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บทที่ 3 

วธีิการด าเนินการวจิยั 

การวจิยัเร่ืองการพฒันาวิชาชีพครูบรรณารักษเ์พื่อขบัเคล่ือนนโยบายการศกึษาท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นศนูยก์ลาง มีวตัถุประสงคก์ารวิจยั คือ การส ารวจสมรรถนะวิชาชีพท่ีจ  าเป็นส าหรับครู
บรรณารักษ ์ สมรรถนะวิชาชีพท่ีครูบรรณารักษต์อ้งการพฒันาเพื่อน าไปเป็นแนวทางการจดัท าคู่มือ
การพฒันาสมรรถนะวิชาชีพครูบรรณารักษ ์ และผลจากการอบรมเชิงปฏิบติัการเพื่อการพฒันา
วิชาชีพครูบรรณารักษท่ี์สามารถขบัเคล่ือนนโยบายการศกึษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง โดยผูว้ิจยั
ไดก้  าหนดขั้นตอนส าหรับการด าเนินการวจิยัซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนหลกั ดงัน้ี 

 
ขั้นตอนที่ 1  
การศึกษาและส ารวจสมรรถนะวิชาชีพท่ีจ  าเป็นส าหรับครูบรรณารักษท่ี์ส่งเสริมนโยบาย

การศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง 
 
ขั้นตอนที่ 2  
การส ารวจสมรรถนะท่ีตอ้งการพฒันาของครูบรรณารักษเ์พื่อส่งเสริมนโยบายการศึกษาท่ี

เนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง 
 
ขั้นตอนที่ 3  
การจดัท าคู่มือการพฒันาสมรรถนะวิชาชีพครูบรรณารักษ ์ และการจดัอบรมเชิงปฏิบติัการ 

“การพฒันาวิชาชีพครูบรรณารักษท่ี์ส่งเสริมนโยบายการศกึษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง” 
 
ขั้นตอนที่ 4 
การประเมินความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสมรรถนะวิชาชีพของครูบรรณารักษก่์อนและหลงั

การอบรม และการประเมินความพึงพอใจการจดัอบรมเชิงปฏิบติัการ “การพฒันาวิชาชีพครู
บรรณารักษท่ี์ส่งเสริมนโยบายการศกึษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง” 
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ขั้นตอนที่ 1 : การศึกษาและ
ส ารวจสมรรถนะวิชาชีพท่ีจ  าเป็นส าหรับ
ครูบรรณารักษท่ี์ส่งเสริมนโยบาย
การศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง โดย
ศึกษาจากวรรณกรรมและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสมรรถนะของครู
บรรณารักษแ์ละการศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นศนูยก์ลางทั้งไทยและต่างประเทศ  
 
 

ขั้นตอนที่ 2 : การส ารวจสมรรถนะท่ี
ตอ้งการพฒันาของครูบรรณารักษเ์พื่อ
ส่งเสริมนโยบายการศกึษาท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นศนูยก์ลาง โดยการน าขอ้มลูเก่ียวกบั
สมรรถนะวิชาชีพท่ีจ  าเป็นส าหรับครู
บรรณารักษม์าพฒันาเป็นแบบสอบถาม
เพื่อใชใ้นการเก็บขอ้มลูจากครู
บรรณารักษท่ี์ปฏิบติังานในโรงเรียน
ต่างๆ ในจงัหวดัเชียงใหม่ 
 
 

ขั้นตอนที่ 3 : การจดัอบรมเชิง
ปฏิบติัการ “การพฒันาวิชาชีพครู
บรรณารักษท่ี์ส่งเสริมนโยบายการศกึษา
ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง”โดยน าขอ้มลู
ท่ีไดจ้ากการส ารวจสมรรถนะท่ีตอ้งการ
พฒันาของครูบรรณารักษเ์พื่อส่งเสริม
นโยบายการศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ศนูยก์ลางมาเป็นแนวทางการจดัท าคู่มือ
การพฒันาสมรรถนะวิชาชีพครู
บรรณารักษ ์ และพฒันารูปแบบการ
อบรมเชิงปฏิบติัการเพื่อการพฒันา
วิชาชีพครูบรรณารักษท่ี์สามารถ
ขบัเคล่ือนนโยบายการศกึษาท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นศนูยก์ลาง  
 
