้งสมุด การประเมินผลงาน การรายงาน ในการ
วางแผนท่ีเหมาะสมนั้นควรมีการวางแผน 3 ระยะ ดงัน้ี การวางแผนระยะยาวหรือวางแผนขา้มปี 
การวางแผนระยะสั้น และการวางแผนเพ่ือปฏิบติังานใหท้นัเหตุการณ์ท่ีก  าหนด ซ่ึงการวางแผน  
3 ระยะน้ีเร่ิมตั้งแต่การจดัองคก์าร การจดัคนเขา้ท างาน การสัง่การ การประสานงาน การเขียน
รายงานและการจดังบประมาณ 

งานบุคลากร บุคลากรของหอ้งสมุดมี 2 ประเภทคือ บุคลากรท่ีมคีวามรู้ทาง
บรรณารักษศาสตร์ไดแ้ก่ ผูท่ี้ไดศ้ึกษาวิชาชีพทางบรรณารักษม์าโดยตรง เช่น ผูท่ี้จบ
บรรณารักษศาสตร์ขั้นปริญญาตรีหรือสูงกว่า ผูท่ี้จบปริญญาตรีหรืออนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบตัรวิชาเฉพาะบรรณารักษศาสตร์ และบุคลากรท่ีไม่มีความรู้ทางบรรณารักษศาสตร์
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ไดแ้ก่ เสมียน พนกังานพิมพดี์ด คนงานภารโรง บุคคลเหล่าน้ีมีความช านาญเฉพาะงานในหนา้ท่ี
ของตน และช่วยปฏิบติังานท่ีไม่ตอ้งอาศยัความรู้วิชาชีพ เช่น จดัสถานท่ี บริการยมื-คืนหนงัสือ 
ตรวจหนงัสือ ซ่ึงผูท่ี้ไม่มีความรู้ทางบรรณารักษศาสตร์เป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วยงานหอ้งสมุดส าเร็จ
ลุล่วงไปไดด้ว้ยดีและจ านวนของบุคลากรหอ้งสมุดจะมีเท่าใดนั้นข้ึนอยูก่บัขนาดของโรงเรียน 

งานอาคารสถานท่ี เป็นการบริหารอาคารสถานท่ีของหอ้งสมุดใหเ้หมาะสม ซ่ึงไดแ้ก่ 
การจดัตกแต่งหอ้งสมุดค านึงถึงแสงสว่าง การทาสีภายในหอ้งสมุด ความสะอาด ความเป็นระเบียบ
การปลกูไมป้ระดบั การใชภ้าพตกแต่ง ท่ีตั้งของหอ้งสมุดควรอยูศ่นูยก์ลางของอาคารเรียน ขนาด
หอ้งสมุดควรยดึตามระเบียบมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนั้นการจดับริเวณท่ีนัง่  
ท่ีท างานบรรณารักษ ์ และชั้นวางหนงัสือชั้นวางวารสารนิตยสารควรจดัใหเ้หมาะสมกบัสภาพของ
โรงเรียน และลกัษณะการบริการภายในโรงเรียน 

งานพสัดุครุภณัฑ ์ มีหนา้ท่ีจดัหาวสัดุครุภณัฑส์ าหรับจดัเก็บสารสนเทศใหง่้ายต่อการใช้
และการดูแลรักษา ซ่ึงจะตอ้งค านึงถึงแบบวสัดุท่ีใช ้ สดัส่วน สีและคุณภาพ และการจดัวางให้
เหมาะสมกลมกลืนกบัอาคารสถานท่ี 

งานการเงิน หอ้งสมุดควรมีบรรณารักษท่ี์มคีวามรู้เร่ืองการเงิน แหล่งท่ีมาของเงิน การใช้
จ่ายเงินและวิธีปฏิบติัท่ีถกูตอ้งเก่ียวกบัการเงิน เพื่อท่ีจะใหใ้ชไ้ดถ้กูตอ้งตามระเบียบ จดัท าทะเบียน
คุมเงินทุกประเภท เช่น เงินบ ารุงการศึกษา บญัชีเงินค่าปรับ บญัชีค่าบตัรสมาชิก บญัชีรับบริจาค
เป็นตน้ 

งานธุรการ ไดแ้ก่ การโตต้อบหนงัสือกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง การจดัเก็บเอกสาร 
การด าเนินงานไวต้ามความเหมาะสมและการท าลายเอกสารท่ีไม่จ  าเป็นใหถ้กูตอ้งตามระเบียบ
ราชการ 

งานสถิติและรายงาน เป็นงานส าคญัอยา่งหน่ึงท่ีจะท าใหท้ราบผลงานความเคล่ือนไหว
ความกา้วหนา้ของการปฏิบติังานหอ้งสมุด ไดแ้ก่ การท าสถิติต่าง ๆ ของหอ้งสมุด เช่น สถิติผูใ้ช้
หอ้งสมุดสถิติผูย้มืหนงัสือหอ้งสมุด จ  านวนคร้ังท่ีจดันิทรรศการ จ  านวนวสัดุสารสนเทศท่ีเพ่ิมข้ึน
ในแต่ละเดือน จ านวนคาบท่ีใหบ้ริการการสอน การรายงานผลของหอ้งสมุดมี 2 แบบ คือ รายงาน
ประจ าเดือนหรือรายงานประจ าภาคและรายงานประจ าปี 

งานประชาสมัพนัธ ์ เป็นการด าเนินการเพื่อสร้างความเขา้ใจอนัดีระหว่างผูบ้ริหาร ครู
นกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชนใหเ้ห็นคุณค่าประโยชน์ และความเขา้ใจอนัดีเก่ียวกบังานหอ้งสมุดมี
ทศันคติท่ีดีและสนใจท่ีจะมาเขา้รับบริการต่าง ๆ ท่ีหอ้งสมุดจดัข้ึนก่อใหเ้กิดผลดีในการปรับปรุง
ขยายกิจการหอ้งสมุดใหก้า้วหนา้ยิง่ข้ึน 
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จะเห็นไดว้่างานบริหารเป็นหนา้ท่ีโดยตรงของหวัหนา้บรรณารักษห์อ้งสมุดโรงเรียน 
ซ่ึงตอ้งอาศยัหลกัการบริหารทัว่ไปเพ่ือใหผู้เ้ก่ียวขอ้งใหค้วามร่วมมือเพ่ือใหห้อ้งสมุดประสบ
ความส าเร็จตามวตัถุประสงค ์ ไดแ้ก่ นโยบายและแผน งานอาคารสถานท่ี งานพสัดุครุภณัฑ ์ 
งานการเงิน งานธุรการ งานสถิติและรายงาน และงานประชาสมัพนัธ ์

2) งานเทคนิคห้องสมุด 
 งานเทคนิคหอ้งสมุด หมายถึง งานท่ีหอ้งสมุดจดัท าข้ึนโดยอาศยัความรู้

ทางวิชาบรรณารักษศาสตร์และมีวิธีการบางอยา่งในการปฏิบติังานโดยเฉพาะ เช่น การแบ่ง
หมวดหมู่ การท าบตัรรายการ การติดซองบตัร การเขียนเลขติดสนัหนงัสือจนหนงัสือส าเร็จพร้อมท่ี
จะใหย้มืไปใชไ้ด ้ ซ่ึงในต่างประเทศ เช่น เดนมาร์ก เยอรมนี สวีเดน องักฤษ จะมีหอ้งสมุด
ประชาชนด าเนินการจดังานเทคนิคเก่ียวกบัหนงัสือ บางประเทศไดใ้หห้น่วยงานท่ีผลิตหนงัสือ  
ซ่ึงเรียกว่าสหภาพผูผ้ลิตหนงัสือเป็นผูจ้ดัท างานเทคนิคส่งใหโ้รงเรียนใชท้ัว่ประเทศ ส าหรับ
ประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีบริษทัเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐจดัท าข้ึนและคิดค่าบริการตาม
สมควรโดยท าเป็นการคา้ ส าหรับประเทศไทยในงานเทคนิคเป็นงานในหนา้ท่ีของบรรณารักษข์อง
สมุดโรงเรียน 

กรมวิชาการ (2536, น. 78 - 210) ไดเ้สนอแนะงานดา้นเทคนิคท่ีควรจดัในโรงเรียนไว ้ดงัน้ี 
2.1) การเลือกหนงัสือ เน่ืองจากปัจจุบนัมีการผลิตหนงัสือจ านวนมากและ

มีคุณภาพแตกต่างกนั หอ้งสมุดจึงตอ้งเลือกหนงัสือท่ีดีท่ีสุดในแต่ละสาขาวิชา เพื่อใหผู้ใ้ชไ้ดรั้บ
ประโยชน์อยา่งคุม้ค่า ลกัษณะท่ีควรค านึงถึงในการเลือกหนงัสือ คือ เลือกหนงัสือตามความสนใจ
และความตอ้งการของครู อาจารย ์ นกัเรียน โดยเลือกหนงัสือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรและเป็น
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน เช่น หนงัสือคู่มือครู หนงัสืออา้งอิง หนงัสือสารคดี หนงัสือบนัเทิง
คดี หนงัสือส าหรับเด็กและเยาวชน และมีคู่มือในการเลือกหนงัสือส าหรับบรรณารักษโ์ดยเฉพาะ 
เพื่อเกิดความสะดวกต่อการเลือก 

2.2) การจดัหาหนงัสือเขา้หอ้งสมุด มีวิธีการจดัหาหลายวิธี คือ การจดัซ้ือ 
การขอรับบริจาค การแลกเปล่ียนและการจดัท าเอง 

2.2.1) การจดัซ้ือ นบัเป็นวิธีการส าคญัและเป็นหลกัในการจดัหา
ส่ิงพิมพเ์ขา้หอ้งสมุดดงัน้ี การวางแผนการเลือกซ้ือ ก  าหนดนโยบายเก่ียวกบัการเลือกหนงัสือ
ประเภทต่าง ๆ ไดแ้ก่ หนงัสือเรียน คู่มือครู หนงัสือสารคดี หนงัสืออา้งอิง หนงัสือบนัเทิงคดี
ตลอดจนวารสารหนงัสือส่ิงพิมพ ์ โสตทศันวสัดุจะซ้ือแต่ละประเภทอยา่งไรมากนอ้ยเพียงใด  
การก าหนดงบประมาณส าหรับจดัซ้ือหนงัสือในแต่ละปีพิจารณาจากหลกัสูตร รายช่ือหนงัสือท่ีครู 
อาจารย ์ นกัเรียนตอ้งการใหจ้ดัซ้ือ รายช่ือหนงัสือใหม่ ก  าหนดจ านวนหนงัสือท่ีควรจะมีใน
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หอ้งสมุดเพ่ือสอดคลอ้งกบัมาตรฐานหอ้งสมุด การรวบรวมรายช่ือหนงัสือท่ีหอ้งสมุดควรจะจดัซ้ือ 
รวบรวมไดจ้ากครูอาจารยซ่ึ์งเป็นผูเ้ช่ียวชาญแต่ละสาขาวิชาเพราะจะทราบถึงเน้ือหาของหลกัสูตร
ความตอ้งการของผูเ้รียน รู้จกัผูแ้ต่งและส่ิงพิมพใ์นสาขาวชิาท่ีตนสอน ดงันั้นการด าเนินการจดัซ้ือ 
เมื่อหวัหนา้งานหอ้งสมุดพิจารณาเห็นว่าควรซ้ือหนงัสือวารสารประเภทใดเขา้หอ้งสมุดควรท า
บนัทึกเสนอเจา้หนา้ท่ีพสัดุของโรงเรียนเพ่ือด าเนินการขออนุมติัหวัหนา้สถานศึกษาและจดัซ้ือ
ต่อไปโดยแจง้รายช่ือหนงัสือ จ  านวนหน่วย ราคาต่อหน่วยและจ านวนเงินใหเ้จา้หนา้ท่ีพสัดุทราบ
เม่ือไดด้  าเนินการซ้ือหนงัสือจนถึงขั้นตรวจรับหนงัสือแลว้ใหห้วัหนา้งานหอ้งสมุดท าใบเบิกพสัดุ
ขอเบิกหนงัสือเขา้หอ้งสมุด ครูบรรณารักษจ์ะลงทะเบียนหนงัสือและเตรียมการเพื่อน าหนงัสือ
ใหบ้ริการต่อไป 

2.2.2)  การขอรับบริจาค หอ้งสมุดมีงบประมาณจ ากดัหรือส่ิงพิมพ์
เหล่านั้นไม่มีจ  าหน่าย เช่น หนงัสืออนุสรณ์งานศพ จุลสารท่ีผลิตโดยหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งของรัฐ
และเอกชน นอกจากน้ีหอ้งสมุดยงัอาจไดรั้บหนงัสือเพ่ิมเติมดว้ยการท่ีหน่วยงานหรือสถาบนัต่าง ๆ  
ส่งมาใหเ้ป็นอภินนัทนาการ 

2.2.3) การแลกเปล่ียนหนงัสือ วิธีการจดัหาท่ีประหยดัอยา่งหน่ึงและ
เป็นการช่วยระบายหนงัสือท่ีหอ้งสมุดมีซ ้า ๆ กนั หรือหนงัสือท่ีโรงเรียนหรือทางหอ้งสมุดจดัพิมพ์
ข้ึนเองออกจากหอ้งสมุด นอกจากน้ียงัช่วยใหห้อ้งสมุดไดรั้บหนงัสือประเภทท่ีไม่อาจหาซ้ือไดห้รือ
หมดไป ควรแลกเปล่ียนโดยตรงระหว่างหอ้งสมุด เช่น เอกสารฉบบัต่อฉบบั แลกเปล่ียนโดยถือ
ราคาเป็นหลกั 

2.2.4) การจดัท าข้ึนเอง หนงัสือท่ีหอ้งสมุดจดัท าข้ึนโดยพิจารณาถึง
ประโยชนข์องผูใ้ช ้ เช่น ต าราประกอบอาหารซ่ึงรวบรวมจากส่ิงพิมพต่์าง ๆ มาจดัท าเป็นเล่ม 
รายงานการคน้ควา้ท่ีนกัเรียนจดัท าไดดี้น ามาเยบ็รวมเล่มและจดัท ารูปเล่มเช่นเดียวกบัหนงัสือ 

2.3) การลงทะเบียนหนงัสือ หนงัสือทุกเล่มท่ีโรงเรียนไดรั้บควรน ามา
ลงทะเบียนท่ีหอ้งสมุดเพ่ือขอ้มลูของจ านวนหนงัสือทั้งหมดจะไดร้วมอยูแ่หล่งเดียวกนั เช่น 
หนงัสือท่ีจะซ้ือดว้ยเงินบ ารุงการศึกษาของโรงเรียนเพ่ือน าไปใชต้ามหมวดวิชาต่าง ๆ จะตอ้งน ามา
ลงทะเบียนท่ีหอ้งสมุดแลว้จึงใหห้มวดวิชายมืไปใชใ้นหมวดวิชานั้น ๆ ในการลงทะเบียนหนงัสือ
ใหล้งทะเบียนหนงัสือทุกเล่มไม่ว่าจะจดัหามาดว้ยวิธีใดในสมุดเล่มเดียวกนัไมต่อ้งแยกเล่มโดยอาจ
ใชส้มุดปกแข็งเล่มใหญ่หรือใชก้ระดาษอดัส าเนาเยบ็เป็นเล่ม หรือซ้ือสมุดท่ีท าไวส้ าหรับ
ลงทะเบียนโดยเฉพาะ รายการท่ีจะลงสมุดทะเบียน มีวิธีการดงัน้ี 
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2.3.1) ก่อนลงทะเบียน จดัหนงัสือของผูแ้ต่งคนเดียวไวด้ว้ยกนั 
หนงัสือชุดหรือหนงัสือหลายเล่มจบจะถกูจดัเก็บไวด้ว้ยกนั โดยเรียงล าดบัตามเล่มท่ีของหนงัสือแต่
ละเล่มในชุด 

2.3.2) วนัเดือนปีท่ีลงทะเบียน ถา้วนัเดียวกนัลงทะเบียนหนงัสือหลาย
เล่มใหล้งวนัท่ีเล่มเฉพาะเล่มแรกของวนัเท่านั้น 

2.3.3) ลงเลขทะเบียนหนงัสือทีละเล่ม โดยลงบรรทดัละ 1 เล่ม เป็น
หนงัสือชุดหรือหนงัสือหลายเล่มจบใหล้งเลขทะเบียนของหนงัสือในชุดนั้นต่อกนัตามล าดบัเล่มท่ี
ติดต่อกนัจนหมด 

2.3.4) ลงช่ือผูแ้ต่งตามท่ีปรากฏในหนงัสือ ถา้ผูแ้ต่งเกิน 3 คน  
ใหล้งช่ือผูแ้ต่งคนแรกตามดว้ยค าว่า และคนอ่ืนๆ ถา้เป็นภาษาองักฤษใหล้งว่า and others ถา้ไม่มีช่ือ
ผูแ้ต่งใหเ้วน้ว่างไม่ตอ้งลงรายการ 

2.3.5) ลงช่ือหนงัสือตามท่ีปรากฏท่ีหนา้ปกในของหนงัสือ 
2.3.6) ช่ือส านกัพิมพท่ี์จดัพิมพ ์ ในกรณีท่ีไม่มีส านกัพิมพใ์หล้งช่ือ 

โรงพิมพห์รือช่ือผูรั้บผดิชอบในการจดัพิมพซ่ึ์งอาจจะเป็นกระทรวง ทบวง กรมแทน ถา้ไม่ปรากฏ
สถานท่ีพิมพใ์หห้ลงว่า ม.ป.ท. 

2.3.7)  ปีพ.ศ. ท่ีจดัพิมพห์นงัสือ ถา้หากมีการจดัพิมพห์ลายคร้ังใหล้ง
ปีท่ีพิมพค์ร้ังล่าสุดท าไมปรากฏปีท่ีพิมพใ์หล้งค าว่า ม.ป.ป. 

2.3.8) ราคาหนงัสือลงตามท่ีปรากฏในหนงัสือ ในกรณีท่ีราคาเป็นชุด
ใหล้งราคาทั้งชุดไวใ้นเล่มแรก 

2.3.9) แหล่งท่ีมา ในกรณีท่ีมีผูรั้บบริจาคหนงัสือใหห้อ้งสมุดใหล้งช่ือ
ผูบ้ริจาคหรือแหล่งท่ีบริจาค แต่หากไดม้าโดยการจะซ้ือไม่ตอ้งระบุ 

2.3.10) หมายเหตุ มีไวส้ าหรับเขียนเลขแสดงจ านวนหนงัสือในชุด
หรือหนงัสือช ารุดใหจ้  าหน่ายออกจากทะเบียนหอสมุด 

2.3.11) เขียนเลขทะเบียน และวนัเดือนปีท่ีลงทะเบียนลงในช่องท่ี
ประทบัตรายางท่ีหนา้ปกในและหนา้ลบัเฉพาะในเล่มหนงัสือเมื่อลงหนงัสือแต่ละเล่มเสร็จ 

2.4) การจดัหมวดหมู่หนงัสือ คือการวิเคราะห์เน้ือหาของหนงัสือเพ่ือ
ก าหนดหมวดหมู่ตามระบบการจดัหมวดหมู่ท่ีน ามาใช ้ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือจดัหนงัสือท่ีมีเน้ือหา
คลา้ยคลึงกนัไวด้ว้ยกนัหรือจะเอาหนงัสือท่ีมีลกัษณะการประพนัธแ์บบเดียวกนัไวด้ว้ยกนั เช่น  
จดัหนงัสือประเภทโคลง ฉนัท ์ กาพยก์ลอนไวด้ว้ยกนั การจดัหนงัสือเป็นหมวดหมูจ่ดัท าใหค้วาม
สะดวกแก่ผูใ้ชแ้ละผูท้  างานในหอ้งสมุด ระบบการจดัหมวดหมู่หนงัสือมีหลายระบบ เช่น ระบบ
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ทศนิยมดิวอ้ี ระบบรัฐสภาอเมริกนั หอ้งสมุดโรงเรียนส่วนมากนิยมใชร้ะบบทศนิยมดิวอ้ีเพราะใช้
ตวัเลขเป็นสญัลกัษณ์ท าใหจ้  าไดง่้ายกว่าระบบอ่ืน 

2.5) การก าหนดหวัเร่ืองของหนงัสือ คือ ค  า ขอ้ความหรือวลีท่ีก  าหนดข้ึน
เพ่ือใชแ้ทนเน้ือเร่ืองของหนงัสือแต่ละเล่ม หวัเร่ืองส่วนมากเป็นค าสั้นไดใ้จความ ความหมายเฉพาะ
เช่น กฎหมาย การศกึษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็นตน้ การก าหนดหวัเร่ืองมกัจะอาศยั
ความหมายของเลขหมู่หนงัสือเป็นเกณฑห์วัเร่ืองของหนงัสือจะสอดคลอ้งกบัเลขหมวดหมู่ หนงัสือ
เล่มหน่ึงๆอาจมีเพียงหวัเร่ืองเดียวหรือหลายหวัเร่ืองซ่ึงข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของบรรณารักษซ่ึ์งตอ้ง
ค านึงว่าหนงัสือท่ีมีเน้ือเร่ืองหวัขอ้วิชาอยา่งเดียวกนัตอ้งใชห้วัเร่ืองเดียวกนั และมีหลกัในการ
ก าหนดค าท่ีน ามาใชเ้ป็นหวัเร่ือง หวัเร่ืองใหญ่ หวัเร่ืองยอ่ย 

2.6) การท าบตัรรายการหนงัสือ คือบตัรท่ีบนัทึกรายการต่าง ๆ ท่ีผูอ่้าน
ควรทราบเก่ียวกบัหนงัสือแต่ละเล่มโดยใชบ้ตัรสีขาว ดา้นล่างของบตัรมีรูกลมเพื่อใชแ้ท่งเหลก็สอด
ยดึติดกบัตูบ้ตัรรายการ รายละเอียดของหนงัสือท่ีบนัทึกลงในบตัรรายการตามล าดบั มีดงัน้ี 

2.6.1) เลขเรียกหนงัสือ ไดแ้ก่ เลขหมู่หนงัสือและอกัษรตวัแรกของ
ช่ือผูแ้ต่งหรือนามสกุลผูแ้ต่งส าหรับช่ือชาวต่างประเทศ 

2.6.2) ช่ือผูแ้ต่ง หมายถึงผูท่ี้แต่งหนงัสือเล่มนั้นหรือบุคคลตลอดจน
หน่วยงานท่ีรับผดิชอบในการจดัท าหนงัสือเล่มนั้นถือเป็นรายการหลกัของหนงัสือ 

2.6.3) ช่ือเร่ือง คือช่ือหนงัสือท่ีปรากฏอยูท่ี่หนา้ปกใน 
2.6.4) คร้ังท่ีพิมพ ์จะใส่ไวใ้นบตัรรายการเฉพาะหนงัสือท่ีพิมพต์ั้งแต่

คร้ังท่ี 2 เป็นตน้ไป 
2.6.5) พิมพล์กัษณ์ คือรายการซ่ึงแสดงลกัษณะของหนงัสือ ไดแ้ก่ 

จ  านวนหนา้ หรือ จ  านวนเล่ม ภาพประกอบ ตาราง แผนท่ี 
2.6.7) ช่ือชุดหนงัสือ คือ หนงัสือท่ีพิมพอ์อกมาเป็นชุดมหีลายเล่ม มี

ลกัษณะคลา้ยคลึงกนั หรือเน้ือเร่ืองในท านองเดียวกนั เช่น หนงัสือชุดมหาวิทยาลยัชาวบา้น เป็นตน้ 
2.6.8) แนวสืบคน้ คือส่วนท่ีบอกใหท้ราบว่าหอ้งสมุดไดจ้ดัท า

บตัรรายการอ่ืน ๆ ท่ีช่วยอ  านวยความสะดวกในการคน้หาหนงัสือแก่ผูใ้ชห้อ้งสมุดอะไรบา้ง หาก
หอ้งสมุดมีความจ าเป็นตอ้งจ าหน่ายหนงัสือออกจากหอ้งสมุดสามารถรวบรวมบตัรครบชุดของ
หนงัสือเล่มนั้นออกมาไดอ้ยา่งครบถว้น ถกูตอ้ง 

ทั้งน้ี ในปัจจุบนัดว้ยความกา้วหนา้ของเทคโนโลยสีารสนเทศ หอ้งสมุดโรงเรียนส่วนใหญ่
จึงนิยมน าคอมพิวเตอร์เขา้มาช่วยในการด าเนินงานของหอ้งสมุดโรงเรียน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 
การลงรายการหรือจดัท าเคร่ืองมือช่วยคน้ทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีใหบ้ริการในหอ้งสมุด 
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2.7) การเตรียมหนงัสือเพื่อใชบ้ริการ คือ การจดัเตรียมรูปเล่มของหนงัสือ
เพื่อใหห้นงัสือคงทนและสะดวกแก่การใหบ้ริการ ผูอ่้านสามารถหยบิไปอ่านไดส้ะดวก รวดเร็ว 
การเตรียมหนงัสือเพ่ือใหบ้ริการมีขั้นตอน คือ 

2.7.1) ตรวจดูความเรียบร้อยของหนงัสือ ถา้หากติดกนัหรือยงัไม่ได้
ตดัขาดออกจากกนัควรตดัดว้ยมีดตดักระดาษใหเ้รียบร้อย 

2.7.2) เก็บใบหุม้ปกหนงัสือไวเ้พื่อประกอบการจดักิจกรรมหอ้งสมุด 
เช่น การจดันิทรรศการ การเล่าเร่ืองหนงัสือ การแนะน าหนงัสือ เป็นตน้ 

2.7.3) เปิดหนงัสือใหม่ใหถ้กูวิธี เป็นการถนอมหนงัสือไม่ใหช้  ารุด
ง่าย 

2.7.4) ประทบัตราต่างๆของหอ้งสมุด เช่น ตรายางส าหรับกรอกเลข
ทะเบียนเลข เรียกหนงัสือ วนัเดือนปีท่ีลงทะเบียน 

2.7.5) เขียนสนัหนงัสือ การเขียนเลขหนงัสือส่วนมากเขียนบนสนั
หนงัสือค่าหนงัสือมีความหนาพอ ถา้ความหนาไม่พอก็เขียนบนหนา้ปก ซ่ึงควรกะระยะใหอ้ยูใ่น
ระดบัเดียวกนัทั้งหมดเพ่ือใหน่้าดูและเป็นระเบียบเรียบร้อย การเขียนสนัหนงัสือท าได ้ 2 วิธี คือ
เขียนบนกระดานส าหรับปิดสนัหนงัสือแลว้ปิดทบัดว้ยเทปกาวใสเพื่อป้องกนัไม่ใหห้ลุดออก  
อีกวิธีหน่ึงคือ เขียนดว้ยดินสอไฟฟ้าและตอ้งเขียนใหต้วัอกัษรตวัแรกหรือตวัเลขอยูใ่นแนวเดียวกนั
ตลอด 

2.8) การจดัหนงัสือข้ึนชั้น มีหลกัเกณฑคื์อ จดัหนงัสือประเภทเดียวกนัไว้
ดว้ยกนั เช่น จดัเป็นชั้นหนงัสืออา้งอิง ชั้นหนงัสือสารคดี ชั้นหนงัสือนวนิยายและเร่ืองสั้น  
ชั้นหนงัสือเด็ก ชั้นหนงัสือแบบเรียน ชั้นคู่มือครู ชั้นหนงัสือสารคดี เป็นตน้ การจดัหนงัสือข้ึนชั้น
จดัเรียงตามเลขหมู่หนงัสือจากนอ้ยไปมาก จากซา้ยไปขวา จากบนลงล่างโดยดูจากเลข 

2.9) การระวงัรักษาหนงัสือ คือการระวงัรักษาไม่ใหสู้ญหายหรือช ารุด
เสียหายควรปฏิบติัดงัน้ี 

2.9.1) การระวงัรักษาหนงัสือไม่ใหสู้ญหาย หนงัสือของหอ้งสมุดจะ
สูญหายเพราะมีผูน้  าหนงัสือออกจากหอ้งสมุดโดยไม่ยมืจงใจขโมยหนงัสือออกไป ดงันั้น
บรรณารักษค์วรหาทางป้องกนัโดยจดัใหม้ีทางเขา้ออกทางเดียว ถา้หอ้งสมุดอยูช่ั้นล่างมีหนา้ต่าง
หลายบานควรท าเหลก็ดดัชนิดตาถ่ีหรือตาข่ายเหลก็และควบคุมระบบการยมืใหรั้ดกุม 

2.9.2) การระวงัหนงัสือไม่ใหช้  ารุดเสียหาย มีวิธีปฏิบติัคือเมื่อ
หอ้งสมุดไดรั้บหนงัสือใหม่ควรเตรียมขั้นตอนตามวิธีการ หนงัสือปกอ่อนก่อนน าข้ึนชั้นควรใส่ 
ปกแข็ง ไม่วางหนงัสือซอ้นกนัเป็นตั้งสูงเพราะเล่มท่ีอยูข่า้งล่างจะถกูน ้ าหนกัหนงัสือตอนบนทบั 
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ท าใหห้นงัสือขาด อยา่เก็บหนงัสือไวท่ี้อบัหรือช้ืน และไม่ควรจดัหนงัสือบนชั้นใหเ้บียดกนัเกินไป
เพราะหนงัสือจะเสียทรง เป็นตน้ 

2.10) การส ารวจและจ าหน่ายออก ส ารวจเพื่อใหท้ราบว่าหอ้งสมุดยงัมี
หนงัสืออยูค่รบหรือสูญหายไปเป็นจ านวนเท่าใด มีหนงัสือเล่มใดบา้งท่ีสูญหาย 

2.11) การจดัท าบรรณานุกรม หมายถึง รายช่ือส่ิงพิมพโ์ดยผูแ้ต่งคนใด 
คนหน่ึง ผูพ้ิมพโ์ฆษณาแห่งใดแห่งหน่ึง หรือประเทศใดประเทศหน่ึง หรือหมายถึง รายช่ือส่ิงพิมพ์
ท่ีรวมเก่ียวกบัสาขาวิชาแขนงต่าง ๆ หรือเก่ียวกบัเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะ 

2.12) บรรณนิทศัน์ คือ การจดัท าค  าอธิบายประกอบรายช่ือหนงัสือแต่ละ
เล่มโดยสงัเขปแสดงใหเ้ห็นเน้ือหาสาระและท านองเขียนตลอดจนความมุ่งหมายของหนงัสือนั้น ๆ 
เพื่อใชเ้ป็นคู่มือในการเลือกหนงัสือส าหรับหอ้งสมุด ใชแ้นะน าหนงัสือแก่ผูอ่้านและใชเ้ป็น
แนวทางในการท่ีผูอ่้านจะเลือกอ่านคน้ควา้ไดต้ามความตอ้งการต่อไป 

2.13) ดรรชนีวารสาร จดัท าข้ึนเพ่ือแนะน าใหผู้ใ้ชห้อ้งสมุดคน้หา
บทความท่ีตีพิมพใ์นวารสารซ่ึงบทความเหล่าน้ีจะเสนอแนวคิดใหม่ ๆ หรือเร่ืองราวท่ีทนัสมยัซ่ึงจะ
บอกช่ือผูเ้ขียน ช่ือบทความ ช่ือวารสารท่ีตีพิมพร์วมทั้งปีท่ี ฉบบัท่ี เดือนปีและหนา้ท่ีตีพิมพ์
บทความนั้น ๆ เพ่ือสะดวกในการคน้ควา้ 

2.14) กฤตภาค คือ การตดัข่าวบทความและภาพท่ีหาไดจ้ากวารสาร
หนงัสือพิมพห์รือส่ิงพิมพอ่ื์น ๆ ท่ีหอ้งสมุดพิจารณาเห็นว่ามีประโยชน์น ามาผนึกกระดาษ และ 
ใหห้วัเร่ืองแลว้จดัเขา้แฟ้มส าหรับใหบ้ริการ 

จากความเห็นดงักล่าวพอสรุปไดว้่างานเทคนิคซ่ึงไดแ้ก่ การคดัเลือกและการจดัหาหนงัสือ
ส่ิงพิมพแ์ละโสตทศันวสัดุเขา้หอ้งสมุด การจดัหมวดหมู่หนงัสือ การก าหนดหวัเร่ือง  
การท าบตัรรายการ การส ารวจและเตรียมหนงัสือคืนชั้นเพ่ือบริการ การระวงัหนงัสือไม่ใหช้ ารุด
เสียหาย การส ารวจหนงัสือเพื่อจ  าหน่ายออก การจดัท าบรรณานุกรม บรรณนิทศัน์ รวมถึง 
การจดัท ากฤตภาคอนัเป็นการเตรียมสารสนเทศเพื่อใหบ้ริการอยา่งมีประสิทธิภาพซ่ึงลว้นแต่เป็น
งานท่ีท าใหกิ้จกรรมหอ้งสมุดด าเนินไปไดร้วดเร็วและทนัต่อผูม้าใชบ้ริการ 

3) งานบริการและกจิกรรมห้องสมุด 
การบริการหอ้งสมุด หมายถึง งานท่ีอ  านวยความสะดวกและช่วยเหลือ

ผูใ้ชว้สัดุสารสนเทศใหใ้ชไ้ดต้ามความตอ้งการและรวดเร็วเร่ิมตั้งแต่การสร้างบรรยากาศท่ีดี ไดแ้ก่ 
การจดับริเวณท่ีอ่านหนงัสือ การจดัวางครุภณัฑใ์หถ้กูตอ้งตามความกลมกลืนมีสีสนัสะอาดตา
สวยงามและจดัระบบสารสนเทศใหผู้รั้บบริการใชไ้ดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็วเป็นระเบียบเกิดความ
ประทบัใจและมีความรู้สึกท่ีดี (กรมวิชาการ, 2539 ข, น. 1) ไดแ้ก่ การใชบ้ริการหนงัสือ การบริการ
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ตอบค าถามช่วยคน้ควา้ การแนะน าช่วยเหลือในการอ่าน การจดักิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจูงใจใหม้ีการใช้
บริการ (แมน้มาส ชวลิต, 2541ข, น. 19) 

งานบริการหอ้งสมุดโรงเรียนอาจแบ่งตามกลุ่มเป้าหมายของผูใ้ช ้ 3 กลุ่ม คือบริการส าหรับ
นกัเรียน บริการส าหรับครู บริการส าหรับชุมชน รวมถึงการจดังานบริการพ้ืนฐานงานดา้นต่าง ๆ
ดงัน้ี 

3.1) บริการการอ่าน เป็นการบริการใหอ่้านอยา่งเสรีท่ีเป็นงานหลกัของ
หอ้งสมุดเพ่ือใหผู้ใ้ชไ้ดรั้บประโยชน์ต่างๆจากการอ่านเพ่ือแสวงหาและเพ่ือเพ่ิมพนูความรู้หรือ
ความจรรโลงใจ ทั้งน้ีเป็นไปตามความสนใจและความตอ้งการของผูใ้ชซ่ึ้งบริการดงักล่าวจะมี
บทบาทส าคญัในการท าใหม้ีนิสยัรักการอ่านและการใชว้สัดุสารสนเทศ 

3.2) บริการยมืคืน คืองานบริการท่ีมีหนา้ท่ีในการใหย้มืและรับคืนวสัดุ
สารสนเทศ จดัสรรวสัดุสารสนเทศใหผู้ใ้ชไ้ดใ้ชอ้ยา่งทัว่ถึงและดูแลรักษาจดัเก็บอยา่งถกูตอ้งตาม
ระบบหอ้งสมุด งานบริการยมื-คืนไดแ้ก่ การใหย้มื การรับคืน การทวง การเก็บสถิติ ดงันั้นจะมีการ
ก าหนดกฎเกณฑร์ะเบียบวิธีการยมื-คืนหนงัสือ ดงัน้ี 

3.2.1) ประเภทของวสัดุท่ีใหย้มืควรก าหนดใหผู้ใ้ชท้ราบว่าหอ้งสมุด
ใหย้มืหนงัสือประเภทใดบา้ง เช่น หนงัสือ หนงัสือพิมพ ์จุลสาร เป็นตน้ 

3.2.2) ก าหนดเวลายมื-คืนหนงัสือท่ีแน่นอน เช่น หนงัสือทัว่ไปยมื
คืนไดค้ร้ังละ 7 วนั หนงัสืออา้งอิง วารสารหนงัสือพิมพฉ์บบัปัจจุบนัไม่อนุญาตใหย้มื 

3.2.3) จ านวนวสัดุท่ีใหย้มืในคร้ังหน่ึง ๆ ควรก าหนดขอ้ปฏิบติัให้
ผูใ้ชท้ราบในกรณีท่ีไม่ส่งหนงัสือคือควรคิดค่าปรับท าหนงัสือช ารุดเสียหายตอ้งซ้ือหนงัสือเร่ืองนั้น
มาใชห้ากหาซ้ือไม่ไดต้อ้งซ้ือหนงัสือช่ือเร่ืองอ่ืนตามท่ีพิจารณาเห็นสมควรในราคาท่ีใกลเ้คียงกนัมา
ทดแทน 

3.2.4) บตัรสมาชิก หอ้งสมุดควรท าบตัรสมาชิกใหก้บัผูย้มืเพื่อถือไว้
เป็นหลกัฐานในการติดต่อขอยมืหรือคืนทุกคร้ัง 

3.3) บริการหนงัสือจอง เป็นหนงัสือส ารองหรือหนงัสือสงวนซ่ึง
ตามปกติทุกคนสามารถจะยมืออกนอกหอ้งสมุดได ้ แต่เน่ืองจากหอ้งสมุดโรงเรียนมีหนงัสือจ ากดั 
เมื่อครูก  าหนดใหน้กัเรียนท างานในเร่ืองเดียวกนัหรือก าหนดใหเ้ป็นหนงัสืออ่านนอกเวลาจึงบริการ
นกัเรียนไดไ้ม่ทัว่ถึง บรรณารักษค์วรสอบถามอาจารยผ์ูส้อนวิชาต่าง ๆ หรือจะเอาแบบฟอร์มให ้
ลงรายการท่ีจะใชห้นงัสือประเภทใดบา้ง ประกอบการสอนในระยะเวลาใด ดงันั้นหอ้งสมุดควรมี
ขั้นส าหรับหนงัสือจองโดยเฉพาะถา้ท าไดค้วรแยกบริเวณไวต่้างหาก หอ้งสมุดขนาดเลก็อาจจดัชั้น
หนงัสือจองไวด้า้นหลงัโต๊ะรับ-จ่าย เพื่อสะดวกแก่การบริการบตัรของหนงัสือจองควรแตกต่างจาก
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บตัรหนงัสือธรรมดาเพ่ือสงัเกตไดง่้าย ในการใหบ้ริการหนงัสือจองอาจใหย้มืเป็นรายชัว่โมงหรือ
ยมืขา้มคืนได ้

3.4) บริการการตอบค าถาม หอ้งสมุดโรงเรียนขนาดเลก็ท่ีมคีรู
บรรณารักษค์นเดียวอาจใหบ้ริการตอบค าถามดว้ยการน าเอาสมุดวางไวบ้นโต๊ะบริการตอบค าถาม
และใหผู้ถ้ามบนัทึกค าถามไวบ้รรณารักษจ์ะใหค้  าตอบลงในสมุดตอนท่ีมีเวลาว่างหรือตอนเยน็
ส าหรับนกัเรียนเดินมาดคู  าตอบในวนัรุ่งข้ึนซ่ึงมีวิธีการแบบน้ีช่วยใหป้ระหยดัเวลาและเป็นการ
บนัทึกค าถามค าตอบไวด้ว้ย ส าหรับหอ้งสมุดมีครูบรรณารักษเ์พียงพออาจบริการตอบค าถามโดย
เมื่อมีผูถ้ามปัญหาใหก้รอกรายการปัญหาลงในแบบฟอร์มท่ีเตรียมไวแ้ละในขณะท่ีผูถ้ามเขียน
ปัญหาบรรณารักษค์วรสนทนาเพ่ือทราบขอบเขตของปัญหาถา้สามารถตอบค าถามไดค้วรตอบทนัที 
หรือปัญหาท่ีตอ้งอาศยัคู่มือตอบควรนดัวนัหรือเวลาตอบ 

3.5) บริการแนะแนวการอ่าน การอ่านหนงัสือมีความส าคญัและจ าเป็น
อยา่งยิง่เพราะจะเป็นพ้ืนฐานท่ีท าใหก้ารเรียนกา้วหนา้ช่วยสร้างความส าเร็จในการด าเนินชีวิต ผูท่ี้
อ่านเป็น อ่านเร็วและอ่านมากยอ่มไดเ้ปรียบ บรรณารักษต์อ้งถือเป็นหนา้ท่ีท่ีจะแนะแนวการอ่านแก่
นกัเรียนเพ่ือใหมี้ความสามารถและเกิดทกัษะในการอ่านโดยทัว่กนัซ่ึงมีวิธีการแนะแนวการอ่าน
อยา่งไดผ้ลคืออ่านอยา่งคร่าว ๆ เพียงอ่านช่ือเร่ือง ช่ือผูแ้ต่ง สารบญั ค  าน า อ่านเพียงบางตอนเพื่อดู
เน้ือหา นอกจากนั้นมีวิธีการอ่านหลายวิธีคือ อ่านเก็บแนวคิดโดยสรุปสาระส าคญัของขอ้ความ 
แบบตรวจตรา อ่านศึกษาคน้ควา้ อ่านเชิงวิเคราะห์ อ่านเก็บขอ้มลู เป็นตน้ 

3.6) บริการบรรณานุกรม หมายถึง การบริการใหร้ายช่ือหนงัสือและวสัดุ
สารสนเทศต่าง ๆ โดยน ามาท าเป็นรายการรวมไวด้ว้ยกนั มีแบบฟอร์มการเขียนอยา่งละเอียด 
ประโยชนข์องบรรณานุกรมช่วยบอกแหล่งความรู้เฉพาะเร่ืองใหแ้ก่ผูต้อ้งการศึกษาคน้ควา้ 
บรรณานุกรมท่ีโรงเรียนควรจดัท ารายช่ือหนงัสือใหม่ บรรณานุกรมหนงัสือเฉพาะวิชา 
บรรณานุกรมหนงัสือท่ีไดรั้บรางวลั และบรรณานุกรมหนงัสือประกอบการจดักิจกรรมในวาระท่ี
หอ้งสมุดจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการใชห้อ้งสมุด 

3.7) บริการแนะน าการใชห้อ้งสมุด เป็นหนา้ท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงของ
บรรณารักษห์อ้งสมุดโรงเรียน เพราะท าใหผู้ใ้ชบ้ริการหอ้งสมุด ไดแ้ก่ นกัเรียน ครู อาจารยโ์รงเรียน
ไดท้ราบว่าหอ้งสมุดมีบริการอยา่งไรบา้ง นอกจากน้ีการแนะน าการใชห้อ้งสมุดช่วยใหผู้ใ้ชส้ามารถ
ใชห้อ้งสมุดอยา่งมีประสิทธิภาพ คือ รู้วิธีท่ีจะคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเองอยา่งรวดเร็วเป็นการ
ประหยดัเวลาและแรงงานของเจา้หนา้ท่ีหอ้งสมุด ซ่ึงมีวิธีการแนะน าหอ้งสมุดหลายวิธี เช่น  
การปฐมนิเทศการใชห้อ้งสมุด การจดัท าคู่มือการใชห้อ้งสมุด การจดัชัว่โมงสอนในหอ้งเรียน 
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3.8) บริการจดัท ารายช่ือหนงัสือ ช่วยใหผู้ใ้ชห้อ้งสมุดสามารถคน้ควา้หา
ความรู้จากหนงัสือไดอ้ยา่งกวา้งขวาง หอ้งสมุดส่วนใหญ่จดัท ารายช่ือหนงัสือใหม่เป็นรายเดือนเพื่อ
แจง้ผูใ้หใ้ชห้อ้งสมุดทราบว่าในรอบเดือนท่ีผา่นมามีหนงัสือและส่ิงพิมพใ์ดเขา้สมุดบา้ง 

3.9) การจดัหอ้งสมุดของเล่น งานบริการใหม่ของหอ้งสมุดโรงเรียนใน
ปัจจุบนัวตัถุประสงคเ์พื่อจดัประสบการณ์ใชห้อ้งสมุดใหน้กัเรียน เป็นแนวทางในการพฒันาความ
สนใจและตามความสามารถในการปรับตวัใหเ้ขา้กบัสงัคมได ้ ทั้งน้ีของเล่นนอกจากใหค้วาม
เพลิดเพลินแลว้ยงัเป็นกิจการท่ีแสดงถึงพฤติกรรมการใชก้ลา้มเน้ือส่วนต่าง ๆ ความสามารถการ
เรียนรู้และการนึกคิดกิจกรรมเล่นท าใหเ้ด็กสร้างประสบการณ์ ฝึกความสามารถใหก้ารรับรู้สร้าง
ความคิดหลาย ๆ ดา้น 

2.7 การจดักจิกรรมในห้องสมุดโรงเรียน 
งานกิจกรรม หมายถึง งานท่ีหอ้งสมุดจดัข้ึนเป็นคร้ังคราวเพ่ือส่งเสริมใหน้กัเรียน

สนใจมาใชบ้ริการมากข้ึนและเปิดโอกาสใหน้กัเรียนท างานร่วมกนั การจดักิจกรรมหอ้งสมุดท าให้
คนรู้จกัหอ้งสมุดและใชห้อ้งสมุดไดอ้ยา่งถกูตอ้งยิง่ข้ึนมีความกระตือรือร้นท่ีจะติดตามอ่านหนงัสือ
หรือคน้ควา้ งานกิจกรรมมีส่วนช่วยเสริมสร้างใหน้กัเรียนมีความคิดสร้างสรรค ์ สามารถคน้ควา้ 
หาขอ้มลูจากกิจกรรมต่าง ๆ ใหส้ าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดีเพือ่น ามาสู่การใชบ้ริการโดยมีวตัถุประสงค์
ดงัน้ีเพ่ือกระตุน้เราใจใหน้กัเรียนเกิดความตอ้งการในการอ่าน รู้จกัเลือกหนงัสือไดต้รงตามความ
ตอ้งการเพื่อส่งเสริมใหเ้กิดนิสยัรักการอ่าน วจิารณญาณในการคิดตดัสินใจไดถ้กูตอ้งโดยใชเ้วลา
ว่างใหเ้กิดประโยชน์จากการเขา้ร่วมกิจกรรมของหอ้งสมุดมากข้ึน 