 

ขั้นตอนที่ 4 : การประเมินความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัสมรรถนะวิชาชีพของครู
บรรณารักษก่์อนและหลงัการอบรม 
และการประเมินความพึงพอใจการจดั
อบรมเชิงปฏิบติัการ “การพฒันาวิชาชีพ
ครูบรรณารักษท่ี์ส่งเสริมนโยบาย
การศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง” 

 
 

ทั้งน้ี รายละเอียดของขั้นตอนการด าเนินการวจิยัทั้ง 4 ขั้นตอน น าเสนอเป็นเป็นแผนภาพ
ไดด้งัน้ี 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 



100 
 

ขั้นตอนในการด าเนนิการ ผลลพัธ์ทีไ่ด้ 

1. การศึกษาและส ารวจสมรรถนะวิชาชีพที่
จ  าเป็นส าหรับครูบรรณารักษท์ี่ส่งเสริม
นโยบายการศึกษาที่เนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง  
   1.1 ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกบัการจดัการเรียนการ
สอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
   1.2 ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกบัหอ้งสมุดโรงเรียน 

   1.3 ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกบัสมรรถนะของครู
บรรณารักษ ์

 
 
 

จากการศึกษาและส ารวจสมรรถนะวิชาชีพที่
จ  าเป็นส าหรับครูบรรณารักษท์ี่ส่งเสริมนโยบาย
การศึกษาที่เนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง ท าใหไ้ด้
ขอ้มูลส าหรับการด าเนินการวจิยัต่อไปน้ี 

   1.1 ไดข้อ้มูลเกี่ยวกบัรูปแบบการจดัการเรียน
การสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 

   1.2 ไดข้อ้มูลเกี่ยวกบัสภาพและปัญหาการ
ด าเนินงานของหอ้งสมุดโรงเรียน 

   1.3 ไดข้อ้มูลเกี่ยวกบัสมรรถนะที่จ  าเป็นของครู
บรรณารักษ ์

 
 
 2. การวิพากษส์มรรถนะวิชาชีพที่จ  าเป็น

ส าหรับครูบรรณารักษท์ี่ส่งเสริมนโยบาย
การศึกษาที่เนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง โดย
ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ ดา้นการศึกษา และดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศ โดยจ าแนกเป็น 4 
สมรรถนะ คือ 

   2.1 สมรรถนะดา้นบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ 

   2.2 สมรรถนะดา้นการจดัการ 

   2.3 สมรรถนะดา้นการจดัการการศึกษาและ
พฒันาแหล่งสนบัสนุนการเรียนรู้โดยเนน้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
   2.4 สมรรถนะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
 
 
 
 

จากการวิพากษส์มรรถนะวิชาชีพที่จ  าเป็นส าหรับ
ครูบรรณารักษท์ี่ส่งเสริมนโยบายการศึกษาที่เนน้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ท าใหไ้ดแ้บบสอบถามเพื่อ
ใชใ้นการส ารวจสมรรถนะวิชาชีพที่ครู
บรรณารักษต์อ้งการพฒันาเพื่อส่งเสริมนโยบาย
การศึกษาที่เนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง โดยจ าแนก
เป็น 4 สมรรถนะ ดงัน้ี 

   2.1 สมรรถนะดา้นบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์  
   2.2 สมรรถนะดา้นการบริหารจดัการหอ้งสมุด  
   2.3สมรรถนะดา้นการจดัการศึกษาและพฒันา
แหล่งสนบัสนุนการเรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลาง  
   2.4 สมรรถนะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
 

การด าเนินการวจิยัขั้นตอนที่ 1  
การศึกษาและส ารวจสมรรถนะวิชาชีพท่ีจ  าเป็นส าหรับครูบรรณารักษท่ี์ส่งเสริมนโยบาย

การศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง 
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ขั้นตอนในการด าเนนิการ ผลลพัธ์ทีไ่ด้ 