ในการจดักิจกรรมหอ้งสมุดโรงเรียนบรรณารักษม์ีหนา้ท่ีรับผดิชอบควบคุมดูแลกิจกรรม
ต่าง ๆ ทุกประเภทใหส้อดคลอ้งและสนบัสนุนนโยบายของโรงเรียน และเพื่อใหก้ารจดักิจกรรม
ด าเนินไปตามจุดประสงคท่ี์ก  าหนดไว ้อาจจดัใน 2 ลกัษณะ จดัรวมกบักิจกรรมอ่ืน ๆ ของโรงเรียน
และหอ้งสมุดเป็นผูจ้ดักิจกรรมเอง การจดัร่วมกบักิจกรรมอ่ืนๆของโรงเรียนหอ้งสมุดสามารถจดั
กิจกรรมร่วมกบัหมวดวิชาต่าง ๆ ท่ีจดัเป็นประจ าทุกปีไดโ้ดยไม่ตอ้งออกค าสัง่ เช่น งานสปัดาห์
สุนทรภู่ งานกีฬาสี งานสปัดาห์วิทยาศาสตร์ งานส าคญัและเทศกาลต่าง ๆ ฯลฯ โดยอาจจดัป้าย
นิเทศ จดันิทรรศการ ท าหนงัสือจดัประกวดหรือแข่งขนัตอบปัญหาต่าง ๆ แมว้่าหอ้งสมุดเป็นผูจ้ดั
กิจกรรมเองโดยบรรณารักษเ์ป็นผูว้างแผนและก าหนดรูปแบบของกิจกรรม เช่น จดักิจกรรมท่ีสร้าง
นิสยัรักการอ่าน กิจการท่ีสนบัสนุนการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง กิจกรรมท่ีสร้างความเขา้ใจในเร่ือง
การใชห้อ้งสมุดและเชิญชวนใหผู้ใ้ชห้อ้งสมุดมีโอกาสเขา้ร่วมกิจกรรมและตอบสนองความ
ตอ้งการของผูใ้ชห้อ้งสมุดไม่เหมือนกนั เช่น เพื่อการศึกษาคน้ควา้ เพื่อการใชห้นงัสือและรู้จกัใช้
หอ้งสมุดเพ่ือนิสยัรักการอ่าน เพื่อใหม้ีทศันคติท่ีดีต่อหอ้งสมุด ฯลฯ การก าหนดวตัถุประสงค ์
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ท่ีชดัเจนท าใหก้ารเลือกกิจกรรมท่ีจะจดัเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์วางเอาไว ้ เช่น กิจกรรมส่งเสริม
ความรู้เร่ืองการใชห้อ้งสมุดกิจการส่งเสริมการอ่าน กิจการส่งเสริมการเรียนการสอน กิจกรรม
ส่งเสริมความรู้ทัว่ไปและการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์ และสามารถจดัไดใ้นรูปแบบกิจกรรมท่ี
จดัในหอ้งสมุด กิจกรรมเก่ียวกบัวิชาในหลกัสูตร กิจกรรมท่ีจดับนเวที กิจกรรมประเภทแข่งขนั
หรือประกวด กิจกรรมท่ีจดัในรูปของชุมนุมรายละเอียดจดักิจกรรมต่างๆดงัน้ี 

1) กิจกรรมท่ีจดัในหอ้งสมุด หอ้งสมุดเป็นสถานท่ีใหบ้ริการส่ือต่างๆ เพื่อใหผู้ใ้ช้
ศึกษาคน้ควา้ การจดักิจกรรมในหอ้งสมุดจึงเป็นกิจกรรมประเภทเสริมการใชบ้ริการและส่งเสริม
การศึกษาคน้ควา้ใหแ้ก่ผูใ้ช ้เช่น การจดัป้ายนิเทศ การจดันิทรรศการ การแนะน าวิธีใชห้อ้งสมุดและ
ท าบตัรรายการ การใชโ้สตทศันวสัดุ การแนะน าหนงัสือ การแนะแนวการอ่าน การเล่านิทาน  
มุมเกมการทายปัญหาสาธิต การเล่นของไทย เช่น หมากรุกไทย เป็นตน้ 

2) กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาในหลกัสูตร หอ้งสมุดเป็นศนูยก์ลางทางการศึกษา
ของโรงเรียน ตอ้งสนบัสนุนทุกวิชา กิจกรรมประเภทน้ี คือ ปฐมนิเทศการใชห้อ้งสมุด แนะน า
วิธีการใชห้อ้งสมุด การสอนวิชากิจกรรมหอ้งสมุด วิชาหอ้งสมุด การรวบรวมบรรณานุกรมเฉพาะ
สาขาวิชาต่าง ๆ ประกวดการอ่านเรียงความ ค าขวญั ภาพประกอบ การเล่าเร่ือง ประดิษฐว์สัดุจาก
การอ่าน นิทรรศการวนัส าคญั ท ากฤตภาค ประกวดการพดู เสียงตามสายนิทรรศการหมุนเวยีน วีดี
ทศัน์เพื่อการศึกษา หอ้งสมุดยมือ่าน เป็นตน้ 

3) กิจกรรมท่ีจดับนเวที เป็นกิจกรรมท่ีด าเนินการบนเวทีของหอประชุมของ
โรงเรียน มีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมเป็นจ านวนมาก ลกัษณะของการจดัจึงตอ้งเด่นเป็นจุดสนใจ การจดั
กิจกรรมประเภทน้ี เช่น อภิปราย โตว้าที วรรณกรรมสาธิต เล่าเร่ืองประกอบหนงัสือจากท่าทาง  
การเล่านิทานจากภาพ การเล่านิทานประกอบ การพบักระดาษ การสนทนาเร่ืองหนงัสือ การสาธิต 
การละเล่นของไทย เป็นตน้ 

4) กิจกรรมประเภทแข่งขนัหรือประกวดต่าง ๆ เป็นกิจกรรมท่ีสนบัสนุนการอ่าน
และปลกูฝังนิสยัรักการอ่านในการแข่งขนัหรือการประกวด บรรณารักษค์วรจดัหารางวลัใหผู้ช้นะ
ซ่ึงอาจเป็นหนงัสือหรือใบประกาศเกียรติคุณ เป็นตน้ กิจกรรมประเภทน้ีอาจซ ้ากบักิจกรรมภายใน
หอ้งเรียนหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัวิชาในหลกัสูตรก็ได ้ เช่น แข่งขนัตอบปัญหา แข่งขนัการเล่นเกม
ต่าง ๆ แข่งขนัเล่านิทาน ประกวดการพดูในท่ีสาธารณะ แต่งค าขวญั แต่งกลอน เรียงความ ประกวด
ยอดนกัอ่าน ประกวดเทพีชุดกระดาษนิตยสารหรือหนงัสือพิมพ ์

5) กิจกรรมท่ีจดัในรูปชุมนุม เป็นกิจกรรมส่งเสริมการท างานร่วมกนัของสมาชิก
ในชุมนุมและช่วยเผยแพร่กิจกรรมของหอ้งสมุด เช่น ชมรมหอ้งสมุด ชมรมรักการอ่าน สปัดาห์
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หอ้งสมุด ค่ายการอ่าน หอ้งสมุดสญัจร สารานุกรมเคล่ือนท่ี ชมรมสะสมแสตมป์ และหนงัสือเก่า 
ชมรมคนรักหอ้งสมุด ชมรมคนรักหนงัสือ หอ้งสมุดสู่หมู่บา้นและครอบครัว เป็นตน้ 

สรุป งานบริการหอ้งสมุดโรงเรียนเป็นงานบริการท่ีอ  านวยความสะดวกช่วยเหลือให้
ผูใ้ชบ้ริการไดเ้ขา้ถึงสารสนเทศอยา่งรวดเร็วมีความสุขในการใชบ้ริการดา้นต่าง ๆ อยา่งทัว่ถึง เช่น 
บริการการอ่าน บริการยมืคืนหนงัสือ บริการหนงัสือจอง บริการตอบค าถาม บริการแนะแนว 
การอ่าน บริการบรรณานุกรม บริการแนะน าการใชห้อ้งสมุด บริการจดัท ารายช่ือหนงัสือ และการ
จดัหอ้งสมุดของเล่นเพ่ือใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความเร้าใจและเชิญชวนใหมี้การใชบ้ริการเพ่ิมข้ึนดว้ย
ความรู้สึกท่ีดี นอกจากนั้นงานกิจกรรมหอ้งสมุดเป็นส่วนหน่ึงของงานบริการมีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้
นกัเรียนเปิดโลกทศันก์วา้งไกลต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของหอ้งสมุดโรงเรียน ดงัเช่นกิจกรรม
ท่ีจดับนเวทีมกีารแสดงต่าง ๆ กิจกรรมประเภทการแข่งขนัหรือการประกวดในงานสปัดาห์
หอ้งสมุด เป็นตน้ 

2.8 บทบาทครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน 
ครูบรรณารักษห์อ้งสมุดโรงเรียนเป็นผูท่ี้มีบทบาทต่อการเรียนการสอนภายใน

โรงเรียน เป็นผูเ้ช่ือมโยงความรู้จากทัว่โลกมายงัครู นกัเรียน และบุคลากรภายในโรงเรียนรวมทั้ง
ชุมชนใกลเ้คียงใหเ้ป็นบุคคลท่ีมีขอ้มลูสารสนเทศท่ีทนัสมยั เป็นบุคคลท่ีทนัต่อการเปล่ียนแปลง
ของโลกยคุสารสนเทศไร้พรมแดน ดงันั้นครูบรรณารักษห์อ้งสมุดโรงเรียนจึงตอ้งปรับเปล่ียน
บทบาทหนา้ท่ีของตวัเองใหท้นักบัการเปล่ียนแปลงดว้ยเช่นกนั 

บทบาทครูบรรณารักษห์อ้งสมุดโรงเรียน แยกออกไดเ้ป็น 3 ดา้นดว้ยกนั (มณฑิรา  
พานิชยิง่, 2545, น. 8-11) คือ  

1) ดา้นบริหารในการบริหารหอ้งสมุด ตวับรรณารักษจ์ะตอ้งปฏิบติัในส่ิงต่อไปน้ี 
1.1) พิจารณาก าหนดโปรแกรมหอ้งสมุด นบัแต่การปิด-เปิด  

การใหบ้ริการดา้นต่าง ๆ ระเบียบการปฏิบติัต่าง ๆ ในหอ้งสมุดจนถึงการวางแผนในงานหอ้งสมุด
ใหส้มัพนัธก์บัการเรียนการสอน 

1.2) ด าเนินงานตามโปรแกรมหอ้งสมุดใหส้มัฤทธ์ิผล 
1.3) วางผงัหอ้งสมุด ก  าหนดท่ีตั้งของวสัดุครุภณัฑต่์าง ๆ ในหอ้งสมุดให้

เหมาะสมกบัการด าเนินงาน ใหม้ีความคล่องตวัขณะเดียวกนัก็มีความสวยงามเป็นระเบียบดว้ย 
1.4) เลือก จดัหา วสัดุการศึกษาทุกชนิดเขา้หอ้งสมุด ตลอดจนจดัหา

ครุภณัฑท่ี์ใชใ้นงานหอ้งสมุดตามท่ีตอ้งการเพราะครุภณัฑห์อ้งสมุดนั้น ถา้ใหบุ้คคลในหน่วยงาน
อ่ืนจดัหาใหอ้าจจะไดค้รุภณัฑท่ี์ไม่ตรงตามความตอ้งการ 
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1.5) จดัการฝึกอบรม แนะน าการปฏิบติังานดา้นต่าง ๆ ใหแ้ก่พนกังาน
หอ้งสมุดใหส้ามารถท างานไดถ้กูตอ้งตามระบบท่ีวางไวใ้หม้ีความละเอียดรอบคอบทราบถึงขอ้ควร
ระวงัและเทคนิคการท างานเฉพาะอยา่ง 

1.6) ก าหนดตารางการใชห้อ้งสมุดส าหรับนกัเรียนท่ีจะเขา้มาใชเ้ป็นกลุ่ม
หรือเป็นชั้นโดยร่วมกนักบัครูผูส้อน 

1.7) วางแผนร่วมกบัผูบ้ริหารในการปรับปรุงหอ้งสมุดใหส้อดคลอ้งกบั
การจดัโปรแกรมการศกึษา 

1.8) อ านวยความสะดวกใหค้รู นกัเรียนไดเ้ขา้ใชว้สัดุอยา่งเต็มท่ี  
1.9) จดัท ารายงาน สถิติการท างาน การเงิน ความกา้วหนา้ของหอ้งสมุด

เสนอต่อผูบ้ริหาร 
1.10) ร่วมมือกบัโรงเรียนและชุมชนในทอ้งถ่ิน 
1.11) ใหค้วามร่วมมือกบัองคก์าร หน่วยงาน สถาบนัการศึกษาต่าง ๆ  

ในเร่ืองกิจการของหอ้งสมุด 
2) ดา้นการศกึษา บรรณารักษใ์นหอ้งสมุดโรงเรียนตอ้งมีความรู้ทางดา้นการศกึษา

ดว้ยหนา้ท่ีทางการศกึษาของบรรณารักษห์อ้งสมุดโรงเรียนอาจจะมีขอบข่าย ดงัต่อไปน้ี 
2.1) พยายามศึกษาใหเ้กิดความรอบรู้เก่ียวกบัเร่ืองการจดัการศึกษาต่าง ๆ 

ท่ีสอนในโรงเรียน ต าราเรียน คู่มือการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ แบบฝึกหดั หลดัสูตร ประมวล 
การสอน 

2.2) ตอ้งสนใจศึกษาหาความรู้ใหเ้ขา้ใจในเร่ืองพฒันาการของเดก็ 
จิตวิทยาเดก็ในดา้นต่าง ๆ เช่น ดา้นความตอ้งการ (Needs) ความสนใจ (Interests) ความสามารถ 
(Abilities) 

2.3) ร่วมวางแผนกบัครูเป็นรายบุคคลเพื่อจดับริการหอ้งสมุดในรูปแบบ
ต่าง ๆ ใหส้อดคลอ้งกบัการสอน 

2.4) ร่วมปรึกษากบัครูในโรงเรียนอยา่งใกลชิ้ดและสงัเกตความตอ้งการ
ความสนใจของนกัเรียนเพื่อน าไปเป็นขอ้มลูในการจดัหาวสัดุ และปรับปรุงบริการ กิจกรรมของ
หอ้งสมุดใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความตอ้งการนั้น ๆ  

2.5) ใหค้วามร่วมมือหรือร่วมเป็นกรรมการผูห้น่ึงของคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียน 

2.6) ร่วมเป็นกรรมการพิจารณาหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรของ
โรงเรียน 



64 
 

3) ดา้นงานเทคนิค 
3.1) ก าหนดสายงานการท างานในหอ้งสมุด เช่น งานจดัหา งานสัง่ซ้ือ 

งานวิเคราะห์เลขหมู่ งานท าบตัรรายการ งานบริการใหย้มื งานบริการตอบค าถาม 
3.2) พิจารณาคดัเลือกวสัดุการศึกษาในหอ้งสมุดท่ีหมดประโยชน์แลว้ท้ิง

ไปเป็นคร้ังคราว 
3.3) บริหารบุคลากรในหอ้งสมุดใหส้ามารถด าเนินงานหอ้งสมุดไปอยา่ง

เรียบร้อย 
สุนิษา ขนันุย้ (2550, น.3-5) ไดก้ล่าวถึงบรรณารักษท่ี์ปฏิบติังานในหอ้งสมุดตอ้ง

ปรับเปล่ียนบทบาทหนา้ท่ีของตนเองไปตามการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยสีารสนเทศ ดงัน้ี 
1) เป็นนกัจดัการ บรรณารักษต์อ้งมีความรู้ในการจดัการ การคดัเลือกขอ้มลูท่ี

เหมาะสมตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้
2) เป็นผูใ้หค้  าปรึกษา บรรณารักษต์อ้งเป็นผูใ้หค้  าปรึกษาทางดา้นขอ้มลูข่าวสาร 

เน่ืองจากขอ้มลูมีจ  านวนมากข้ึน จึงตอ้งมีการแนะน าการใชบ้ริการขอ้มลูท่ีทนัสมยัแก่ผูใ้ชบ้ริการ 
3) เป็นผูใ้หค้  าแนะน า บรรณารักษต์อ้งเป็นผูแ้นะน าการเขา้ถึงทรัพยากร

สารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะทรัพยากรสารสนเทศท่ีอยูใ่นรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์จะตอ้ง
มีการแนะน าวิธีการใช ้การสืบคน้ขอ้มลู เป็นตน้ 

4) เป็นนกับริหาร บรรณารักษต์อ้งรู้จกับริหารหอ้งสมุดใหเ้ป็นแหล่งการเรียนรู้ท่ี
ผูใ้ชนึ้กถึงเป็นอนัดบัแรกในการเขา้ใช ้ เน่ืองจากในปัจจุบนั มีสถานท่ีต่าง ๆ มากมายท่ีเป็นแหล่ง
ดึงดูดความสนใจของผูค้นใหเ้ขา้ไปใชบ้ริการ หา้งสรรพสินคา้ แหล่งท่องเท่ียวต่าง ๆ ซ่ึงผูใ้ชบ้ริการ
นอกจากจะไดรั้บความเพลิดเพลินแลว้ยงัไดรั้บความรู้อีกดว้ย 

5) เป็นผูม้ีความรู้ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ บรรณารักษต์อ้งรู้จกัใชเ้คร่ืองมือและ
สารสนเทศทุกรูปแบบโดยเฉพาะส่ือในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ สามารถใหบ้ริการแก่ผูใ้ชไ้ด้
สอดคลอ้งกบัโลกไร้พรมแดน 

6) เป็นนกัวิจยัและประเมินผลงาน เพื่อน าผลวิจยัมาปรับปรุง แกไ้ข พฒันางานให้
ทนัสมยั ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช ้ตลอดจนรู้จกัประเมินผลงานเพื่อพฒันางานใหม้ีคุณภาพ 

7) เป็นนกัพฒันา บรรณารักษต์อ้งมีการพฒันาตนเองใหม้ีความรอบรู้ ใฝ่หาความรู้
ตลอดเวลามีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ มีทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยต่ีาง ๆ ใหเ้กิดประโยชน์ในการ
ด าเนินงาน 

8) เป็นนกัการตลาด บรรณารักษต์อ้งเป็นผูท่ี้ท าหนา้ท่ีใหบ้ริการเชิงรุกแทนการ
ตอบสนองผูใ้ชใ้นเชิงรับ กระตุน้ส่งเสริมใหเ้กิดการใชบ้ริการ 
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9) เป็นนกับูรณาการ บรรณารักษต์อ้งสามารถผสมผสานความรู้กบัระบบ
เทคโนโลยแีละน ามาประยกุตใ์หเ้กิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

สมาคมบรรณารักษห์อ้งสมุดโรงเรียนแห่งสหรัฐอเมริกาและสมาคมเพื่อการส่ือสารและ
เทคโนโลยทีางการศึกษา (American Association of School Librarians and the Association for 
Educational Communications and Technology, 1998, น.4-5) ไดก้  าหนดบทบาทและหนา้ท่ี
รับผดิชอบของครูบรรณารักษไ์ว ้4 ดา้นดงัต่อไปน้ี 

1) ในฐานะครูผูส้อน บรรณารักษค์วรใหค้วามร่วมมือกบันกัเรียน และสมาชิกใน
ชุมชนการเรียนรู้ในการวิเคราะห์ความรู้และความตอ้งการสารสนเทศ บรรณารักษท่ี์มีประสิทธิภาพ
ตอ้งมีความรู้เร่ืองวิทยาการในปัจจุบนัท่ีเก่ียวกบัเร่ืองการสอน การศึกษาหาความรู้และน าส่ิงท่ี
คน้พบมาประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์ท่ีหลากหลายไดอ้ยา่งมีทกัษะ โดยเฉพาะอยา่งยิง่การสอน
นกัเรียนใหรู้้จกัใหแ้ละประเมินสารสนเทศท่ีไดม้าเพื่อการเรียนรู้และคิดอยา่งสร้างสรรคแ์ละ
ประยกุตใ์หเ้กิดเป็นความรู้ใหม่ มีส่วนร่วมในการวางแผนหลกัสูตรการสอน เป็นผูใ้ฝ่หาความรู้
พร้อมทั้งปรับปรุงทกัษะส่วนตวัอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือท่ีจะท างานร่วมกบัครูผูบ้ริหาร และเจา้หนา้ท่ี
อีกดว้ย 

2) ในฐานะผูม้ีส่วนร่วมวางแผนการสอน บรรณารักษค์วรร่วมมือกบัครูใน
โรงเรียนในการช่วยเหลือนกัเรียนคน้หาสารสนเทศท่ีตอ้งการ จากแหล่งทรัพยากรท่ีเป็นส่ิงพิมพ์
โสตทศันวสัดุ และสารสนเทศทางอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมีอยา่งกวา้งขวาง และหลากหลายทั้งท างาน
ร่วมกบัชุมชนในโรงเรียนโดยยดึบทบาทของผูน้  าในการพฒันานโยบายพร้อมกบัน ามาปฏิบติัและ
การพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอน ซ่ึงจะท าใหน้กัเรียนเกิดการพฒันาทกัษะและความสามารถ
ในดา้นสารสนเทศ และการส่ือสารไดอ้ยา่งเต็มท่ี พร้อมกนัน้ียงัตอ้งอุทิศตนในการใหค้วามร่วมมือ
ในการท างานอยา่งใกลชิ้ดกบัครูแต่ละท่านในการวางแผนการสอน การประเมนิและบูรณาการ
ทกัษะการส่ือสาร และสารสนเทศเพ่ือสนองตอบต่อมาตรฐานเน้ือหาวิชา 

3) ในฐานะผูเ้ช่ียวชาญสารสนเทศ บรรณารักษต์อ้งเป็นทั้งผูน้  าและผูเ้ช่ียวชาญใน
การแสวงหาและประเมินผลแหล่งท่ีมาสารสนเทศในทุกรูปแบบของขอ้มลู ทนัต่อสารสนเทศท่ี
ทนัสมยัและน าเสนอแก่ครู ผูบ้ริหาร นกัเรียนและเจา้หนา้ท่ี พร้อมกบัเป็นแม่แบบท่ีดีในการใช้
วิธีการเขา้ถึง และประเมินสารสนเทศท่ีไดม้าทั้งภายในหอ้งสมุดเองและออกไปยงันอกสถานท่ีอีก
ดว้ย 

4) ในฐานะผูบ้ริหารโปรแกรมหอ้งสมุด บรรณารักษค์วรปฏิบติัหนา้ท่ีร่วมกบั
สมาชิกในชุมชนในการก าหนดนโยบายและโครงการด าเนินงานของโปรแกรมหอ้งสมุด แนะน า
และด าเนินงานกิจกรรมทุกอยา่งท่ีเก่ียวขอ้ง ควรใหก้ารสนบัสนุนต่อแผนปฏิบติังานของหอ้งสมุดมี
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วิสยัทศัน์และความเป็นผูน้  าเพื่อท่ีจะน าหอ้งสมุดใหก้า้วออกไปขา้งหนา้ไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์การท่ีจะ
บริหารจดัการเจา้หนา้ท่ี งบประมาณเคร่ืองมือ อุปกรณ์ และอาคารสถานท่ีไดอ้ยา่งช ่าชองนั้น
บรรณารักษต์อ้งมีการวางแผนปฏิบติัการ และประเมินผลแผนงานเพื่อใหแ้น่ใจถึงคุณภาพของการ
ด าเนินงานหอ้งสมุดโดยภาพรวม 

องคก์ารการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ และสหพนัธน์านาชาติ
แห่งสถาบนัและสมาคมหอ้งสมุด (United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization : UNESCO and International Federation of Library Association : IFLA, 2000) ได้
ประกาศว่าดว้ยเร่ืองครูบรรณารักษจ์ะตอ้งด าเนินการดงัน้ี 

1) สนบัสนุนและสร้างเสริมจุดมุ่งหมายทางการศกึษาท่ีเป็นพนัธกิจของโรงเรียน
และหลกัสูตรการศึกษา 

2) พฒันาและส่งเสริมนิสยัรักการอ่าน การเรียนรู้และการใชห้อ้งสมุดในเด็ก
นกัเรียน 

3) สนใจท่ีจะสร้างและใชส้ารสนเทศเพื่อให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจและความ
เพลิดเพลิน 

4) สนบัสนุนนกัเรียนใหเ้กิดทกัษะการเรียนรู้ในการประเมนิและใชส้ารสนเทศ 
5) จดัหาทรัพยากรสารสนเทศทั้งจากแหล่งภายในหอ้งสมุดและภายนอกหอ้งสมุด

เพื่อใหน้กัเรียนไดค้วามรู้ ความคิด และประสบการณ์ 
6) จดักิจกรรมส่งเสริมวฒันธรรมและสงัคม  
7) ร่วมท างานกบันกัเรียน ครู ผูบ้ริหารและผูป้กครองนกัเรียน 
8) ประชาสมัพนัธก์ารอ่านและทรัพยากรสารสนเทศ และบริการท่ีมีในหอ้งสมุด

โรงเรียนใหบุ้คคลในโรงเรียนไดรั้บทราบ 
 สมาคมการศกึษาแห่งประเทศออสเตรเลีย (Australian Education Union : AEU, 2008) ได้
ก  าหนดบทบาทหลกัสูตรของครูบรรณารักษไ์วด้งัน้ี 

1) ในฐานะผูน้  าทางดา้นหลกัสูตร ครูบรรณารักษต์อ้งด าเนินงานต่าง ๆ ไดแ้ก่ 
1.1) ท างานร่วมกบัผูบ้ริหารของโรงเรียนเพื่อจุดมุ่งหมายในดา้นการ

เรียนรู้สารสนเทศของครูและนกัเรียนเป็นหลกั 
   1.2) ร่วมวางแผนกบัคณะกรรมการจดัท าหลกัสูตรของโรงเรียนเพื่อจดัท า
หลกัสูตร 
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1.3) ส่งเสริมใหค้รูในโรงเรียนตระหนกัถึงความจ าเป็นท่ีจะส่งเสริมให้
นกัเรียนมีทกัษะในการสืบคน้สารสนเทศ และใหเ้ห็นถึงความส าคญัของการเรียนโดยใชท้รัพยากร
สารสนเทศของหอ้งสมุด 

1.4) ประชาสมัพนัธป์ระโยชน์ของสารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะการสืบคน้
สารสนเทศและในขณะเดียวกนัครูบรรณารักษค์วรติดตามพฒันาการของนกัเรียนในดา้นผูใ้ช้
สารสนเทศดว้ย 

1.5) วางแผน สอนและประเมินความร่วมมือกบัครูดว้ยเพื่อใหแ้น่ใจว่า
การบูรณาการแหล่งสารสนเทศและเทคโนโลยใีนการสอนนกัเรียนไดผ้ลอยา่งมีประสิทธิภาพ 

1.6) ใหค้วามส าคญักบัการรู้สารสนเทศเป็นอนัดบัแรก ส่งเสริมให้
นกัเรียนรักการอ่านทั้งการดู การฟังเพ่ือความรู้และความเพลิดเพลิน 

1.7) จดัหาเคร่ืองมือช่วยนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษและนกัเรียนท่ีมี
ปัญหาดา้นสงัคม 

1.8) สร้างความเขา้ใจใหน้กัเรียนไดท้ราบถึงบริการสารสนเทศเพื่อ
การศึกษาว่าจะช่วงส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและส่งเสริมนิสยัรักการอ่านดว้ย 

2) ในฐานะผูเ้ช่ียวชาญดา้นสารสนเทศ ครูบรรณารักษต์อ้งการด าเนินการต่าง ๆ 
ดงัน้ี 

2.1) จดัท าเคร่ืองมือเขา้ถึงสารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพและจดัท า
ระบบแนะน าการสืบคน้ และการยมืคืนทรัพยากรสารสนเทศ 

2.2) จดัใหม้ีการฝึกฝนและช่วยเหลือนกัเรียนและบุคลากรในโรงเรียนให้
ใชร้ะบบการสืบคน้และการยมืคืนทรัพยากรสารสนเทศ 

2.3) แปลงระบบสารสนเทศและเทคโนโลยสี าครับครูและนกัเรียนใหอ้ยู่
ในเน้ือหาหลกัสูตรของโรงเรียน 

2.4) จดัใหม้ีผูเ้ช่ียวชาญเพื่อช่วยเหลือนกัเรียนในการใชเ้ทคโนโลยแีละ
ทรัพยากรสารสนเทศภายในและภายนอกโรงเรียน และเพือ่ใชใ้นการศึกษาคน้ควา้วจิยั 

2.5) จดัใหม้ีผูเ้ช่ียวชาญเพื่อช่วยเหลือนกัเรียนในการใชป้ระโยชนข์อง
บริการสารสนเทศของหอ้งสมุดในโรงเรียนเพื่อการอ่าน การดู และการฟัง 

3) ในฐานะผูจ้ดับริการสารสนเทศ ครูบรรณารักษต์อ้งด าเนินการต่าง ๆ ดงัน้ี 
3.1) พฒันาและจดัท ากลยทุธใ์นการประเมนิทรัพยากรสารสนเทศเพื่อใช้

ในการตดัสินใจเก่ียวกบัหลกัสูตรและความตอ้งการของนกัเรียนภายในบริบทของโรงเรียนเป็น
อนัดบัแรก 
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3.2) พฒันานโยบาย ขั้นตอนและเกณฑส์ าหรับการคดัเลือกทรัพยากร
สารสนเทศทั้งน้ีตอ้งสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียน และตรงกบัความ
ตอ้งการของนกัเรียน  

3.3) พฒันาระบบสารสนเทศและบริการสารสนเทศท่ีตอบสนองความ
ตอ้งการของนกัเรียนและครู 

3.4) พฒันาและประมาณงบประมาณใหเ้พียงพอส าหรับใชใ้นการ
สนบัสนุนการเรียนการสอน 

3.5) จดัใหมี้บรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนกัเรียนภายในหอ้งสมุด 
3.6) ประชาสมัพนัธเ์พื่อใหม้ีการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากร และบริการ

สารสนเทศใหก้บัครู นกัเรียน และบุคลากรในโรงเรียนและบริเวณใกลเ้คียง 
ชไวเออร์ (Scheirer, 2000) ไดศ้ึกษาวิจยับทบาทของครูบรรณารักษท่ี์เปล่ียนแปลงไปใน

ศตวรรษท่ี 21 พบว่า ครูบรรณารักษต์อ้งเปล่ียนแปลงบทบาทของตนเองดงัน้ี  
1) เป็นผูน้  าและร่วมมือกบัครูในโรงเรียนเพ่ือจดัท าหลกัสูตร รวมทั้งเป็นผูน้  าไป

การใชก้ลยทุธใ์หม่ ๆ ในการสอน 
2) เป็นท่ีปรึกษาส าหรับครูทุกกลุ่มสาระในการจดัท าหลกัสูตร ท างานร่วมกบัครู

ในการออกแบบการเรียนการสอน 
3) เป็นผูใ้หค้  าแนะน าดา้นเทคโนโลย ี ครูบรรณารักษค์วรมคีวามรู้เก่ียวกบั

ทรัพยากรสารสนเทศ ฮาร์ดแวร์ เครือข่ายและแนวโนม้ของเทคโนโลย ี
4) เป็นนกับริหาร ครูบรรณารักษค์วรรู้จกัและสามารถท ารายการทรัพยากร

สารสนเทศออนไลน์ได ้ สามารถเขา้ถึงสารสนเทศในระบบเครือข่ายได ้ นอกจากนั้นควรสามารถ
บริหารงบประมาณ พฒันาทรัพยากรสารสนเทศใหม้ีความหลากหลาย และรู้จกัประเมินซอฟทแ์วร์
และเวบ็ไซต ์รู้จกัดูแลระบบการยมื-คืนรวมทั้งการส ารวจหนงัสือ 

5) เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นสารสนเทศ ครูบรรณารักษต์อ้งเป็นผูร้วบรวมและเผยแพร่
ส่ือการสอนในโรงเรียน ใหค้วามช่วยหรือครูและนกัเรียนใหส้ามารถเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์จาก
ทรัพยากรสารสนเทศไดอ้ยา่งเหมาะสม 

6) เป็นผูส้นบัสนุน ครูบรรณารักษ ์ ครูและผูบ้ริหารโรงเรียนควรท างานร่วมกนั
อยา่งใกลชิ้ด ครูบรรณารักษค์วรประชาสมัพนัธห์อ้งสมุดและทรัพยากรสารสนเทศผา่น 
จดหมายข่าว เวบ็ไซต ์ และแผน่ปลิวไปยงัผูป้กครองของนกัเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนให้
ไดรั้บทราบข่าวสารขอ้มลูของหอ้งสมุดและทรัพยากรสารสนเทศอยูเ่สมอ รวมทั้งครูบรรณารักษ์
ควรประชาสมัพนัธพ์นัธกิจ เป้าประสงคข์องโรงเรียนดว้ย 
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7) เป็นผูม้ีทกัษะการเรียนรู้สารสนเทศ ครูบรรณารักษท์ างานร่วมกบัครูเพื่อให้
นกัเรียนเกิดทกัษะการเรียนรู้ เพราะเป็นหนทางน าไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ยาขอบบ ์ และแซมซูร่ี (Yaacob and Samsuri, 2003, น. 27-42) ไดศ้ึกษาวิจยัการฝึกอบรม
ของครูบรรณารักษก์บับรรณารักษว์ิชาชีพในประเทศมาเลเซีย พบว่า ครูบรรณารักษค์วรมีบทบาท
ส าคญัในการพฒันาการรู้สารสนเทศดว้ยการแสดงบทบาทเป็นครูและเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้น
สารสนเทศ ดงัน้ี 

1) เป็นผูน้  าดา้นการพฒันาวิชาชีพ 
2) เป็นผูม้ีส่วนร่วมในหลกัสูตร สนบัสนุนทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียน 
3) เป็นผูบ้ริหารจดัการ จดัท าขั้นตอนและระบบการใหบ้ริการสารสนเทศท่ีมี

ประสิทธิภาพ 
4) เป็นนกัประชาสมัพนัธ ์เพื่อส่งเสริมทกัษะการอ่าน 
5) เป็นผูใ้หบ้ริการการสอนและการเรียนภายในโรงเรียน 
6) เป็นผูพ้ฒันาดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศภายในโรงเรียน 

ลทูาร่า และแอมโบรสิโอ (Luhtala and Ambrosio, 2013) ไดจ้ดัอนัดบั 10 ส่ิงท่ีครู
บรรณารักษใ์หม่ควรจะรู้ มีดงัน้ี 

1) ผสมผสานส่ิงเก่าเขา้กบัส่ิงใหม่ในการปฏิบติังานในหอ้งสมุด เช่น รู้จกัน า
เทคโนโลยเีขา้มาใชใ้นการจดัหมวดหมู่หนงัสือ 

2) ควรเป็นผูส้นบัสนุนครูในการช่วยหาวสัดุอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน
ประสานความรวมมือกบับุคลากรทุกฝ่าย สร้างมนุษยสมัพนัธก์บัทุกฝ่าย 

3) เขา้ถึงผูเ้รียน ครูบรรณารักษค์วรเขา้ถึงนกัเรียน ครูและบุคลากรอ่ืน ๆ ใน
โรงเรียนเพื่อใหเ้กิดทกัษะในการใชห้อ้งสมุด 

4) ประชาสมัพนัธ ์ ครูบรรณารักษค์วรเป็นผูม้คีวามรู้เก่ียวกบัดิจิทลั จดัท าประวติั
ผูใ้ชบ้ริการเขา้ใจหลกัสูตร ประชาสมัพนัธโ์ครงการหอ้งสมุดผา่นเฟซบุ๊ค (Facebook) YouTube 
และ Twitter 

5) ส่งเสริมและสร้างความเจริญงอกงามใหก้บันกัเรียนในดา้นการรู้สารสนเทศ 
6) เรียนรู้เก่ียวกบัเกณฑม์าตรฐานของหอ้งสมุดโรงเรียน 
7) สร้างสมัพนัธก์บัชุมชน 
8) ตั้งเป้าหมายท่ีสามารถวดัได ้
9) มีความยดืหยุน่ 
10) มีความคิดเชิงบวก 
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คู (Khoo, 2002) ไดก้ล่าวถึงสมรรถนะท่ีจ  าเป็นของบรรณารักษแ์ละนกัสารสนเทศในยคุ
ใหม่ดว้ยการจดัล  าดบัความส าคญัโดยผูอ้  านวยการหอ้งสมุดในประเทศสิงคโปร์ มีดงัน้ี 

1) สมรรถนะดา้นบรรณารักษศาสตร์ รวมไปถึงทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบ
ดิจิทลั และออนไลน์ การจดัซ้ือจดัหา การท ารายการ การจดัการทรัพยากรสารสนเทศ การบริการ
ตอนค าถามทางออนไลน์ ทกัษะการสืบคน้สารสนเทศ มีความรู้เก่ียวกบักฎหมายลิขสิทธ์ิและ
ทรัพยสิ์นทางปัญญา รู้จกัพฤติกรรมผูใ้ช ้ศึกษาความตอ้งการของผูใ้ช ้ประเมินสารสนเทศและแหล่ง
สารสนเทศ 

2) สมรรถนะดา้นการจดัการสารสนเทศ รวมถึงการจดัการความรู้ 
3) ทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ รวมถึงอินเทอร์เน็ต (Internet) เวบ็ (Web)  

เสร์ิทเอน็จ้ิน (Search Engine) โปรแกรมปฏิบติัการต่าง ๆ (Operating Systens) 
4) ทกัษะดา้นการส่ือสาร รวมถึง การพดู การเขียน การประชาสมัพนัธ ์ การฟัง  

การบริการ 
5) สมรรถนะดา้นการสอน การฝึกอบรม และการใหค้  าแนะน า รวมถึงการให้

การศึกษาแก่ผูใ้ช ้และการฝึกอบรม  
6) สมรรถนะดา้นการจดัการ และภาวะผูน้  า รวมถึงการวางแผน การบริหาร

งบประมาณการจดัท าโครงการ การบริหารจดัการ การพฒันาบุคลากร การประกนัคุณภาพและ
วางแผนเชิงกลยทุธ ์

7) สมรรถนะดา้นธุรกิจ รวมถึงการวิเคราะห์ดา้นธุรกิจ และวิจยัการตลาด 
8) สมรรถนะดา้นทศัคติ และค่านิยมในวิชาชีพ ควรมคีวามสามารถในการอ่าน  

ใฝ่เรียนรู้ มีจิตบริการ ปฏิสมัพนัธก์บับุคคลอ่ืน ๆ ในวิชาชีพ 
สรุปไดว้่า ครูบรรณารักษห์อ้งสมุดโรงเรียนควรปรับเปล่ียนบทบาทตนเองในดา้นการ

บริหาร ดา้นการศกึษาและดา้นงานเทคนิคใหเ้ป็นไปตามการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครูบรรณารักษต์อ้งมีบทบาทเป็นนกับริหาร ครูผูส้อน นกัประชาสมัพนัธ ์ ผูส้นบัสนุน
ครู เป็นตน้ เพ่ือใหส้ามารถใหบ้ริการ ครู นกัเรียนและชุมชนบริเวณโรงเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี 

2.9 บทบาทของครูบรรณารักษ์กบัการจดักจิกรรมส่งเสริมการอ่าน 
กระทรวงศึกษาธิการ (2549, น. 2-30) ไดก้ล่าวถึงบทบาทของครูบรรณารักษไ์ว ้

ดงัน้ี หอ้งสมุดโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีส าคญัท่ีสุดในโรงเรียน ช่วยใหผู้ใ้ชเ้ขา้ถึงสารสนเทศเพื่อ
พฒันาตนเองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อสนบัสนุนการจดัการเรียนรู้ใหบ้รรลุตามเป้าหมายของ
หลกัสูตร นโยบายเป้าหมายของการปฏิรูปการเรียนการสอน โรงเรียน ครูบรรณารักษแ์ละครูผูส้อน
มีส่วนส าคญั ท าใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้วิธีการเรียน และรู้จกัแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองจากหอ้งสมุด
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และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน และการพฒันานกัเรียนใหเ้ป็นผูมี้ความรู้
ความสามารถในการแสวงหาแนวทางในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ทนัต่อความเปล่ียนแปลงของสงัคม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี และส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือความเป็นสากล แต่อยูบ่นพ้ืนฐานของความเป็นไทย
เป็นหนา้ท่ีของครูบรรณารักษร่์วมกบัครูผูส้อนดงัน้ี 

1) จดัหาทรัพยากรสารสนเทศ ใหม้ีความหลากหลาย ครบถว้น สอดคลอ้งตรงกบั
ความตอ้งการและความสนใจของผูใ้ช ้

2) สอนและฝึกทกัษะในการใชห้อ้งสมุด เพื่อฝึกทกัษะการใชห้อ้งสมุดและการ
อ่านใหเ้ป็นพ้ืนฐานความรู้ ใหน้กัเรียนสามารถคน้หาหนงัสือในหอ้งสมุดไดด้ว้ยตนเอง และรู้จกัใช้
เคร่ืองมือสืบคน้ การใชห้นงัสือ ส่ือเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 

3) แนะน าการอ่านและการศึกษาคน้ควา้จากหนงัสือและส่ือต่าง ๆ แก่ครูและ
นกัเรียน จดัท าบรรณานุกรม บรรณนิทศัน์หนงัสือใหม่ 

4) จดักิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้อยา่งสม ่าเสมอครูบรรณารักษต์อ้งจดั
กิจกรรมต่าง ๆ ของหอ้งสมุดโดยตรงและร่วมกบับุคคลอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ผูบ้งัคบับญัชา หวัหนา้หมวด
วิชา หวัหนา้งาน ตลอดจนบุคลากรทุกคนในโรงเรียน และมีหนา้ท่ีสร้างนิสยัรักการอ่านและ 
ปูพ้ืนฐานการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

2.10 บทบาทของครูบรรณารักษ์ในการส่งเสริมการเรียนรู้  
การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในโรงเรียนสามารถท าไดห้ลายวิธีและผูท่ี้มีส่วน

เก่ียวขอ้งหลายกลุ่มนบัตั้งแต่ผูบ้ริหาร ครู นกัเรียน ผูส้นบัสนุนการเรียนการสอน เช่น ครูผูช่้วยสอน 
และครูบรรณารักษ ์เป็นตน้ อยา่งไรก็ตามหอ้งสมุดนบัเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีส าคญัท่ีสุดภายในโรงเรียน 
เน่ืองจากเป็นแหล่งรวมสรรพวิชาทั้งหลายท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งตามหลกัสูตรและนอกหลกัสูตร
อีกทั้งยงัเป็นช่องทางท่ีเช่ือมโยงผูใ้ชไ้ปยงัแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี  
ครูบรรณารักษจึ์งตอ้งเป็นผูม้ีบทบาทส าคญัและแตกต่างไปจากผูส้นบัสนุนการเรียนการสอน 
กลุ่มอ่ืน ๆ เน่ืองจากเป็นผูม้ีความรู้เร่ืองแหล่งเรียนรู้ และทรัพยากรความรู้มากกว่าบุคคลกลุ่มอ่ืน ๆ 
ทั้งยงัรู้เทคนิควิธีในการแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ดงันั้นครูบรรณารักษจึ์งควรใชค้วามรู้
ความสามารถและโอกาสน้ีในการแสดงบทบาทเป็นผูน้  าในการสร้างกลยทุธใ์นการสนบัสนุนการ
เรียนการสอนท่ีส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียนภายในโรงเรียน (Williams & Zald, 1997 ) 
ครูบรรณารักษค์วรตอ้งศึกษาวิธีการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ เขา้ใจในความ
แตกต่างของผูใ้ชบ้ริการ มีทกัษะดา้นต่างๆ ซ่ึงจะช่วยผูเ้รียนในการเรียนรู้วิธีการคิดอยา่งมี
วิจารณญาณและการแสดงออกอยา่งถกูตอ้ง (Rice-Lively & Racine, 1997) ครูบรรณารักษจึ์ง
จ  าเป็นตอ้งพฒันาความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัความรู้เบ้ืองตน้ของกระบวนการเรียนรู้ รูปแบบการ
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เรียนรู้ตวัต่อตวัและทกัษะการคิด (Burnheim, 1992) ทกัษะท่ีจ  าเป็นในการคน้ควา้วิจยัและการสอน
ทกัษะดา้นสารสนเทศแก่นกัเรียน เช่น วิธีการรวบรวมสารสนเทศตามหวัขอ้ท่ีไดรั้บ ความสามารถ
ในการเลือกแหล่งสารสนเทศตามหวัขอ้ท่ีตอ้งการ การประเมินสาระสนเทศท่ีหามาไดแ้ละการรู้
ความสมัพนัธข์องสารสนเทศท่ีหาได ้ เพื่อน ามาเช่ือมโยงกบังานของตน (Jurgens & Dario, 1992) 
ครูบรรณารักษค์วรมีส่วนร่วมในการพฒันาหลกัสูตร เพื่อทราบขอบเขตของหลกัสูตร และประเมิน
ไดว้่าจะมีวิธีการสนบัสนุนอยา่งไร จะตอ้งเพ่ิมเติมทรัพยากรสารสนเทศสาขาใดบา้ง มีบทบาทต่อ
การใชอิ้นเตอร์เน็ตเพ่ือสนบัสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพฒันาแหล่งทรัพยากรและมัน่ใจว่า
นกัเรียนและครูไดใ้หค้วามส าคญัในการเรียนรู้ของตนเอง การเพ่ิมองคค์วามรู้ทั้งการใชเ้ทคโนโลยี
ใหม่ ๆ ใหก้บัผูใ้ชบ้ริการ หอ้งสมุดและการเปล่ียนแนวคิดในเร่ืองการสอนและการเรียนรู้ รวมทั้ง
การเปล่ียนส่ิงแวดลอ้มในการเรียนการสอนท่ีมีข้ึน (Newton et al., 1998)  

Holtze (2001) กล่าวว่า การส่งเสริมใหผู้เ้รียนรู้เกิดทกัษะการเรียนรู้ (Learning Skills) และ
ทกัษะสารสนเทศ (Information Skills) ลว้นเกิดข้ึนไดโ้ดยอาศยัความสมัพนัธร์ะหว่างผูส้อนกบั
บรรณารักษท์ั้งส้ินนบัตั้งแต่บรรณารักษเ์ขา้ไปมีส่วนร่วมในการจดัหลกัสูตรการเรียนการสอนและ
กิจกรรมการเรียนรู้ การจดัหาทรัพยากรสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเหมาะสมและการร่วมมือกนั
สอนเพื่อใหผู้เ้รียนมีทกัษะในการเสาะแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รู้จกัวิเคราะห์ ประเมินและ 
น าความรู้ท่ีแสวงหามาไดเ้พื่อน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ Holtze จึงไดน้ าเสนอการมี
ปฏิสมัพนัธก์บัคณาจารยเ์พื่อร่วมมือกนั 7 ประเด็น คือ 

1) การพบปะกบัครูผูส้อน 
1.1) ร่วมรับประทานอาหารกบัครู ร่วมงานตอ้นรับครูท่ีมาบรรจุใหม่หรือร่วม

ประชุม  
1.2) โฆษณาเร่ืองเก่ียวกบัหอ้งสมุดในส่ิงพิมพข์องโรงเรียน 
 1.3) พบปะกบัคนรอบๆ ตวัครู เช่น เจา้หนา้ท่ีธุรการ ผูบ้ริหาร ครูผูช่้วยสอน 
1.4) จดัสรรเงินใหก้บัครูใหม่เพ่ือจดัซ้ือทรัพยากรสารสนเทศท่ีครูตอ้งการ  
1.5) จดังานเก่ียวกบัผลงานทางวิชาการประจ าปี  

2) การสร้างความสมัพนัธ ์ 
2.1) ตอบค าถามหรือขอ้ร้องเรียนอยา่งเหมาะสม  
2.2) ส่งบนัทึกขอบคุณส าหรับครูท่ีใหค้  าแนะน าหอ้งสมุด  
2.3) ดูแลครูท่ีใชบ้ริการหอ้งสมุดอยา่งดี  
2.4) ประชาสมัพนัธท์รัพยากรสารสนเทศใหม่ของหอ้งสมุด  