1. การวางแผนการส ารวจสมรรถนะที่ตอ้งการ
พฒันาของครูบรรณารักษเ์พื่อส่งเสริมนโยบาย
การศึกษาที่เนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง 
   1.1 ส ารวจกลุ่มประชากรที่ใชใ้นการวิจยั 

   1.2 ก าหนดกลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการวิจยั 

 
 
 
 

จากการวางแผนการส ารวจสมรรถนะที่ตอ้งการ
พฒันาของครูบรรณารักษเ์พื่อส่งเสริมนโยบาย
การศึกษาที่เนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางท าใหไ้ดรั้บ
ขอ้มูลเกี่ยวกบักลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการวิจยั 

 
 
 

จากการด าเนินการส ารวจสมรรถนะที่ตอ้งการ
พฒันาของครูบรรณารักษเ์พื่อส่งเสริมนโยบาย
การศึกษาที่เนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางท าใหไ้ดรั้บ
ขอ้มูลเกี่ยวกบัสมรรถนะที่ครูบรรณารักษต์อ้งการ
พฒันาเพื่อขบัเคลื่อนนโยบายการศึกษาที่เนน้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
 
 
 

2. การด าเนินการส ารวจสมรรถนะที่ตอ้งการ
พฒันาของครูบรรณารักษเ์พื่อส่งเสริมนโยบาย
การศึกษาที่เนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางไปยงั
โรงเรียนที่เป็นกลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการวิจยั 

 
 
 
 

จากการรวบรวม วิเคราะห์ และสรุปขอ้มูล
สมรรถนะที่ตอ้งการพฒันาของครูบรรณารักษเ์พื่อ
ส่งเสริมนโยบายการศึกษาที่เนน้ผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลาง ท าใหผ้ลการวิเคราะห์ขอ้มูลที่สามารถ
น าไปเป็นแนวทางการทางการจดัท าคู่มือการ
พฒันาสมรรถนะวิชาชีพครูบรรณารักษ ์ และ
พฒันารูปแบบการอบรมเชิงปฏิบติัการเพื่อการ
พฒันาวิชาชีพครูบรรณารักษท์ี่สามารถขบัเคลื่อน
นโยบายการศึกษาที่เนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง  
 
 
 
 

3. การรวบรวม วิเคราะห ์ และสรุปขอ้มูล
สมรรถนะที่ตอ้งการพฒันาของครูบรรณารักษ์
เพื่อส่งเสริมนโยบายการศึกษาที่เนน้ผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลาง  
 

การด าเนินการวจิยัขั้นตอนที่ 2  
การส ารวจสมรรถนะท่ีตอ้งการพฒันาของครูบรรณารักษเ์พื่อส่งเสริมนโยบายการศึกษาท่ี

เนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง 
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ขั้นตอนในการด าเนนิการ ผลลพัธ์ทีไ่ด้ 

1. การด าเนินการจดัท าคู่มือการพฒันา
สมรรถนะวิชาชีพครูบรรณารักษท์ี่สามารถ
ขบัเคลื่อนนโยบายการศึกษาที่เนน้ผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลาง  
 
 
 
 
 

จากการด าเนินการจดัท าคู่มือการพฒันาสมรรถนะ
วิชาชีพครูบรรณารักษท์ี่สามารถขบัเคลื่อน
นโยบายการศึกษาที่เนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ท า
ใหไ้ดคู้่มือจ านวน 4 เล่มไดแ้ก่ 
   1.1 การศึกษาที่เนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
   1.2 การด าเนินงานหอ้งสมุดที่เนน้ผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลาง 
   1.3 การสร้างกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่เนน้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
   1.4 เทคโนโลยกีบัหอ้งสมุดที่เนน้ผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลาง 
 
 
 
 
 

2. การวางแผนการจดัอบรมเชิงปฏิบติัการ 
“สมรรถนะวิชาชีพครูบรรณารักษก์บัการศึกษา
ที่เนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง” 

   2.1 ก าหนดหวัขอ้การอบรม สาระการเรียนรู้
ที่จะอบรม และรูปแบบกิจกรรมการอบรม 

   2.2 ติดต่อวิทยากรที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญ 
และประสบการณ์ในแต่ละสาระการเรียนรู้ 