 3) การส่ือสารและประชาสมัพนัธ ์ 
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3.1) จดัท าคู่มือแนะน าหอ้งสมุด  
3.2) รายงานจ านวนทรัพยากรและจ านวนเงินท่ีใชใ้นการจดัซ้ือทรัพยากรหอ้งสมุด

แต่ละสาระการเรียนรู้ 
3.3) เขียนประวติัของครูท่ีสนบัสนุนหอ้งสมุดลงในจดหมายข่าวของหอ้งสมุด 

   3.4) ส ารวจการใชท้รัพยากรหอ้งสมุดของครูและแจง้ใหค้รูทราบว่าการจดัหา
ทรัพยากรของหอ้งสมุดนั้นพิจารณาจากความตอ้งการของครู 

3.5) ส่งข่าวสารผา่นทางกระดานข่าวในอาคารต่าง ๆ เพื่อใหเ้ขา้ถึงนกัเรียน 
4) การสร้างภาพพจนข์องหอ้งสมุด  

4.1) สมคัรเขา้รับเงินอุดหนุนต่าง ๆ ของโรงเรียน จะท าใหห้อ้งสมุดไดท้ั้งเงินและ
ไดท้ าความสนใจในเชิงบวกดว้ย  

4.2) เขา้ร่วมการประเมนิต่างๆ ของทางโรงเรียน 
4.3) สร้างหอ้งสมุดใหเ้ป็นศนูยก์ลางของโรงเรียนในดา้นการวจิยั การช่วยเหลือ

ดา้นการเขียนเชิงวิชาการและเป็นศนูยป์ฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 
4.4) ติดตามข่าวสารท่ีน่าสนใจของโรงเรียน (เช่นการศกึษาทางไกลเป็นตน้) และรู้

ว่าหอ้งสมุดจะมีบทบาทอยา่งไร 
4.5) โฆษณาภารกิจของหอ้งสมุดและแสดงใหเ้ห็นความส าคญัของหอ้งสมุด 
4.6) ใชห้อ้งสมุดเป็นศนูยก์ลางใหค้รูในโรงเรียนไดม้ีปฏิสมัพนัธก์นั  

5) การรู้จกัใชง้านในหนา้ท่ีและสร้างภาพพจน์ท่ีดีของบรรณารักษ ์ 
5.1) มีปริญญาบตัรขั้นสูงสุดในสาขาวิชาเฉพาะ  
5.2) เขา้เรียนร่วมกบันกัเรียน  
5.3) เขา้ร่วมองคก์รวิชาชีพต่างๆ ของครู 
5.4) ศึกษาและท าความเขา้ใจวิธีการสอนแบบใหม่ ๆ  
5.5) แนะน าครูเก่ียวกบัเทคโนโลยใีหม่ๆ ท่ีจ  าเป็นในการสอนและการวิจยั  
5.6) เมื่อมีโอกาสท่ีจะสอนใหเ้ตรียมการสอนอยา่งดี  
5.7) มีการวางแผนการสอนและการท ากิจกรรม  
5.8) ส ารวจหลกัสูตร วิธีการสอน และจ านวนนกัเรียน 

6) การปรับใหเ้ขา้กบัความสนใจของครู 
6.1) ช่วยเหลือในการท าวิจยัของนกัเรียนและครู 
6.2) สอนหลกัสูตรสั้น ๆ ใหแ้ก่ครูในเร่ืองท่ีตอ้งการ  
6.3) ปรึกษาครูเก่ียวกบัวารสารท่ีจ  าเป็นต่อการเรียนการสอน  
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6.4) ซ้ือหนงัสือท่ีครูผลิต  
6.5) สร้างเวบ็ไซตแ์นะน าเคร่ืองมือวิจยัในสาระการเรียนรู้ต่างๆ  
6.6) สอบถามเก่ียวกบัหลกัสูตรการสอนของครูเพื่อใชส้ าหรับงานพฒันาทรัพยากร  
6.7) ทบทวนหลกัสูตรต่าง ๆ และสร้างรายการแหล่งทรัพยากรเฉพาะหลกัสูตร  
6.8) ศึกษาพฤติกรรมการท าวิจยัของครู 
6.9) จดัหมวดหมู่ทรัพยากรทั้งของครูและของหน่วยงานในโรงเรียน 
6.10) ส ารวจว่าครูท่ีมาบรรจุใหม่อ่านวารสารใด แจง้รายการวารสารท่ีมีใหก้บัครู

และแจง้ว่าจะจดัหาวารสารอ่ืนท่ีครูตอ้งการหากมีเงินทุนจดัซ้ือเพียงพอ  
7) ร่วมมือกบัครู 

 7.1) เขียนบทความร่วมกบัครู 
7.2) ร่วมมือในการหาเงินสนบัสนุน  
7.3) จดัเตรียมขอ้มลูใหแ้ก่คณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา  
7.4) ช่วยครูจดัท าบรรณานุกรม  
7.5) ขอตวัแทนในแต่ละสาระวิชาเพื่อท างานร่วมกบับรรณารักษ ์ 
7.6) เป็นทีมงานสอน 
7.7) แสวงหาแหล่งการเรียนรู้  
7.8) ช่วยเหลือครูในการคน้หาและการจดัการสารสนเทศ  
7.9) ร่วมเป็นคณะกรรมการวางแผนหลกัสูตร  
7.10) ร่วมกบัครูเพื่อสอนทกัษะในการประเมินเวบ็ไซต ์ 
7.11) เขา้ร่วมสอนในชั้นเรียนเก่ียวกบัการศึกษาคน้ควา้และเขียนรายงาน ตลอดจน

แหล่งทรัพยากรสารสนเทศ 
 จากแนวคิดขา้งตน้สามารถน ามาประมวลบทบาทบรรณารักษใ์นการสนบัสนุนการเรียน
การสอนโดยสรุปเฉพาะประเด็นท่ีมีความส าคญัและตดัรายการท่ีมีความซ ้าซอ้น พร้อมทั้งพิจารณา
เพ่ิมเติมในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบับทบาทหนา้ท่ีหลกัของบรรณารักษ ์สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

1) บทบาทหนา้ท่ีหลกัของบรรณารักษ ์ 
1.1) การจดัหาทรัพยากร/แหล่งเรียนรู้  

1.1.1) ศึกษาท าความเขา้ใจวิธีการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง  
1.1.2) ศึกษาหลกัสูตรเพื่อใชใ้นงานพฒันาทรัพยากรหอ้งสมุด  
1.1.3) จดัหาส่ือการเรียนรู้และเตรียมแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถาบนั  
1.1.4) จดัสรรเงินใหก้บัอาจารยเ์พ่ือซ้ือวสัดุต าราเขา้หอ้งสมุด  
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1.2) การจดัระบบ/เคร่ืองมือเพื่อเขา้ถึงทรัพยากร/แหล่งเรียนรู้ 
 1.3) การจดับริการในหอ้งสมุด  

1.3.1) บริการยมืคืน  
1.3.2) บริการตอบค าถามและช่วย การคน้ควา้  
1.3.3) บริการจดัส่งเอกสาร  
1.3.4) บริการถ่ายเอกสาร 
1.3.5) บริการจองทรัพยากรหอ้งสมุด  
1.3.6) บริการส ารองหนงัสือ  
1.3.7) บริการถ่ายส าเนาหนา้สารบญัวารสาร  
1.3.8) บริการในรูปแบบศนูยก์ลางการวจิยั การเขียนเชิงวิชาการและ 

ศนูยป์ฏิบติัการคอมพิวเตอร์  
2) บทบาทในการสนบัสนุนผูส้อน  

2.1) มีส่วนร่วมในการวางแผนการสอน  
2.1.1) ร่วมเป็นคณะกรรมการวางแผนหลกัสูตรการเรียนการสอน  
2.1.2) มีส่วนร่วมในการเตรียมการสอน เตรียมทรัพยากรและส่ือการเรียนรู้ท่ี

สอดคลอ้งกบัเน้ือหาวิชา  
2.2) กระบวนการสอน 

 2.2.1) ร่วมเขา้เรียนในชั้นเรียนเพ่ือให ้ มีความรู้ความเขา้ใจในหวัขอ้ท่ี
เก่ียวขอ้ง  

2.2.2) เตรียมทรัพยากร/แหล่งเรียนรู้ และแนะน าแหล่งเรียนรู้  
2.2.3) ร่วมเป็นทีมงานสอน  

2.3) ใหค้วามรู้  
2.3.1) การจดัท าบรรณานุกรม 
2.3.2) ทกัษะดา้นสารสนเทศ  

3) บทบาทในการสนบัสนุนผูเ้รียน  
3.1) ในหอ้งเรียน  

3.1.1) เป็นผูท้บทวนความรู้ใหก้บัผูเ้รียน  
3.1.2) มีส่วนร่วมในการศกึษาหวัขอ้ท่ีผูเ้รียนตอ้งการศกึษา  

3.2) นอกหอ้งเรียน  
3.2.1) ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีทกัษะการรู้สารสนเทศ 
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3. แนวคดิเกีย่วกบัสมรรถนะ 
ในหวัขอ้น้ีจะน าเสนอแนวคิดเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง

ในประเด็นต่างๆ ไดแ้ก่  ความหมาย ประเภทและประโยชน์ของสมรรถนะ ตลอดจนสมรรถนะ
วิชาชีพบรรณารักษ ์การส่งเสริมสมรรถนะวิชาชีพครูบรรณารักษห์อ้งสมุดโรงเรียน รวมทั้งกิจกรรม
ในการเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพครูบรรณารักษห์อ้งสมุดโรงเรียน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี     
 3.1 ความหมายของสมรรถนะ (Competency) 

สมรรถนะ หรือ ความสามารถ ขีดความสามารถ ศกัยภาพ ไดม้ีนกัวิชาการหลาย
ท่านทั้งในและต่างประเทศไดใ้หค้วามหมายสมรรถนะไวต่้าง ๆ กนัดงัน้ี 
 ราชบณัฑิตยสถาน (2546, น. 950) ใหค้วามหมายค าว่า “สมรรถนะ” ว่าหมายถึง 
ความสามารถ หรือการมีคุณสมบติัเหมาะแก่การจดัท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงไดโ้ดยใชค้วามรู้ ทกัษะ และ
ความสามารถท่ีบุคคลหน่ึงพึงมี สามารถแสดงออกใหเ้ห็นทางพฤติกรรมทางความรู้ เจตคติ และการ
กระท าท่ีดี 
 ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (2548) ใหค้  าจ  ากดัความ สมรรถนะว่าคือกลุ่ม
พฤติกรรมท่ีองคก์ารตอ้งการจากขา้ราชการ เพราะเช่ือว่าหากขา้ราชการมีพฤติกรรมท างานในแบบ
ท่ีองคก์ารก าหนดแลว้ จะส่งผลใหข้า้ราชการผูน้ั้นมีผลการปฏิบติังานดี และส่งผลใหอ้งคก์ารบรรลุ
วตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการได ้
 นิสดารก ์ เวชยานนท ์ (2554) ใหค้วามหมายว่า สมรรถนะ หมายถึงพฤติกรรมท่ีท าใหค้น
สามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงไม่เก่ียวกบัตวังานโดยตรงโดยมีแรงขบับุคลิกภาพ ทกัษะ 
ความรู้ และค่านิยมเป็นตวัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคน 
 อาภรณ์ ภู่วิทยพนัธุ ์ (2555, น. 35) ใหค้วามหมายค าว่า สมรรถนะ ว่าหมายถึงขีด
ความสามารถ ศกัยภาพ สมรรถนะหรือพฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์ ซ่ึงสมรรถนะเป็นการกระท าหรือ
การแสดงออกของบุคคลใหอ้งคก์ารโดยเช่ือว่าสมรรถนะจะส่งผลต่อผลลพัธห์รือดชันีบ่งช้ีท่ี
ก  าหนดข้ึน นัน่ก็คือสมรรถนะกบัดชันีบ่งช้ีจะตอ้งมีค่าความสมัพนัธเ์ชิงบวก กล่าวคือเมื่อสมรรถนะ
สูงข้ึนค่าดชันีบ่งช้ีจะตอ้งสูงข้ึนตามไปดว้ย 
 แมกคลีแลนด ์ (McClelland, 1973) ไดใ้หค้  าจ  ากดัความไวว้่า “สมรรถนะ” คือ
บุคลิกลกัษณะท่ีซ่อนอยูภ่ายในปัจเจกบุคคล ซ่ึงสามารถผลกัดนัใหปั้จเจกบุคคลนั้นสร้างผลการ
ปฏิบติังานท่ีดีตามเกณฑท่ี์ก าหนดในงานท่ีตนรับผดิชอบ และเป็นส่ิงท่ีประกอบข้ึนมาจากความรู้ 
ทกัษะ ทศันคติ และแรงจูงใจ  
 จากความหมายของสมรรถนะดงักล่าวมาแลว้ขา้งตน้ สรุปไดว้่า สมรรถนะ หมายถึง 
พฤติกรรมในการท างานท่ีแสดงออกของคน ซ่ึงสามารถวดัและประเมินไดโ้ดยสะทอ้นถึง ความรู้ 
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(Knowledge) ทกัษะ (Skill) และคุณสมบติัของบุคคล (Attributes) ซ่ึงอาจมีมาแต่เดิมหรือมาจากการ
ฝึกอบรมและพฒันาในภายหลงั อนัจะส่งผลใหเ้กิดความส าเร็จของงานตามมาตรฐานหรือสูงกว่า
มาตรฐานท่ีไดก้  าหนดไว ้
 3.2 ประเภทของสมรรถนะ 

การแบ่งประเภทของสมรรถนะหรือรูปแบบของสมรรถนะ ไม่มีรูปแบบท่ีแน่นอน
ข้ึนอยูก่บัลกัษณะงานหรือข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการน าสมรรถนะนั้นไปใช ้ ซ่ึงมีนกัวิชาการ
หลายท่านไดแ้บ่งประเภทของสมรรถนะไว ้ดงัน้ี 

ณรงคว์ทิย ์แสงทอง (2547, น. 10-11) ไดแ้บ่งประเภทสมรรถนะออกเป็น 3 ประเภทดงัน้ี  
1) สมรรถนะหลกั (Core Competency) หมายถึง บุคลิก ลกัษณะของคนท่ีสะทอ้น

ใหเ้ห็นถึงความรู้ ทกัษะ ทศันคติ ความเช่ือ และอุปนิสยัของคนในองคก์ารโดยรวมท่ีจะช่วย
สนบัสนุนใหอ้งคก์ารบรรลุเป้าหมายตามวิสยัทศัน์ได ้

2) สมรรถนะประจ าสายงาน (Job Competency) หมายถึง บุคลิกลกัษณะของคนท่ี
สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความรู้ ทกัษะ ทศันคติ ความเช่ือและอุปนิสยัท่ีจะช่วยส่งเสริมใหค้น ๆ นั้น
สามารถสร้างผลงานในการปฏิบติังานต าแหน่งนั้น ๆ ไดสู้งกว่ามาตรฐาน 

3) สมรรถนะส่วนบุคคล (Personal Competency) หมายถึงบุคลิกลกัษณะของคนท่ี
สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความรู้ ทกัษะ ทศันคติ ความเช่ือและอุปนิสัยท่ีท าใหบุ้คคลนั้น ๆ มีความสามารถ
ในการท าส่ิงหน่ึงส่ิงใดไดโ้ดดเด่นกว่าคนทัว่ไป ซ่ึงเรามกัจะเรียกว่า “ความสามารถพิเศษส่วน
บุคคล” 

อาภรณ์ ภู่วิทยพนัธุ ์ (2547) ไดร้ะบุว่าสมรรถนะเป็นพฤติกรรมท่ีแสดงออกของคนท่ี
สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความรู้ (Knowledge) ทกัษะ (Skill) และคุณสมบติัของบุคคล (Personal 
Attributes) ในพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั และไดแ้บ่งสมรรถนะออกเป็น 4 ระดบั ดงัน้ี 

1) สมรรถนะหลกั (Core Competency) หมายถึง ความสามารถหลกัซ่ึงสะทอ้นให้
เห็นถึงพฤติกรรมของคนท่ีจะสนบัสนุนใหอ้งคก์ารสามารถบรรลุเป้าหมายและภารกิจตามวิสยัทศัน์
ท่ีก  าหนดและหมายถึง ลกัษณะพฤติกรรมของคนท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความรู้ ทกัษะและคุณลกัษณะ
เฉพาะของคนในทุกระดบัและทุกกลุ่มงานท่ีองคก์ารตอ้งการใหม้ี 

2) สมรรถนะในการบริหารจดัการ (Managerial Competency) หมายถึง
ความสามารถในการจดัการซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงทกัษะในการบริหารจดัการงานต่าง ๆ และหมายถึง
ความสามารถท่ีมีไดท้ั้งในระดบัผูบ้ริหารและระดบัพนกังานโดยจะแตกต่างกนัตามบทบาทและ
หนา้ท่ีความรับผดิชอบ (Role-Competency)  
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3) สมรรถนะประจ าสายงาน (Functional Competency) หมายถึง ความสามารถใน
งานซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึง ความรู้ ทกัษะ และคุณลกัษณะเฉพาะของงานต่าง ๆ (Job-based)  
อาจเรียกว่า Functional Competency ว่าเป็น Job Competency หรือ Technical Competency 

4) สมรรถนะส่วนบุคคล (Individual Competency) หมายถึง ความสามารถเฉพาะ
ของบุคคลซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความรู้ ทกัษะ และคุณลกัษณะเฉพาะของบุคคลท่ีเกิดข้ึนจริงตาม
หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

สรุปประเภทหรือรูปแบบของสมรรถนะสามารถแบ่งไดห้ลายประเภทหรือหลายรูปแบบ 
แต่โดยทัว่ไปจะแบ่งเป็น สมรรถนะหลกั (Core Competency) สมรรถนะวิชาชีพ (Professional 
Competency) และสมรรถนะในงานหรือในหนา้ท่ีเฉพาะแต่ละงาน (Technical Competency) ใน
การศึกษาสมรรถนะวิชาชีพครูบรรณารักษห์อ้งสมุดโรงเรียนคร้ังน้ีจะเป็นการศึกษาสมรรถนะ
วิชาชีพ (Professional Competency) ของครูบรรณารักษห์อ้งสมุดโรงเรียนว่าควรมีสมรรถนะหรือ
คุณลกัษณะอยา่งไรเพ่ือการเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพนั้น ๆ ใหก้บัครูบรรณารักษห์อ้งสมุด
โรงเรียนต่อไป 

3.3 ประโยชน์ของสมรรถนะ 
สมรรถนะท่ีก  าหนดข้ึนสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้ (อาภรณ์ ภู่วิทยพนัธ,์ 2555, 

น. 48-54) ดงัน้ี 
1) การสรรหาคดัเลือกพนกังาน สมรรถนะท่ีก  าหนดข้ึนมามารถน ามาใชใ้นการ

สรรหาคดัเลือกบุคลากรทั้งจากภายในหรือภายนอกองคก์ารก็ตามโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือหาคนท่ี
เหมาะสมกบัองคก์ารและเหมาะสมกบัลกัษณะงานท่ีรับผดิชอบ 

2) การจดัท าแผนฝึกอบรมระยะสั้น สมรรถนะท่ีก  าหนดข้ึนสามารถน ามาใช้
ก  าหนดหวัขอ้หรือหลกัสูตรฝึกอบรมไดโ้ดยเฉพาะสมรรถนะวิชาชีพ (Professional Competency) 
เน่ืองจากเป็นสมรรถนะเฉพาะดา้นของแต่ละงาน และเมื่อก  าหนดหลกัสูตรฝึกอบรมใหเ้หมาะสม
กบัสมรรถนะแต่ละขอ้แลว้จึงจดัฝึกอบรมตามสมรรถนะท่ีก  าหนดข้ึน 

3) การจดัท าแผนฝึกอบรมระยะสั้นแลว้ ยงัสามารถน ามาจดัหลกัสูตรฝึกอบรม
ระยะยาวไดท้ั้งหมดโดยเรียงล  าดบัตามความส าคญัของสมรรถนะ 

4) การจดัท าแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล ซ่ึงแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล 
(Individual Development Plan) เป็นแผนงานท่ีก  าหนดข้ึนจากผลการประเมินความสามารถของ
บุคลากรโดยน าสมรรถนะท่ีเป็นความสามารถท่ีคาดหวงัท่ีก  าหนดข้ึนของต าแหน่งงานมาใชเ้ป็น
เกณฑใ์นการประเมินความสามารถของบุคลากรในปัจจุบนั 
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5) การประเมินผลการปฏิบติังาน ในองคก์ารส่วนใหญ่จะน าตวัช้ีวดัผลงาน (Key 
Performance Indicators) มาใชเ้ป็นแนวทางในการประเมินผลงานของบุคลากร โดยในบางองคก์าร
ใหบุ้คลากรก าหนดเป้าหมายการท างานของตนเองว่าในแต่ละปีจะท างานอะไรบา้งและงานนั้นจะ
ประสบความส าเร็จไปมากนอ้ยแค่ไหน หรือเรียกว่า การบริหารผลงานโดยก าหนดเป้าหมาย 
(Management by Objectives) 

6) การออกแบบเสน้ทางความกา้วหนา้ในอาชีพ เสน้ทางความกา้วหนา้ในอาชีพ 
(Career Path) เป็นการออกแบบผงัความกา้วหนา้ในต าแหน่งงานท่ีเป็นการเล่ือนต าแหน่งงานและ
การโอนยา้ยบุคลากรโดยใชส้มรรถนะเป็นเกณฑก์  าหนดใหบุ้คลากรรับรู้ต าแหน่งท่ีสูงข้ึนนั้นตอ้งมี
สมรรถนะในเร่ืองใดบา้งเพื่อใหบุ้คลากรเตรียมความพร้อมและวางแผนความกา้วหนา้ในสายอาชีพ
ของตนเอง 

7) การบริหารคนเก่ง/คนดี และผูสื้บทอดต าแหน่ง บุคลากรท่ีมีความสามารถและ
ผลการปฏิบติังานท่ีดีเป็นบุคลากรท่ีองคก์ารตอ้งการ ใหท้ างานในองคก์ารใหน้านท่ีสุด ดงันั้นการใช้
สมรรถนะคดัเลือกบุคลากรเขา้ท างานโดยอาจก าหนดสมรรถนะท่ีโดดเด่นหรือพิเศษเพื่อเตรียม
บุคลากรกลุ่มน้ีเป็นผูสื้บทอดต าแหน่งงานต่อไป 

3.4 สมรรถนะวชิาชีพบรรณารักษ์ 
วิชาชีพบรรณารักษมี์ก  าเนิดข้ึนมาอยา่งยาวนาน หากแต่ตอ้งปรับตวัอยูต่ลอดเวลา

เน่ืองจากการเผชิญต่อปัจจยัหลายอยา่งท่ีก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อความสามารถท่ีมีอยู ่ หากไม่ปรับตวั
ก็จะท าใหก้ารท างานขาดประสิทธิภาพ (Marshall et al., 1996 อา้งอิงใน จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ,์ 
2541, น. 38-44) โดยปัจจยัดงักล่าวมี 4 ประการ คือ 

1) ปัจจยัแรก คือ การเปล่ียนแปลงของส่ือ (Media) ท่ีใชใ้นการจดัเก็บสารสนเทศมี
การเปล่ียนแปลงจากกระดาษมาเป็นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ รวมถึงการเปล่ียนแปลงจากรูปแบบ
สารสนเทศท่ีน าเสนอในส่ือต่าง ๆ ท่ีแต่เดิมไม่มีการผสมผสานกนัอยา่งหลากหลายมาเป็นมลัติมีเดีย 
(Multimedia) ท่ีมีการผสมผสานกนัของสารสนเทศอยา่งหลากหลายทั้ง ขอ้ความ ภาพกราฟิก เสียง 
และภาพเคล่ือนไหว 

2) ปัจจยัท่ีสอง คือ ความรับผดิชอบ ท่ีการท างานของบรรณารักษท่ี์เร่ิมซบัซอ้น
มากยิง่ข้ึนอนัเป็นผลมาจากตวัผูใ้ช ้การประเมินผลการท างาน มาตรฐานและการพฒันาปรับปรุงงาน
ท่ีตอ้งท าอยา่งต่อเน่ืองในขณะท่ีงบประมาณท่ีสนบัสนุนการท างานไม่เพ่ิมข้ึนแต่กลบัลดลง 

3) ปัจจยัท่ีสาม คือ รูปแบบใหม่ของการท างานในองคก์าร มีการน าเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์มาใชใ้นการใหบ้ริการ การใหค้วามส าคญักบัการท างานเป็นทีม การแบ่งงานกนัท า 
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4) ปัจจยัท่ีส่ี คือ กระแสการเปล่ียนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21 อนัเน่ืองมาจาก
การรวมกลุ่มกนัของประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก เช่น ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community หรือ AC) 
ท่ีมีตลาดและฐานการผลิตดว้ยกนั สามารถเคล่ือนยา้ยสินคา้ บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงาน
ท่ีมีฝีมือไดอ้ยา่งเสรี 

จากปัจจยัต่าง ๆ ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ครูบรรณารักษใ์นศตวรรษท่ี 21 จึงควรปรับเปล่ียน
บทบาทหนา้ท่ีและคุณสมบติัของตนเองในดา้นสมรรถนะวิชาชีพบรรณารักษ ์ดงัน้ี 

1) มีความเช่ียวชาญเก่ียวกบัเน้ือหาทรัพยากรสารสนเทศ สามารถกลัน่กรอง
วิเคราะห์ประเมินสารสนเทศท่ีตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้

2) มีความรู้เก่ียวกบัสาขาวิชาเฉพาะดา้นท่ีสอดคลอ้งกบัการด าเนินงานของ
องคก์ารท่ีสงักดัและความสนใจของผูใ้ช ้

3) มีความสามารถในการพฒันาและการจดัการบริการสารสนเทศอยา่งมี
ประสิทธิภาพโดยเนน้ความสะดวกในการเขา้ถึงสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ สร้างเคร่ืองมือช่วยคน้
สารสนเทศภายในหอ้งสมุด วิเคราะห์สารสนเทศได ้เป็นตน้ 

4) มีความสามารถในการสอนผูใ้ชใ้หเ้ขา้ถึงสารสนเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
รวมถึงการสนบัสนุนผูใ้ชก้ารใชส้ารสนเทศของหอ้งสมุด เช่น การสอนการเขา้ถึงสารสนเทศบน
อินเทอร์เน็ต เป็นตน้ 

5) มีความสามารถในการประเมนิความตอ้งการสารสนเทศของผูใ้ช ้ โดยออกแบบ
เคร่ืองมือศึกษาผูใ้ชแ้ละท าการตลาดเพ่ือเพ่ิมคุณค่าของบริการสารสนเทศใหส้อดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของผูใ้ช ้

6) มีความสามารถในการใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยสีารสนเทศในการ
ด าเนินงานหอ้งสมุด 

7) มีความสามารถในการประเมินผลลพัธข์องการใชส้ารสนเทศ เช่น บริการ
อา้งอิง บริการข่าวสารทนัสมยั เป็นตน้ 

8) มีความสามารถในการรับผดิชอบต่อความตอ้งการท่ีเปล่ียนแปลงของผูใ้ชโ้ดย
การปรับปรุงบริการสารสนเทศอยา่งต่อเน่ือง 

ในส่วนของสรรถนะของบรรณารักษใ์นหอ้งสมุดโรงเรียนในประเทศไทยนั้น ส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2556) ไดพ้ฒันามาตรฐานและตวับ่งช้ี
เพื่อการพฒันาคุณภาพหอ้งสมุดโรงเรียน ซ่ึงมาตรฐานดา้นครูหรือบุคลากรท าหนา้ท่ีบรรณารักษ ์
ประกอบดว้ยมาตรฐานท่ี 4-8 ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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มาตรฐานท่ี 4 ครูหรือบุคลากรท าหนา้ท่ีบรรณารักษม์คีวามสามารถในการบริหารงาน
หอ้งสมุด ประกอบดว้ยตวับ่งช้ี ดงัน้ี 

4.1. มีการก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจของหอ้งสมุดโรงเรียน 
4.2. มีการจดัท าแผนงาน โครงการหอ้งสมุดท่ีสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาคุณภาพ

การศึกษาของโรงเรียน 
4.3. มีการจดัท าโครงสร้างการบริหารงานหอ้งสมุด 
4.4. มีการจดัสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศของหอ้งสมุดใหเ้อ้ือต่อการจดัการ

เรียนรู้ 
4.5. มีการประเมินผลการด าเนินงาน 
4.6. มีการน าผลการประเมินมาใชใ้นการพฒันางานหอ้งสมุด 
4.7. มีการน ามาตรฐานหอ้งสมุดโรงเรียนของส านกังานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานมาใชใ้นการบริหารงานหอ้งสมุด 
มาตรฐานท่ี 5 ครูหรือบุคลากรท าหนา้ท่ีบรรณารักษม์ีความสามารถในการปฏิบติังาน

เทคนิค 
5.1. จดัใหมี้ทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีเน้ือหาสอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนการสอน

ตามหลดัสูตร 
5.2. จดัใหม้ีทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีเน้ือหาเหมาะสม และตรงตามความตอ้งการ

ของผูใ้ชบ้ริการ 
5.3. มีการจดัหมวดหมู่และท ารายการทรัพยากรสารสนเทศตามหลกัสากล 
5.4. มีการเตรียมทรัพยากรสารสนเทศเพื่อใหบ้ริการ 
5.5. ใชเ้ทคโนโลยใีนการจดัเก็บและสืบคน้ทรัพยากรสารสนเทศอยา่งเหมาะสม

ตามสภาพของโรงเรียน สะดวกต่อการเขา้ถึงและใชบ้ริการ 
5.6. มีการส ารวจทรัพยากรสารสนเทศประจ าปี 
5.7. มีการบ ารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมใหบ้ริการ 

มาตรฐานท่ี 6 ครูหรือบุคลากรท าหนา้ท่ีบรรณารักษม์ีความสามารถในการใหบ้ริการ 
6.1. มีการจดัท าระเบียบการใชห้อ้งสมุด 
6.2. มีการจดัท าตารางการใชห้อ้งสมุดท่ีชดัเจน 
6.3. มีการแนะน าการใชห้อ้งสมุด และการรับรู้ เขา้ถึง และใชป้ระโยชน์จาก

สารสนเทศ 
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6.4. มีการสอนวิชาการใชห้อ้งสมุด และการรับรู้ เขา้ถึง และใชป้ระโยชน์จาก
สารสนเทศ 

6.5. มีการจดับริการการอ่านและการศกึษาคน้ควา้ 
6.6. มีการจดับริการยมื-คืน 
6.7. มีการจดับริการตอบค าถามและช่วยคน้ควา้ 
6.8. มีการจดับริการเชิงรุกอยา่งหลากหลาย 
6.9. มีการจดับริการสืบคน้ทางส่ืออิเลก็ทรอนิกส์และทางอินเทอร์เน็ต 
6.10. มีการจดัเก็บสถิติการใชบ้ริการ 

มาตรฐานท่ี 7 ครูหรือบุคลากรท าหนา้ท่ีบรรณารักษม์ีความสามารถในการจดักิจกรรม 
7.1. มีการจดักิจกรรมหอ้งสมุดเพ่ือสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนตาม

หลกัสูตร  
7.2. มีการจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่านอยา่งหลากหลายเพื่อปลกูฝังนิสยัรักการอ่าน 
7.3. มีการจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่านอยา่งต่อเน่ืองเพื่อปลกูฝังนิสยัรักการอ่าน 

มาตรฐานท่ี 8 ครูหรือบุคลากรท าหนา้ท่ีบรรณารักษม์ีการพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
8.1. มีการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง และมีนิสยัรักการอ่าน 
8.2. มีทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสมยัใหม่ 
8.3. เขา้รับการอบรม สมัมนา ศกึษาดูงานอยา่งต่อเน่ือง หรือศึกษาต่อ 
8.4. เป็นสมาชิกสมาคม ชมรม หรือกลุ่มวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง 
8.5. มีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ และแลกเปล่ียนประสบการณ์เก่ียวกบัการ

ด าเนินงานหอ้งสมุด 
8.6. มีวุฒิบรรณารักษศาสตร์หรือสารสนเทศศาสตร์ หรือผา่นการศกึษาอบรมดา้น

งานหอ้งสมุด 
นอกจากนั้นสมาคมครูบรรณารักษแ์ห่งประเทศแคนาดา (Association for Teacher 

librarianship in Canada, 1998 อา้งถึงใน Scheirer, 2000, น. 9-10) ไดก้  าหนดสมรรถนะวิชาชีพครู
บรรณารักษใ์นศตวรรษท่ี 21 ไวด้งัน้ี 

1) มีมนุษยสมัพนัธแ์ละภาวะผูน้  าเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเปล่ียนแปลง 
2) มีความสามารถวางแผนโปรแกรมความร่วมมือและการสอนเพื่อใหน้กัเรียน

เขา้ถึงสารสนเทศ 
3) รู้จกัหลกัสูตรของโรงเรียน 
4) เขา้ใจนกัเรียนและความตอ้งการทางสงัคม อารมณ์และสติปัญญาของนกัเรียน 
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5) มีความรู้ดา้นการประเมินทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ ส่ือการเรียนทั้ง
ท่ีอยูภ่ายในหอ้งสมุดและในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือน าไปใชป้ระกอบในการเรียนการสอน 

6) มีความสามารถพฒันาและประชาสมัพนัธใ์หม้ีการใชส้ารสนเทศใหม้ี
ประสิทธิภาพโดยการร่วมมือกบัครูผูส้อนในการน าทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทไปใชใ้นการ
เรียนการสอน 

7) มีความสามารถจดัหาทรัพยากรสารสนเทศแหล่งสารสนเทศหรือเคร่ืองมือใน
การเรียนท่ีเหมาะสมไดต้รงกบัความตอ้งการของนกัเรียนทั้งรายบุคคลและกลุ่ม 

8) มีความสามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัหา จดัการและเผยแพร่
สารสนเทศได ้

9) มีความสามารถบริหารจดัการโครงการของหอ้งสมุด บริการต่าง ๆ และ
สนบัสนุนการบรรลุเป้าหมายของหอ้งสมุด 

10) มีความสามารถประเมินโครงการและบริการได ้
องคก์ารการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ และสหพนัธน์านาชาติ

แห่งสถาบนัและสมาคมหอ้งสมุด (United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization : UNESCO and International Federation of Library Association : IFLA, 2000) ได้
ประกาศว่าดว้ยเร่ืองหอ้งสมุดโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และในดา้นครูบรรณารักษไ์ด้
ก  าหนดไวว้่าครูบรรณารักษต์อ้งมีความสามารถ ดงัน้ี  

1) มีความสามารถในการวางแผนและบริหารจดัการหอ้งสมุดโรงเรียนสามารถ
ท างานร่วมกบัชุมชนบริเวณโรงเรียนและติดต่อประสานงานกบัหอ้งสมุดอ่ืน ๆ ได ้

2) มีความสามารถในการจดับริการทรัพยากรสารสนเทศ 
3) มีความสามารถในการจดัการสารสนเทศ 
4) มีความสามารถในการวางแผนและการสอนทกัษะการใชส้ารสนเทศใหแ้ก่ครู

และนกัเรียน 
สมาคมหอ้งสมุดและศนูยส์ารสนเทศแห่งประเทศออสเตรเลีย (Australian Library and 

Information Association หรือ ALIA) และสมาคมหอ้งสมุดโรงเรียนแห่งประเทศออสเตรเลีย 
(Australian School Library Association หรือ ASL ) (2002) ไดก้  าหนดความรู้ความสามารถดา้น
วิชาชีพของครูบรรณารักษไ์วด้งัน้ี 

1) มีความรู้เก่ียวกบัการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถสร้างบรรยากาศท่ีส่งเสริมการ
เรียนรู้ของครูและนกัเรียนภายในโรงเรียน จดัหาแหล่งทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 
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ส่งเสริมทั้งการอ่าน การฟังเพ่ือความรู้และความเพลิดเพลิน รวมทั้งเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้น
การศึกษาคน้ควา้ได ้

2) มีความรู้ความสามารถเก่ียวกบัการเรียนการสอน สามารถร่วมมือกบัครูเพื่อ
วางแผนประยกุตใ์ชส้ารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน สนบัสนุนการเรียนการสอนดว้ยการจดัหา
ทรัพยากรสารสนเทศและแหล่งสืบคน้ทรัพยากรสารสนเทศ ช่วยเหลือนกัเรียนในการพฒันา 
การเรียนของแต่ละบุคคล รวมทั้งสอนการสืบคน้สารสนเทศดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศได ้

3) มีความรู้ความสามารถเก่ียวกบัการจดัการหอ้งสมุดและการบริการสารสนเทศ 
สามารถจดัท านโยบายของหอ้งสมุดท่ีสอดคลอ้งกบัพนัธกิจของโรงเรียน สามารถจดับริการ
สารสนเทศ สามารถวางแผนกลยทุธแ์ละจดัหางบประมาณเพ่ือใชใ้นการด าเนินงานหอ้งสมุด 
รวมทั้งสามารถน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชด้  าเนินงานหอ้งสมุดได ้

4) มีความรู้ความสามารถเก่ียวกบัการประเมินผลในดา้นการเรียนการสอนจากการ
ส่งเสริมการอ่านและการรู้สารสนเทศ สามารถประเมินผลและวดัผลโครงการและบริการทรัพยากร
สารสนเทศกบันโยบาย มาตรฐานของหอ้งสมุด และเปรียบเทียบกบัหอ้งสมุดอ่ืน ๆ ท่ีมีแนวปฏิบติัท่ี
ดีได ้รวมทั้งสามารถน าผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการและบริการต่าง ๆ ของหอ้งสมุดได ้

สรุปไดว้่า ครูบรรณารักษห์อ้งสมุดโรงเรียนควรมีสมรรถนะวิชาชีพท่ีเป็นความรู้
ความสามารถในดา้นบรรณารักษศาสตร์ ดา้นการจดัการ ดา้นการศกึษาและดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วทั้งน้ีเพ่ือใหค้รูบรรณารักษส์ามารถบริหาร
จดัการและด าเนินงานหอ้งสมุดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.5 การพฒันาสมรรถนะวชิาชีพครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน 
            การพฒันาบุคลากร หมายถึง การด าเนินการเพ่ิมพนูความรู้ ความสามารถ และ
ทศันคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานท่ีตนรับผดิชอบใหม้ีคุณภาพ และประสบความส าเร็จเป็นท่ีน่าพอใจแก่
องคก์าร (พยอม วงศส์ารศรี, 2538, น. 166)  
 การพฒันาสมรรถนะ หมายถึง การเพ่ิมพนูความสามารถของบุคคลในดา้นความรู้ เจตคติ 
ทกัษะ ประสบการณ์และคุณลกัษณะท่ีจะท าใหก้ารปฏิบติังานบรรลุผลส าเร็จตามมาตรฐานขั้นต ่าท่ี
พึงพอใจได ้
 การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ หมายถึง การด าเนินการใหบุ้คคลไดรั้บประสบการณ์และการ
เรียนรู้ในช่วงระยะเวลาหน่ึงเพื่อท่ีจะน าเอามาปรับปรุงความสามารถในการท างานโดยวิธีการ  
3 ประการ (Nadlre, 1989 อา้งถึงใน นิสดารก ์เวชยานนท,์ 2548, น. 322) คือ 

1) การฝึกอบรม (Training) เป็นกิจกรรมท่ีก่อใหเ้กิดการเรียนรู้ โดยมุ่งเนน้เก่ียวกบั
งานท่ีปฏิบติัอยูใ่นปัจจุบนั (Present Job) เป้าหมาย คือ การยกระดบัความรู้ความสามารถ ทกัษะของ
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พนกังานในขณะนั้นใหส้ามารถท างานในต าแหน่งนั้น ๆ ได ้ ซ่ึงผูท่ี้ผา่นการฝึกอบรมไปแลว้
สามารถน าความรู้ไปใชไ้ดท้นัที 

2) การศกึษา (Education) เป็นวิธีการพฒันาทรัพยากรมนุษยโ์ดยตรง เพราะการให้
การศึกษาเป็นการเพ่ิมพนูความรู้ ทกัษะ ทศันคติ ตลอดจนเสริมสร้างความสามารถในการปรับตวั
ทุก ๆ ดา้นใหก้บับุคคล โดยมุ่งเนน้เก่ียวกบังานของพนกังานในอนาคต (Future Job) เพื่อเตรียม
พนกังานใหม้ีความพร้อมท่ีจะท างานตามความตอ้งการขององคก์ารในอนาคต 

3) การพฒันา (Development) เป็นกระบวนการปรับปรุงองคก์ารใหม้ี
ประสิทธิภาพเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีไม่ไดมุ้่งท่ีตวังาน (Not Focus on Job) แต่มีจุดเนน้ใหเ้กิดการ
เปล่ียนแปลงตามท่ีองคก์ารตอ้งการ และพร้อมท่ีจะปฏิบติังานกบัองคก์ารในอนาคตเพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้มต่าง ๆ 
 สรุปไดว้่า การเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพครูบรรณารักษห์อ้งสมุดโรงเรียน หมายถึง 
กรรมวิธีต่าง ๆ ท่ีมุ่งเนน้เพ่ิมพนูความรู้ ความเขา้ใจรวมทั้งทกัษะใหก้บัครูบรรณารักษห์อ้งสมุด
โรงเรียนเพื่อสามารถปฏิบติังานหอ้งสมุดโรงเรียน นอกจากน่ียงัมุ่งท่ีจะพฒันาเจตคติของครู
บรรณารักษไ์ปในทางท่ีถกูตอ้งอีกดว้ย 
 3.6 กจิกรรมในการพฒันาสมรรถนะวชิาชีพครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน 

ครูบรรณารักษห์อ้งสมุดโรงเรียนสามารถพฒันาหรือเสริมสร้างสมรรถนะตนเอง
ได ้14 วิธี (จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ,์ 2536) ดงัน้ี 

1) การศกึษาต่อ หมายถึง กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสถาบนัการศกึษาไดก้  าหนด
ขอบเขตเน้ือหาวิชาเรียนไวช้ดัเจน มีการวดัผลอยา่งเป็นทางการ และเมื่อส าเร็จแลว้ผูเ้รียนจะไดรั้บ
วุฒิการศึกษาสูงข้ึน การศึกษาต่อแบ่งไดเ้ป็น 2 วิธี คือ การศึกษาต่อโดยไม่มีผลกระทบต่องาน
ประจ า เช่น การศึกษาในระบบมหาวิทยาลยัเปิด การศกึษาหลกัสูตรภาคพิเศษ หรือการศึกษาดว้ย
ตนเอง และการศกึษาต่อโดยมีผลกระทบกบัการท างาน เช่น การไดรั้บอนุมติัจากหวัหนา้หน่วยงาน
ใหล้าศึกษาต่อโดยไดรั้บเงินเดือน และอาจมีเง่ือนไขใหม้าใชทุ้นคืนหลงัจากส าเร็จการศกึษา 

2) การฝึกอบรม หมายถึง การฝึกอบรมทั้งระยะสั้นและระยะยาว เป็นการพฒันา
ความรู้ในดา้นทฤษฎีและปฏิบติัควบคู่กนัไป แต่จะเนน้ชัว่โมงปฏิบติัมากกว่าฟังการบรรยายจาก 
ผูท้รงคุณวฒิุ เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมมีโอกาสฝึกฝนวิธีการปฏิบติังานจริงในดา้นต่าง ๆ  
อยา่งละเอียดทุกแง่ทุกมุม 

3) การประชุมสมัมนา หมายถึง กิจกรรมการพฒันาทางวชิาการท่ีคณะบุคคลกลุ่ม
หน่ึง มาร่วมประชุมกนัเพื่อศึกษาหาความรู้ หรือเพือ่หาแนวทางปฏิบติัและแนวทางแกปั้ญหา
ร่วมกนั และมีโอกาสแสดงความคิดเห็น แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์เพื่อการแกปั้ญหาท่ี
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ส าคญัในการท างานหรือวงการวิชาชีพร่วมกนัของสมาชิกท่ีเขา้ร่วมประชุมสมัมนาภายใตก้ารน า
ของผูเ้ช่ียวชาญหรือผูท้รงคุณวุฒิ 

4) การบรรยายอภิปราย หมายถึง กิจกรรมการพฒันาทางวิชาการดว้ยวิธีการ
ติดต่อส่ือสารทางวาจาระหว่างผูบ้รรยายกบัผูฟั้ง โดยผูบ้รรยายเสนอเร่ืองราว ความรู้ ขอ้มลูต่าง ๆ  
ท่ีมีการตระเตรียมมาก่อน เพ่ือใหผู้ฟั้งไดรั้บรู้ตามเน้ือหาท่ีผูบ้รรยายน าเสนอการบรรยายอภิปรายมี
ลกัษณะเป็นการถ่ายทอดความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์อยา่งเป็นทางการ คือ มกีารก าหนด
ตวัผูบ้รรยาย หวัขอ้บรรยาย สถานท่ี และเวลาไวอ้ยา่งชดัเจนแน่นอน 

5) การปฐมนิเทศ หมายถึง กิจกรรมการพฒันาทางวิชาการท่ีเนน้ใหค้วามรู้เก่ียวกบั
การปฏิบติังานในความรับผดิชอบแก่บุคลากรเขา้ใหม่ เพื่อใหม้ีความรู้เก่ียวกบัขอบเขตของงานท่ี
ตอ้งรับผดิชอบ การบริหารงานของหอ้งสมุดทั้งในแง่โครงสร้าง นโยบายกระบวนการท างาน 
ระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ สิทธิและผลประโยชน์ รวมทั้งการท าความรู้จกักบับุคลากรหอ้งสมุดทั้ง
ผูบ้ริหารและผูเ้ขา้ร่วมงานเป็นการส่งเสริมความสามคัคีในหน่วยงาน และเป็นการสร้างความรู้สึกท่ี
ดีและมัน่ใจในการท างานของตนเองอีกดว้ย 

6) การศึกษาดูงาน หมายถึง วิธีการพฒันาบรรณารักษ ์ โดยการสร้างเสริมความรู้
และประสบการณ์ท่ีแทจ้ริงใหแ้ก่บรรณารักษ ์ โดยการพาบรรณารักษไ์ปยงัหอ้งสมุดหรือหน่วยงาน
ท่ีไดม้าตรฐาน เพ่ือดูงานและศึกษาเร่ืองท่ีบรรณารักษต์อ้งการเรียนรู้และเพ่ิมพนูความรู้ เป็นวิธีการ
ท่ีช่วยใหบ้รรณารักษไ์ดค้วามรู้ และประสบการณ์ใหม่ ๆ ในการน ามาใชใ้นการท างานหอ้งสมุด 

7) การเป็นสมาชิกสมาคมวิชาชีพ หมายถึง วิธีการพฒันาทางวิชาการของ
บรรณารักษโ์ดยการสมคัรเป็นสมาชิกสมาคมวิชาชีพบรรณารักษ ์ หรือร่วมกนัจดัตั้งสมาคมชมรม
เก่ียวกบัหอ้งสมุดข้ึนเองเป็นการภายในหอ้งสมุด มีการบริหารงานและร่วมกนัด าเนินงาน 

8) การอ่านและการคน้ควา้ดว้ยตนเอง หมายถึง การพฒันาความรู้ดว้ยตวั
บรรณารักษเ์องโดยติดตามและใหค้วามสนใจในการอ่านเอกสารส่ิงพิมพท่ี์เสนอข่าวสารความรู้
ใหม่ ๆ ในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ตลอดจนสาขาท่ีเก่ียวขอ้งไดต้ามความ
ตอ้งการของตนเองในเวลาท่ีตอ้งการโดยไม่มีผูใ้ดมาบงัคบั และสามารถน าความรู้ท่ีไดม้าปฏิบติังาน
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

9) การผลิตผลงานวจิยั หมายถึง การพฒันาความรู้ดว้ยตนเองของบรรณารักษโ์ดย
การคน้ควา้อยา่งตั้งใจ จากเอกสารหลกัฐานท่ีเช่ือถือไดป้ระกอบ เพ่ือแสวงหาความรู้และขอ้เท็จจริง
อยา่งมีจุดมุ่งหมาย และมีระเบียบแบบแผนโดยใชเ้วลานาน หวัขอ้วิจยัท่ีบรรณารักษท์ าการวิจยัส่วน
ใหญ่เป็นปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน ผลการวิจยันอกจากเป็นการเพ่ิมพนูความรู้ในเร่ืองท่ีท า
วิจยัมากข้ึนแลว้ ยงัเป็นประโยชน์ต่อบรรณารักษใ์นการเล่ือนขั้นเล่ือนต าแหน่ง 
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10) การเขียนและผลิตส่ิงพิมพ ์ หมายถึง วิธีการพฒันาความรู้ของบรรณารักษโ์ดย
การคน้ควา้ศึกษาความรู้ต่าง ๆ อยา่งกวา้งขวางหรือเฉพาะแง่ใดแง่หน่ึง มีการเรียบเรียงความคิดอยา่ง
มีระบบแบบแผน มีความถกูตอ้งเช่ือถือได ้และน าความรู้ท่ีไดเ้สนอใหบุ้คคลไดรั้บทราบในรูปแบบ
ต่าง ๆ เช่น บทความ ต ารา คู่มือปฏิบติังาน 

11) การแลกเปล่ียนงานชัว่คราว หมายถึง การพฒันาความรู้ทางบรรณารักษ ์ โดย
การแลกเปล่ียนงานระหว่างกนัเป็นการชัว่คราว เป็นการเปล่ียนจากหนา้ท่ีความรับผดิชอบในการ
ปฏิบติังานท่ีรับผดิชอบในการปฏิบติังานท่ีรับผดิชอบอยูเ่ดิมไปปฏิบติังานในหนา้ท่ีความรับผดิชอบ
ใหม่เป็นการชัว่คราว เพ่ือเป็นการพฒันาความรู้ความสามารถ และประสบการณ์เก่ียวกบังานใหม่ให้
เพ่ิมมากข้ึน 

12)  การหมุนเวียนงาน หมายถึง การพฒันาความรู้ของบรรณารักษ ์โดยหมุนเวียน
กนัไปปฏิบติังานหนา้ท่ีต่าง ๆ ภายในหอ้งสมุด เป็นการโยกยา้ยไปปฏิบติังานในลกัษณะท่ีต าแหน่ง
ความรับผดิชอบของงานอยูใ่นระดบัเดียวกนั เพื่อใหบ้รรณารักษม์ีความรู้กวา้งขวางเขา้ใจงานหลาย
ประเภทของหอ้งสมุด วิธีการหมุนเวียนงานจะมีการท าอยา่งเป็นระบบโดยทัว่ไประยะเวลาการ
หมุนเวียนงานจะอยูร่ะหว่าง 6 เดือน ถึงหน่ึงหรือสองปี ข้ึนอยูก่บัลกัษณะของงาน ความยากง่ายของ
งาน ความรู้และประสบการณ์ของบรรณารักษ ์

13) การเป็นสมาชิกในคณะท างานเพื่อปฏิบติังานเป็นกรณีพิเศษ หมายถึง วิธีการ
พฒันาความรู้ของบรรณารักษ ์ โดยการแต่งตั้งใหเ้ขา้ร่วมในคณะท างานเป็นกรณีพิเศษ ในเร่ืองใด
เร่ืองหน่ึงท่ีไม่ใช่งานประจ า วิธีการเขา้ร่วมเป็นคณะท างานเพื่อปฏิบติังานเป็นกรณีพิเศษของ
บรรณารักษ ์ สามารถด าเนินการได ้ 2 ลกัษณะ คือ การเขา้ร่วมเป็นคณะท างานเพื่อปฏิบติังานเป็น
กรณีพิเศษภายในหน่วยงานท่ีบรรณารักษส์งักดั และการเขา้ร่วมเป็นคณะท างานเพื่อปฏิบติังานเป็น
กรณีพิเศษภายนอกหน่วยงาน 

14) การเป็นกรรมการในคณะกรรมการหอ้งสมุด หมายถึง วิธีการพฒันาความรู้
ของบรรณารักษ ์ โดยไดรั้บการแต่งตั้งเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการหอ้งสมุด โดยคณะกรรมการ
หอ้งสมุดมีหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษาใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัการด าเนินงานในดา้นต่าง ๆ ของหอ้งสมุดให้
ประสบผลส าเร็จ การไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการหอ้งสมุดเป็นวิธีการพฒันา
ความรู้ความสามารถของบรรณารักษ ์ โดยการเปิดโอกาสใหบ้รรณารักษไ์ดเ้ขา้ศึกษางานในดา้น 
ต่าง ๆ นอกเหนือจากงานประจ า ท าใหไ้ดรั้บความรู้ และประสบการณ์มากข้ึน 
 นอกจากนั้น พิมพไ์พ เปรมสมิทธ ์ (2544) ไดจ้  าแนกวิธีการเสริมสร้างสมรรถนะออกเป็น 
10 วิธี ดงัน้ี 
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1) การศึกษาต่อ การศึกษาต่อมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเพ่ิมคุณวฒิุของบุคลากรใหมี้
ความรู้สูงข้ึนหรือใหไ้ดรั้บความรู้ใหม่ ๆ ท าใหบุ้คลากรน าความรู้มาปรับปรุงงาน การศึกษาต่อมี
หลากหลายรูปแบบไดแ้ก่ การศกึษาต่อนอกเวลาท างาน เช่น การศึกษาในระบบมหาวิทยาลยัเปิดท่ีมี
ระบบการเรียนทางไกล การศึกษาหลกัสูตรภาคพิเศษ การเรียนการสอนแบบออนไลน์ การศึกษาต่อ
เต็มเวลาและบางเวลา และการลงทะเบียนเรียนบางรายวิชา รายหลกัสูตรหรือในสถาบนัการศึกษาท่ี
หน่วยงานตอ้งการ 

2) การฝึกอบรม การฝึกอบรมเป็นกิจกรรมท่ีมุ่งเนน้การพฒันาหรือฝึกฝนบุคลากร
ใหเ้รียนรู้ มีความช านาญขั้น โดยมุ่งใหบุ้คลากรไดเ้รียนรู้ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะในช่วง
ระยะเวลาท่ีก  าหนด เพื่อบรรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึง และก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของ
บุคลากรไปในทางท่ีตอ้งการ โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเพ่ิมพนูความรู้ในการปฏิบติังานของแต่ละ
บุคคล พฒันาทกัษะ ความช านาญ มีความคล่องแคล่วในการปฏิบติังานท่ีหน่วยงานจดัข้ึนเองภายใน
สถานท่ีท างาน หรือจา้งหน่วยงานฝึกอบรมภายนอกใหเ้ป็นผูจ้ดัการฝึกอบรมหรือการส่งบุคลากร
เขา้รับการฝึกอบรมท่ีจดัข้ึนโดยหน่วยงานอ่ืน 

3) การประชุม/สมัมนา 
3.1) การประชุม การประชุมเป็นการรวมกลุ่มกนัเพื่อปรึกษาหารือในเร่ือง

ท่ีก  าหนดไวห้รือการท ากิจกรรมใหบ้รรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึง เพื่อเปิดโอกาสให้
แลกเปล่ียนขอ้มลู ความคิดเห็น ความรู้ ประสบการณ์ การประชุมท่ีมีประสิทธิภาพควรมีเป้าหมาย
แน่นอน ควบคุมเวลาใหเ้หมาะสม มีวาระการประชุม การจดัการประชุมมีหลายรูปแบบ 

 3.1.1) การประชุมทางวิชาการ เป็นการรวมกลุ่มของผูม้ีความ
สนใจและประสบการณ์ในเร่ืองเดียวกนั วตัถุประสงคห์ลกัเพื่อเผยแพร่ความรู้ แลกเปล่ียนขอ้มลู
ข่าวสารประสบการณ์ และการคน้พบใหม่ ๆ ท่ีส าคญัคือการไดม้ีโอกาสพบประสงัสรรคก์บัผูร่้วม
วิชาชีพตวัอยา่ง การประชุมวิชาการ เช่น การประชุมใหม่สามญัประจ าปีของสมาคมหอ้งสมุดแห่ง
ประเทศไทย ฯ การประชุมวิชาการต่างประเทศ เช่น การประชุมสภาบรรณารักษแ์ห่งภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้ หรือ คอนซาล (Congress of Southeast Asian Librarians - CONSAL)  
การประชุมประจ าปีของสหพนัธร์ะหว่างประเทศสมาคมและสถาบนัหอ้งสมุดหรืออิฟลา 
(International Federation of Library Associations and Institutions - IFLA) 

 3.1.2) การประชุมเชิงปฏิบติัการ เป็นการประชุมใหค้วามรู้
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัควบคู่กนั ท าใหเ้กิดความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น สามารถน าไปใชใ้นการ
ปฏิบติังานได ้
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 3.1.3) การประชุมทางไกล เป็นการประชุมท่ีใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุม
ซ่ึงอยูค่นละสถานท่ีสามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็นได ้ โดยอาศยัอุปกรณ์ส่ือสารไดแ้ก่ 
คอมพิวเตอร์ เคร่ืองรับโทรศพัท ์และระบบส่ือสารโทรคมนาคม 

3.2) การสมัมนา การสมัมนาเป็นการประชุมกลุ่มบุคคลท่ีมีความสนใจใน
เร่ืองเดียวกนัหรือความสนใจตรงกนั มวีตัถุประสงคเ์พื่อการแลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์และ
ความคิดเห็น ซ่ึงจะน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติังาน การสมัมนาอาจใชเ้พ่ือการ
ส ารวจปัญหาเพื่อหาวิธีการแกไ้ขโดยการแลกเปล่ียนความรู้และความคิดเห็นร่วมกนั โดยจะไดรั้บ
ขอ้สรุปร่วมกนัจากการสมัมนาในแต่ละคร้ัง การสมัมนาประกอบดว้ย ผูน้  าการสมัมนาและ
ผูเ้ขา้ร่วมสมัมนา ผลจากการสมัมนาถือเป็นผลการประมวลความคิดเห็นร่วมกนัหรือขอ้เสนอ 
จากกลุ่มผูส้นใจร่วมกนั ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองนั้นจะน าไปปฏิบติัหรือไม่ก็ได ้ การสมัมนาจะก าหนด
ระยะเวลาในช่วงสั้น ๆ 

4) การศึกษาดูงาน การศกึษาดูงานเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ตรงใหก้บั
บุคลากรไดพ้บเห็นของจริง สงัเกตการณ์การปฏิบติังานจริงในหน่วยงานในประเทศและ
ต่างประเทศ รวมทั้งไดมี้โอกาสเปล่ียนบรรยากาศ สงัสรรคก์บัผูร่้วมวิชาชีพหรือผูป้ฏิบติังานอนัจะ
เป็นประโยชนน์ างาปรับปรุงการปฏิบติังานใหดี้ยิง่ข้ึน และช่วยใหบุ้คลากรมีโลกทศันก์วา้งไกลข้ึน 
การศึกษาดูงาน โดยทัว่ไปใชเ้วลาช่วงสั้น ๆ เป็นหมู่คณะอาจจดัเป็นการศึกษาดูงานโดยตรง หรือ
รวมอยูใ่นกิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น การประชุมใหญ่สามญัและการประชุมวิชาการประจ าปีของสมาคม
หอ้งสมุดแห่งประเทศไทย นิยมจดักิจกรรมการศึกษาดูงานหอ้งสมุด 

5) การปฐมนิเทศงาน การปฐมนิเทศงานเป็นกิจกรรมท่ีจดัข้ึนส าหรับบุคลากรใหม่ 
เพ่ือช่วยใหบุ้คลากรใหม่สามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัองคก์าร วฒันธรรม ส่ิงแวดลอ้ม รวมถึง ระเบียบ
ขอ้บงัคบั สวสัดิการและกิจกรรมต่าง ๆ ขององคก์าร ลกัษณะกิจกรรมปฐมนิเทศงาน อาจเป็นการ
ใหค้  าแนะน าสั้น ๆ เก่ียวกบัการปฏิบติังาน แจกหนงัสือคู่มือปฏิบติังาน หรือพาชมสถานท่ี
ปฏิบติังาน เป็นตน้ การปฐมนิเทศงานเป็นวิธีสร้างความคุน้เคยใหก้บับุคลากรใหม่ในดา้นการ
ปฏิบติังาน ผูร่้วมงานและองคก์ารโดยทั้งหมด 

6) การอ่านและการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง การอ่านเป็นกิจกรรมพฒันาความรู้ดว้ย
ตนเอง อนัเป็นพ้ืนฐานของการพฒันาทางวิชาชีพ อาจจ าแนกเป็นการอ่านในวิชาชีพไดแ้ก่ การอ่าน
วรรณกรรมทางบรรณารักษศาสตร์/สารนิเทศศาสตร์/สารสนเทศศาสตร์ ท่ีพิมพใ์นรูปหนงัสือ 
วารสาร เอกสาร รายงานการประชุม/สมัมนาและอ่ืน ๆ การอ่านในสาขาวิชาอ่ืน คือ การอ่านงาน
เขียนทางวิชาการหรือก่ึงวิชาการเป็นการพฒันาความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานท่ีปฏิบติั และการอ่าน
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โดยทัว่ไป เช่น บทวิเคราะห์วิจารณ์ในวารสาร นิตยสารซ่ึงครอบคลุมเร่ืองราวทุกดา้น(ชุติมา  
สจัจานนัท,์ 2541, น. 229-230) 

7) การหมุนเวียนงาน การหมุนเวยีนงาน เป็นการเปล่ียนหนา้ท่ีการปฏิบติังานจาก
หนา้ท่ีหน่ึงไปอีกหนา้ท่ีหน่ึง เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ ช่วยใหบุ้คลากรรู้จกัการปรับตนเอง ส่งเสริมให้
บุคลากรแต่ละคนไดเ้รียนงานต่าง ๆ ในหน่วยงานไดก้วา้งขวางข้ึน ท าใหง่้ายข้ึนเม่ือตอ้งการหา
บุคลากรทดแทน ในกรณีท่ีมกีารป่วยหรือลาหยดุ การหมุนเวียนงาน เป็นการหมุนเวียนงานของ
บุคลากรท่ีเขา้ท างานใหม่ เพื่อทราบความถนดั ความสนใจ เป็นประโยชน์ในการบรรจุใหป้ฏิบติังาน
ท่ีเหมาะสมกบัความรู้ ความสามารถ ความถนดั การหมุนเวียนงานของบุคลากรท่ีก  าลงัจะไดรั้บการ
เล่ือนต าแหน่งใหสู้งข้ึน และการหมุนเวียนงานของบุคลากรท่ีท างานมานาน เพ่ือหลีกเล่ียงความ
จ าเจ 

8) การเป็นสมาชิกสมาคมวิชาชีพ/ชมรมวิชาการ/ชมรมวิชาชีพ เกิดจากการรวมตวั
ของกลุ่มบุคคลในวิชาชีพใดวิชาชีพหน่ึงเพื่อสนองความตอ้งการของสมาชิก โดยมวีตัถุประสงค์
หลกัคือ เป็นแหล่งอ านวยการและปกป้องผลประโยชน์ใหแ้ก่มวลสมาชิก สมาคมวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์/สารนิเทศศาสตร์/สารสนเทศศาสตร์ของประเทศไทยคือ สมาคมหอ้งสมุดแห่ง
ประเทศไทยฯ มีวตัถุประสงคห์ลกัคือ รักษาผลประโยชน์และส่งเสริมสถานภาพ ของผูป้ระกอบ
วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์/สารนิเทศศาสตร์/สารสนเทศศาสตร์ ใหก้า้วหนา้มัน่คงและส่งเสริม
การศึกษา เผยแพร่วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์/สารนิเทศศาสตร์/สารสนเทศศาสตร์ มีบทบาทในการ
เพ่ิมพนูความรู้ในสาขาวิชาชีพใหแ้ก่บรรณารักษ ์ โดยการจดักิจกรรมต่าง ๆ เช่น การฝึกอบรม  
การประชุมสามญัประจ าปี เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีชมรมในสงักดัเพื่อรวบรวมบุคคลในวิชาชีพ
บรรณารักษเ์ฉพาะกลุ่มข้ึน เช่น ชมรมหอ้งสมุดเพ่ือการอาชีวศึกษาและเทคโนโลย ี เป็นการรวมตวั
ของกลุ่มบรรณารักษห์อ้งสมุดสถาบนัศึกษา ในสงักดัส านกังานคณะกรรมการอาชีวศกึษาและ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล (สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคลเดิม) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ส่งเสริมความสมัพนัธแ์ละความร่วมมือระหว่างสมาชิก แลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็น
ประสบการณ์และจดักิจกรรมเพ่ิมพนูความรู้แก่สมาชิก เช่น การฝึกอบรม การบรรยาย/อภิปราย การ
ประชุมทางวิชาการ เป็นตน้ 
 การเป็นสมาชิกสมาคมวิชาชีพ/ชมรมวิชาการ/ชมรมวิชาชีพ เป็นประโยชน์แก่สมาชิกใน
การพฒันาความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการจากการเขา้ร่วมกิจกรรมทางวิชาการ เช่น  
การประชุม สมัมนา ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน การไดรั้บข่าวสารขอ้มลูทางวิชาชีพจากข่าวสาร ส่ิงพิมพ์
ท่ีสมาคมวิชาชีพ/ชมรมวิชาการ/ชมรมวิชาชีพเผยแพร่แก่สมาชิกใหไ้ดรั้บความรู้ทนัสมยัการได้
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พบปะสงัสรรคก์บัผูท้รงคุณวุฒิในสาขาวิชา และผูป้ระกอบวิชาชีพเดียวกนั อนัจะน าไปสู่ความ
ช่วยเหลือร่วมมือต่อไป 

9) การเป็นวิทยากรบรรยาย/อภิปรายทางวิชาการ เป็นการท่ีบุคคล ซ่ึงเป็นผูม้ี
ประสบการณ์ในเร่ืองนั้น ๆ ไดรั้บเชิญไปถ่ายทอดความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์จาก
วิทยากรสู่ผูฟั้ง เนน้การก าหนดตวัผูบ้รรยาย (วิทยากร) หวัขอ้ สถานท่ีและเวลาไวอ้ยา่งชดัเจน
แน่นอน การเป็นวิทยากรช่วยเพ่ิมพนูความรู้ ประสบการณ์วิชาชีพ เพราะตอ้งมีการศึกษาคน้ควา้เพ่ือ
ถ่ายทอดความรู้สู่ผูฟั้งไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

10) การผลิตผลงานทางวิชาการ เกิดจากการศกึษาคน้ควา้อยา่งเป็นระบบ มีการ
อา้งอิงท่ีเช่ือถือได ้ผลงานทางวิชาการมีหลายรูปแบบไดแ้ก่ เอกสารประกอบการสอน ต ารา/หนงัสือ
วิชาการ บทความทางวิชาการ งานวจิยั (ท่ีไม่ใช่วิทยานิพนธ)์ ส่ือการศึกษา เช่น บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นตน้ ผลงานทางวิชาการมคุีณค่าและมีความส าคญัต่อบุคคล ท าใหเ้กิด
การศึกษาต่อเน่ือง เน่ืองจากการผลิตผลงานทางวิชาการตอ้งอาศยัการอ่าน การศกึษาคน้ควา้หา
ความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการอยา่งต่อเน่ืองและจริงจงั ผลงานทางวิชาการท่ีส าคญัต่อ
สถาบนั เป็นส่วนหน่ึงท่ีแสดงถึงความเจริญกา้วหนา้ทางวิชาการและเกียรติภูมิของสถาบนั ผลงาน
วิชาการมคีวามส าคญัต่อวิชาชีพมีความเจริญกา้วหนา้เป็นท่ียอมรับและยกยอ่งของสงัคมว่าเป็น
วิชาชีพชั้นสูงเป็นเคร่ืองมือแสดงถึงคุณสมบติั ความรู้ความสามารถภูมิปัญญาและศกัด์ิของเจา้ของ
งาน โดยเฉพาะผูส้อนท าใหผู้เ้รียนมีความเช่ือมัน่ ศรัทธานอกเหนือจากความกา้วหนา้ในการ 
เล่ือนขั้นหรือต าแหน่งท่ีสูงข้ึน ซ่ึงโดยทัว่ไปจะประเมินจากผลงานทางวิชาการ นอกจากน้ีผลงาน
ทางวิชาการมคีวามส าคญัต่อสงัคม เน่ืองจากเป็นบนัทึกความรู้ความคิดและประสบการณ์แต่ละช่วง
สมยั ท าใหเ้กิดความเช่ือมโยงทางวิชาการอยา่งต่อเน่ืองและสมัพนัธก์นั (ชุติมา สจัจานนัท,์ 2541,  
น. 231) 

 
4. งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

4.1 งานวจิยัในประเทศ 
อุษณีย ์ ศรีสารคาม (2541) ไดศ้ึกษาภาพลกัษณ์ของครูบรรณารักษต์ามทศันะของ

นกัเรียนในโรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดักรมสามญัศึกษา จงัหวดัมหาสารคาม ปีการศกึษา 2540 
ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนมีทศันะต่อภาพลกัษณ์ครูบรรณารักษโ์ดยภาพรวมและรายดา้น อยูใ่น
ระดบัมาก ทศันะของนกัเรียนต่อภาพลกัษณ์ของครูบรรณารักษท่ี์มีวฒิุทางบรรณารักษอ์ยูใ่นระดบั
มาก ส่วนทศันะของนกัเรียนต่อภาพลกัษณ์ของครูบรรณารักษท่ี์ไม่มีวุฒิทางบรรณารักษอ์ยูใ่นระดบั
ปานกลาง เมื่อจ  าแนกเป็นรายขอ้ในแต่ละดา้น พบว่า ภาพลกัษณ์ดา้นความรู้ของครูบรรณารักษอ์ยู่
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ในระดบัมากสูงสุด คือ ใฝ่ใจศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมเพ่ือพฒันาตนเองอยูเ่สมอ รู้หลกัการในการ
อ่านและพิจารณาคดัเลือกหนงัสือ และมีความรู้รอบตวัดี มีความรู้เก่ียวการบริการหอ้งสมุด มีความ
ศรัทธาและเช่ือมัน่ในวิชาชีพบรรณารักษ ์ เป็นผูมี้ความรู้ในการแนะน าการอ่านและการศึกษา  
มีความรู้เร่ืองทรัพยากรหอ้งสมุด และจดัท าเคร่ืองมือต่าง ๆ เพื่อช่วยใหน้กัเรียนสามารถเขา้ถึง
ทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นหอ้งสมุด ส่วนภาพลกัษณ์ดา้นบุคลิกภาพท่ีอยูใ่นระดบัมากสูงสุดคือ  
รักความสะอาด มีระเบียบ ใฝ่รู้ รักความยติุธรรม แต่งกายดี เป็นมิตร ฉลาด ขยนั และมีความ
รอบคอบ ตามล าดบั 
 พิมพา อินแบน กุลธิดา ทว้มสุข และจุฑารัตน์ ศราวณะวงศ ์ (2542) ไดศ้ึกษาลกัษณะงาน
และความรู้ความสามารถของบุคลากรผูใ้หบ้ริการสารสนเทศในองคก์ารของรัฐและเอกชนตาม
ความคิดเห็นของผูบ้ริหาร ผลการวจิยัพบว่า ผูบ้ริหารส่วนใหญ่เห็นว่า บุคลากรผูใ้หบ้ริการ
สารสนเทศควรมีความรู้ความสามารถดา้นการบริหารและจดัการทุก ๆ ดา้นในระดบัปานกลาง คือ 
การวางแผน ก าหนดนโยบาย บริหารงานบุคคล และการพฒันาหน่วยงาน การจดัการดา้น
งบประมาณ การบริหารองคก์รเชิงธุรกิจ การตลาด การโฆษณาประชาสมัพนัธ ์โดยผูบ้ริหารเห็นว่า
ความรู้ความสามารถดา้นการบริหารท่ีควรมีมากท่ีสุดในองคก์ารทุกประเภท คือ การวางแผน 
ก าหนดนโยบาย บริหารงานบุคคลและการพฒันาหน่วยงาน ในดา้นความรู้ความสามารถในงาน
เทคนิคผูบ้ริหารเห็นว่าบุคลากรควรมีความรู้ความสามารถในระดบัมาก ไดแ้ก่ คดัเลือกทรัพยากร
สารสนเทศท่ีเหมาะสมและตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชใ้นหน่วยงานและในสถาบนั จดัท ารายการ
บรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ ในดา้นความรู้ความสามารถดา้น
งานบริการ ผูบ้ริหารเห็นว่าบุคลากรควรมีความรู้ความสามารถในระดบัมาก ไดแ้ก่ ส่ือสารกบัผูใ้ช้
เพื่อทราบความตอ้งการของขอ้มลูท่ีแทจ้ริง แนะน า/ช้ีโยงแหล่งสารสนเทศท่ีเก่ียวกบัเร่ืองท่ี
ผูใ้ชบ้ริการ คน้ควา้และใหบ้ริการสารสนเทศไดโ้ดยใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ ส่วนในดา้นความรู้
ความสามารถดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลย ี ผูบ้ริหารเห็นว่าบุคลากรควรมีความรู้ความสามารถ
ในระดบัมาก ไดแ้ก่ มคีวามรู้และมีทกัษะการใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ ใชเ้คร่ืองมือท่ีทนัสมยั 
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ เคร่ืองมือส่ือสารต่าง ๆ และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นส านกังานได ้ รู้จกัวิธีใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปและประยกุตใ์ชก้บังานจดัการขอ้มลูสารสนเทศท่ีรับผดิชอบได ้
 เทอดศกัด์ิ ไมเ้ทา้ทอง (2542) ไดศ้ึกษาความตอ้งการการศึกษาต่อเน่ืองของครูบรรณารักษ์
ในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ผลการวจิยั
พบว่า ครูบรรณารักษม์ีเหตุผลในการเขา้ร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเน่ือง คือ ตอ้งการแกปั้ญหาและ
ปรับปรุงงานหอ้งสมุดใหดี้ยิง่ข้ึน โดยมีความพร้อมในการเขา้ร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเน่ือง คือ  
มีสภาพร่างกายและจิตใจเอ้ืออ  านวย ดา้นลกัษณะของกิจกรรมและหน่วยงานท่ีจดักิจกรรมการศึกษา
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ต่อเน่ือง พบว่า ครูบรรณารักษต์อ้งการเขา้ร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเน่ือง แบบไม่เป็นทางการ
มากกว่ากิจกรรมการศกึษาต่อเน่ืองแบบเป็นทางการ ครูบรรณารักษต์อ้งการเขา้รับการอบรมวิชา
บรรณารักษศาสตร์ท่ีไดรั้บวฒิุบตัร ในขณะท่ีการศกึษาต่อเน่ืองแบบไม่เป็นทางการ ครูบรรณารักษ์
ตอ้งการเขา้ศึกษาดูงานหอ้งสมุดและศนูยส์ารสนเทศ ช่วงเวลาท่ีครูบรรณารักษต์อ้งการเขา้ร่วม
กิจกรรมการศึกษาต่อเน่ือง พบว่า ครูบรรณารักษต์อ้งการเขา้ร่วมกิจกรรมในช่วงปิดภาคการศกึษา 
(ภาคฤดูร้อน) เกือบทุกกิจกรรมยกเวน้ การอ่านวรรณกรรมทางบรรณารักษศาสตร์ท่ีครูบรรณารักษ์
ตอ้งการอ่านในวนัเสาร์ – อาทิตย ์ และตอ้งการไดรั้บการนิเทศงานหอ้งสมุด และเขา้ศึกษาดูงาน
หอ้งสมุดและศนูยส์ารสนเทศในเวลาราชการ ส าหรับหน่วยงานท่ีครูบรรณารักษต์อ้งการเขา้ร่วม
กิจกรรมการศึกษาต่อเน่ือง พบว่าครูบรรณารักษต์อ้งการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีจดัข้ึนโดยภาควิชา
บรรณารักษศาสตร์และหอ้งสมุดท่ีตั้งอยูใ่นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ขอบเขตความรู้ท่ีครู
บรรณารักษ ์ตอ้งการไดรั้บจากการเขา้ร่วมกิจกรรมการศกึษาต่อเน่ืองมากท่ีสุด คือ ดา้นงานกิจกรรม
หอ้งสมุด ในขณะท่ีครูบรรณรักษต์อ้งการน าความรู้ดา้นงานเทคนิค และงานกิจกรรมหอ้งสมุดไป
ใชป้ระโยชน์มากท่ีสุด 
  กิตติพร เพชรพราว (2543) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง คุณลกัษณะและทกัษะพ้ืนฐานทาง
วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ส าหรับบรรณารักษใ์นอนาคต ผลการวิจยัพบว่า ในดา้นคุณลกัษณะทาง
วิชาชีพ ซ่ึงแบ่งเป็น  1)ดา้นสถานภาพทางวิชาชีพท่ีผูต้อบแบบสอบถามเห็นว่ามีความส าคญัท่ีสุด 
คือ ความเป็นผูต้ระหนกัถึงความส าคญัและมีอุดมการณ์ในวิชาชีพของตน 2)ดา้นสถานภาพทาง
วิชาการท่ีผูต้อบแบบสอบถามเห็นว่ามีความส าคญัท่ีสุด คือ การติดตามความเคล่ือนไหว และ
ความกา้วหนา้ดา้นวิชาการในสาขาวิชาชีพ ส าหรับพ้ืนฐานทางวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ในอนาคต
นั้น แบ่งเป็น 7 ดา้น คือ 1)ดา้นการสอน การฝึกอบรมท่ีผูต้อบแบบสอบถามเห็นว่ามีความส าคญั
ท่ีสุด คือ มีทกัษะในการถ่ายทอดความรู้ใหเ้หมาะสมกบัผูใ้ชบ้ริการและผูร่้วมงาน 2)ดา้นการศกึษา
ผูใ้ช ้ ท่ีผูต้อบแบบสอบถามเห็นว่ามีความส าคญัท่ีสุด คือ มีทกัษะในการวิเคราะห์แยกประเภทกลุ่ม
ผูใ้ชเ้พื่อจดับริการใหต้รงตามกลุ่มเป้าหมาย 3) ดา้นการบริการผูใ้ช ้ ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามเห็นว่ามี
ความส าคญัท่ีสุด คือ มีทกัษะในการวิเคราะห์และกลัน่กรองผลของการสืบคน้ เพ่ือใหต้รงกบัเร่ืองท่ี
ผูใ้ชต้อ้งการมากท่ีสุด 4) ดา้นมนุษยสมัพนัธ ์ ท่ีผูต้อบแบบสอบถามเห็นว่ามีความส าคญัท่ีสุด คือ 
ตอ้งมีทศันคติท่ีดีต่อผูใ้ชบ้ริการ และผูร่้วมงาน 5) ดา้นภาษาและการส่ือสาร ท่ีผูต้อบแบบสอบถาม
เห็นว่ามีความส าคญัท่ีสุด คือ มีทกัษะในการติดต่อส่ือสารระหว่างบุคคล 6) ดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีผูต้อบแบบสอบถามเห็นว่ามีความส าคญัท่ีสุด ไดแ้ก่ 6.1) ทกัษะดา้นเก่ียวกบั
เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ คือ มีความสามารถในการใชห้อ้งสมุดอตัโนมติัในการปฏิบติังานได ้ 6.2) 
ทกัษะเก่ียวกบัเทคโนโลยกีารส่ือสาร คือ มีทกัษะในการเลือกใชว้ิธีการท่ีเหมาะสม ประหยดั และ
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รวดเร็ว 6.3) ทกัษะเก่ียวกบัการจดัการสารสนเทศ คือ ทกัษะในการวิเคราะห์เน้ือหา ก  าหนดค าคน้ 
จดัท าดรรชนี สาระสงัเขป และบรรณนิทศัน์ 7) ดา้นการจดัการทัว่ไป ท่ีผูต้อบแบบสอบถามเห็นว่า
มีความส าคญัท่ีสุด คือ ทกัษะในการท างานในรูปแบบของการท างานเป็นคณะ และสามารถพฒันา
คณะท างานใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 วรรณี จนัทรศิริ (2550) ไดศ้ึกษาเร่ือง สมรรถภาพและแนวทางการพฒันาสมรรถภาพ
บรรณารักษห์อ้งสมุดโรงเรียนมธัยมศึกษาของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า
บรรณารักษม์ีระดบัสมรรถภาพในดา้นความรู้ ดา้นทกัษะ และดา้นเทคนิค โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก แต่เม่ือพิจารณาสมรรถภาพทั้ง 3 ดา้น เป็นรายขอ้พบว่าบรรณารักษม์ีระดบัสมรรถภาพบางขอ้
อยูใ่นระดบัปานกลาง บรรณารักษส่์วนใหญ่มีเจตคติต่อวิชาชีพในทางบวก ส่วนแนวทางการพฒันา
สมรรถภาพของบรรณารักษห์อ้งสมุดโรงเรียนมธัยมศึกษา ไดแ้ก่ 1) กลยทุธก์ารจดัใหม้ีระบบ  
2) กลยทุธแ์บบบุคคลสู่บุคคล และ 3) การพฒันาความรู้ โดยการสรรหาความรู้หรือเสาะแสวงหา
จากแหล่งภายนอก จากการวิจยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาควรสนบัสนุนใหเ้กิดการถ่ายทอดความรู้ โดยใชว้ิธีการสร้าง
ระบบในการคน้หาความรู้ การสร้างเครือข่ายการถ่ายทอดความรู้ ตลอดจนการจดัตั้งหน่วยงาน
เก่ียวกบังานหอ้งสมุดข้ึนมาโดยเฉพาะเพ่ือการพฒันาความรู้หรือพฒันาการด าเนินงานหอ้งสมุด 
สถาบนัอุดมศึกษาและสมาคมวิชาชีพควรน าแนวคิดเร่ืองการจดัการความรู้ มาพิจารณาใชใ้นการ
ก าหนดหลกัสูตรในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ รวมทั้งควรเนน้การพฒันา
สมรรถภาพของบรรณารักษใ์นดา้นทกัษะเก่ียวกบัมนุษย ์ไดแ้ก่ ทกัษะการส่ือสาร ทกัษะการท างาน
เป็นทีม และทกัษะเก่ียวกบัการคิดดว้ยนอกเหนือจากสมรรถภาพดา้นอ่ืน ๆ 
 ภรณี วิเศษวรกุล (2554) ไดศ้ึกษาวิจยัเร่ือง ความตอ้งการศกึษาต่อเน่ืองทาง
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ของครูบรรณารักษห์อ้งสมุดโรงเรียนมธัยมศึกษาในภาค
กลาง 7 จงัหวดั จ  าแนกตามวุฒิการศกึษาทางบรรณารักษศาสตร์ ขนาดของโรงเรียน และ
ประสบการณ์ในการท าหนา้ท่ีครูบรรณารักษ ์ กลุ่มตวัอยา่งคือ ครูบรรณารักษห์อ้งสมุดโรงเรียน
มธัยมศึกษาในภาคกลาง 7 จงัหวดั จ  านวน 142 คน ผลการวิจยัพบว่า ครูบรรณารักษม์คีวามตอ้งการ
เพ่ิมพนูเน้ือหาความรู้ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์อยูใ่นระดบัมาก ส าหรับเน้ือหา
ความรู้ท่ีครูบรรณารักษม์คีวามตอ้งการมากท่ีสุด คือ แนวทางการด าเนินงานหอ้งสมุดใหส้อดคลอ้ง
กบันโยบายหอ้งสมุด 3 ดี ของกระทรวงศึกษาธิการ แนวทางการด าเนินงานหอ้งสมุดใหส้อดคลอ้ง
กบักบัมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่านส่งเสริมการใชห้อ้งสมุด 
ส าหรับรูปแบบท่ีครูบรรณารักษต์อ้งการเพ่ิมพนูความรู้มากท่ีสุด คือ การศึกษาดูงานหอ้งสมุดและ
ศนูยส์ารสนเทศต่าง ๆ รองลงมาคือ การประชุมทางวิชาการ การสมัมนาทางบรรณารักษศาสตร์และ
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สารสนเทศศาสตร์ นอกจากน้ียงัพบว่าครูบรรณารักษท่ี์มีวุฒิการศกึษาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์มีความตอ้งการเพ่ิมพนูความรู้ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
รูปแบบต่าง ๆ มากกว่าครูบรรณารักษท่ี์ไม่มีวุฒิการศึกษาทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ และครูบรรณารักษท่ี์มีประสบการณ์การท าหนา้ท่ีครูบรรณารักษไ์ม่เกิน 10 ปี มีความ
ตอ้งการเพ่ิมพนูความรู้ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์รูปแบบต่าง ๆ มากว่าครู
บรรณารักษท่ี์มีประสบการณ์การท าหนา้ท่ีครูบรรณารักษ ์10 – 20 ปี 

4.2 งานวจิยัต่างประเทศ 
อบัดุลเลาะห์ (Abdullah, 1998) ไดศ้ึกษาวจิยัเร่ือง สมรรถนะส าหรับครู

บรรณารักษใ์นประเทศมาเลเซียตามความคิดเห็นของครูบรรณารักษ ์ นกัวิชาการดา้นหอ้งสมุด และ
นกัวิชาการการศกึษา จ  านวนประเภทละ 20 คน เก็บรวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถามท่ี
ประกอบดว้ยส่วนต่าง ๆ 3 ส่วนไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 บทบาทของครูบรรณารักษ ์ ส่วนท่ี 2 สมรรถนะท่ี
จ  าเป็นส าหรับครูบรรณารักษศาสตร์ซ่ึงมีสมรรถนะดา้นต่าง ๆ ท่ีครูบรรณารักษค์วรมจี  านวน 70 ขอ้ 
ไดแ้ก่ สมรรถนะดา้นบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ดา้นการจดัการ ดา้นการศึกษาท่ี
ประยกุตม์าจากสมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา และดา้นเทคโนโลย ี ส่วนท่ี 3 การให้
การศึกษาครูบรรณารักษ ์ ผลการวิจยัพบว่าร้อยละ 75 ของผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นครูบรรณารักษ์
และนกัวิชาการการศึกษาเห็นว่า ครูบรรณารักษม์ีบทบาทท่ีส าคญัในการช่วยเหลือนกัเรียนในการ
สืบคน้สารสนเทศ ส่วนในดา้นสมรรถนะท่ีจ  าเป็นส าหรับครูบรรณารักษพ์บว่าผูต้อบแบบสอบถาม
ทั้งสามกลุ่มเห็นว่ามีสมรรถนะดา้นบรรณารักษศาสตร์ จ  านวน 12 ขอ้ ดา้นการจดัการ จ  านวน 3 ขอ้ 
และดา้นเทคโนโลย ี จ  านวน 2 ขอ้ โดยครูบรรณารักษแ์ละนกัวิชาการศกึษาเห็นว่าครูบรรณารักษ์
ควรมีสมรรถนะดา้นบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์มากท่ีสุด ไดแ้ก่ การพฒันา
ทรัพยากร ส่วนนกัวิชาการดา้นหอ้งสมุดเห็นว่าครูบรรณารักษค์วรมีสมรรถนะดา้นการใช้
เทคโนโลยใีนการด าเนินงานหอ้งสมุดในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ การท ารายการ การพฒันาทรัพยากร
สารสนเทศ และการยมื - คืน เป็นตน้ ในดา้นทกัษะท่ีจ  าเป็นส าหรับครูบรรณารักษ ์ พบว่า ครู
บรรณารักษเ์ห็นว่าทกัษะท่ีจ  าเป็นไดแ้ก่ ทกัษะการจดัการทรัพยากรสารสนเทศ การท ารายการ
ทรัพยากรสารสนเทศ นกัวิชาการดา้นหอ้งสมุดเห็นว่าครูบรรณารักษค์วรมีทกัษะดา้นการบริการ
สารสนเทศท่ีเหมาะสมส าหรับครูและนกัเรียนเพื่อใหบ้รรลุจุดประสงคแ์ละเป้าหมายของหอ้งสมุด
โรงเรียนมากท่ีสุด รองลงมาคือควรมีทกัษะดา้นการจดัการทรัพยากรสารสนเทศ การพฒันา
ทรัพยากรสารสนเทศ การท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ ส่วนนกัวิชาการการศึกษาเห็นว่าครู
บรรณารักษค์วรมีทกัษะดา้นการจดัการทรัพยากรสารสนเทศและการจดัท ารายการทรัพยากร
สารสนเทศมากท่ีสุด รองลงมาคือทกัษะดา้นความสามารถในการประสานงานกบัครูในการพฒันา
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และประเมินทรัพยากรสารสนเทศและการจดัการทรัพยากรสารสนเทศตามล าดบั ในดา้นการ
ฝึกอบรมและการพฒันาครูบรรณารักษท์ั้งครูบรรณารักษ ์ นกัวิชาการดา้นหอ้งสมุดและนกัวิชาการ
การศึกษา เห็นว่า ครูบรรณารักษค์วรไดรั้บการฝึกอบรมอยา่งเขม้ หรือการฝึกอบรมระยะสั้น 
 คู (Khoo, 2002) ไดศ้ึกษาวิจยัเร่ือง สมรรถนะส าหรับครูบรรณารักษแ์ละนกัสารสนเทศใน
ยคุใหม่ โดยเก็บรวบรวมขอ้มลูจากแบบส ารวจความคิดเห็นของนกัศกึษาระดบัปริญญาโท สาขา
สารสนเทศศาสตร์ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยนีนัยาง ในประเทศสิงคโปร์ จ  านวน 219 คน พบวา่ 
นกัศกึษาส่วนใหญ่เห็นว่าหลกัสูตรท่ีจะเป็นประโยชน์มากและเก่ียวพนักนัไดแ้ก่ หลกัสูตรเก่ียวกบั
แหล่งสารสนเทศและการสืบคน้ การพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ การจดัเก็บและการคน้คืน
สารสนเทศ สงัคมสารสนเทศ การจดัการองคก์ารสารสนเทศ การจดัการความรู้ เทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตและเวบ็แหล่งสารสนเทศทางธุรกิจและบริการ การจดัหมวดหมู่และท ารายการ และ
ระบบการจดัการฐานขอ้มลู ส่วนหลกัสูตรท่ีนกัศึกษาส่วนนอ้ยเห็นว่ามีประโยชน์ในระดบันอ้ย
ไดแ้ก่ หลกัสูตรเก่ียวกบัแหล่งสารสนเทศและการสืบคน้สงัคมสารสนเทศ และการจดัหมวดหมู่และ 
ท ารายการ 
 เทนาบาดู (Thenabadu, 2002) ไดศ้ึกษาวิจยัเร่ือง ระบบการเรียนการสอนและการฝึกอบรม
ครูบรรณารักษใ์นประเทศศรีลงักา กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษา ไดแ้ก่ ครูบรรณารักษ ์ นกัวิชาการ
การศึกษา ผูบ้ริหาร จ  านวน 108 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูเป็นแบบสอบถาม
เก่ียวกบัการประเมินโปรแกรมการฝึกอบรมครูบรรณารักษ ์ ผลการวิจยัพบว่าผูต้อบแบบสอบถาม
เก่ียวกบัการประเมินโปรแกรมอบรมอยูใ่นระดบันอ้ยเน่ืองจากการจดักิจกรรมในการฝึกอบรมมี
จ  านวนนอ้ย มุ่งเนน้การฝึกอบรมแบบบรรยายท าใหผู้เ้ขา้ฝึกอบรมไม่เกิดทกัษะในงานหอ้งสมุด  
ไม่มีอุปกรณ์การฝึกอบรมท่ีเพียงพอในการจดักิจกรรมของหอ้งสมุดกิจกรรมดา้นคอมพิวเตอร์ 
อินเทอร์เน็ตและการใชเ้คร่ืองมือทางเทคโนโลยต่ีาง ๆ นอกจากนั้นยงัพบว่าครูบรรณารักษใ์น 
ศรีลงักาส่วนใหญ่ยงัไม่ไดรั้บการฝึกอบรมในดา้นบรรณารักษศาสตร์และดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 สรุป จากการศกึษาสมรรถนะของครูบรรณารักษจ์ากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
สามารถสรุปไดว้่าครูบรรณารักษห์อ้งสมุดโรงเรียนควรมีสมรรถนะ ดงัน้ี 
 1) สมรรถนะด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ไดแ้ก่ การมีความรู้
ความสามารถและทกัษะปฏิบติัดา้นทรัพยากรสารสนเทศ ดา้นการจดัการสารสนเทศ ดา้นการเขา้ถึง
สารสนเทศ และดา้นการใหบ้ริการสารสนเทศ 
 2) สมรรถนะด้านการจดัการ ไดแ้ก่ การมีความรู้ความสามารถและทกัษะปฏิบติัดา้นการ
ก าหนดนโยบาย วตัถุประสงคแ์ละระเบียบของหอ้งสมุด ตลอดจนดา้นการจดัท าแผนงาน/โครงการ



97 
 

ต่าง ๆ ของหอ้งสมุด ดา้นการบริหารบุคคล ดา้นงบประมาณ ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ ดา้นการ
ประเมินผลการด าเนินงาน/โครงการต่าง ๆ ของหอ้งสมุดรวมทั้งดา้นการประกนัคุณภาพการศกึษา 
 3) สมรรถนะด้านการจดัการการศึกษาและพฒันาแหล่งสนบัสนุนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง ไดแ้ก่ การมีความรู้ความสามารถและทกัษะปฏิบติัดา้นการเรียนการสอน ดา้นการ
จดัท าโครงการต่าง ๆ ของหอ้งสมุดใหส้อดคลอ้งกบัการจดัการเรียนการสอน ดา้นการจดักิจกรรมท่ี
ส่งเสริมการเรียนในโรงเรียนและบุคลากรอ่ืน ๆ ของโรงเรียนเก่ียวกบัการใชห้อ้งสมุดเพ่ือการเรียนรู้ 
 4) สมรรถนะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ ไดแ้ก่ การมคีวามรู้ความสามารถและทกัษะปฏิบติั
ดา้นการใชค้อมพิวเตอร์ในงานหอ้งสมุด ดา้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ดา้นการลงรายการทั้ง
รายการสารสนเทศตามมาตรฐานสากลดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ และดา้นการใชอิ้นเทอร์เน็ตในงานท่ี
รับผดิชอบ 
 จากสมรรถนะขา้งตน้ ผูว้ิจยัจะน าไปเป็นกรอบในการส ารวจสมรรถนะวิชาชีพท่ีครู
บรรณารักษต์อ้งการพฒันาเพ่ือส่งเสริมนโยบายการศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง รวมทั้งจดัท า
คู่มือการพฒันาสมรรถนะวิชาชีพครูบรรณารักษห์อ้งสมุดโรงเรียนใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะ
วิชาชีพดงักล่าวต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