   2.3 ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมการอบรมเชิง
ปฏิบติัการดว้ยช่องทางต่างๆ 

   2.4 รับสมคัรครูบรรณารักษผ์ูท้ี่สนใจเขา้ร่วม
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบติัการ 

 
 
 
 

จากการวางแผนการจดัอบรมเชิงปฏิบติัการ ท าให้
สามารถพฒันารูปแบบการอบรมเชิงปฏิบติัการ 
หวัขอ้ “สมรรถนะวิชาชีพครูบรรณารักษก์บั
การศึกษาที่เนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง” โดยมี
วิทยากรที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญ และ
ประสบการณ์ในแต่ละสาระการเรียนรู้ มาพฒันา
ครูบรรณารักษผ์ูท้ี่สนใจเขา้ร่วมกิจกรรมการ
อบรมเชิงปฏิบติัการใหมี้สมรรถนะพร้อมที่จะ
ขบัเคลื่อนนโยบายการศึกษาที่เนน้ผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลาง 
 
 
 
 
 
 

การด าเนินการวจิยัขั้นตอนที่ 3  
การจดัท าคู่มือการพฒันาสมรรถนะวิชาชีพครูบรรณารักษ ์ และการจดัอบรมเชิงปฏิบติัการ 

“สมรรถนะวิชาชีพครูบรรณารักษก์บัการศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง” 
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ขั้นตอนในการด าเนนิการ ผลลพัธ์ทีไ่ด้ 

1. การศึกษาเน้ือหาสาระการเรียนรู้ท่ีจะอบรม
เพื่อสร้างแบบทดสอบความรู้ความเขา้ใจ
เกี่ยวกบัสมรรถนะวิชาชีพของครูบรรณารักษ์
ก่อนและหลงัการอบรม 

 
 
 
 
 

จากการศึกษาเน้ือหาสาระการเรียนรู้ท่ีจะอบรม
เพื่อสร้างแบบทดสอบความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบั
สมรรถนะวิชาชีพของครูบรรณารักษท์  าใหไ้ด้
แบบทดสอบก่อนและหลงัการอบรมของทั้ง4 
สาระการเรียนรู้ 

    
 
 
 
 
 

2. การสร้างแบบประเมินความพึงพอใจการจดั
อบรมเชิงปฏิบติัการ หวัขอ้ “สมรรถนะวิชาชีพ
ครูบรรณารักษก์บัการศึกษาที่เนน้ผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลาง” ทั้งในดา้นความรู้ รูปแบบกิจกรรม 
วิธีการ และวิทยากร 

 
 
 
 
 

3. การทดสอบความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบั
สมรรถนะวิชาชีพของครูบรรณารักษท์ี่เขา้ร่วม
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบติัการก่อนและหลงั
การอบรม 

 
 
 
 
 
 

4. การประเมินความพึงพอใจของครู
บรรณารักษต่์อการจดัอบรมเชิงปฏิบติัการ 
หวัขอ้ “สมรรถนะวิชาชีพครูบรรณารักษก์บั
การศึกษาที่เนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง” 

 
 
 
 
 
 

จากการด าเนินการประเมินท าใหไ้ดข้อ้มูลความ
พึงพอใจของครูบรรณารักษต่์อการจดัอบรมเชิง
ปฏิบติัการ หวัขอ้ “สมรรถนะวิชาชีพครู
บรรณารักษก์บัการศึกษาที่เนน้ผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลาง” ทั้งในดา้นความรู้ รูปแบบกิจกรรม 
วิธีการ และวิทยากร 

 
    
 
 
 
 
 

จากการขั้นตอนดงักล่าวท าใหไ้ดแ้บบประเมิน
ความพึงพอใจการจดัอบรมเชิงปฏิบติัการ หวัขอ้ 
“สมรรถนะวิชาชีพครูบรรณารักษก์บัการศึกษาที่
เนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง” 

    
 
 
 
 
 

จากการด าเนินการทดสอบท าใหไ้ดข้อ้มูลระดบั
ความรู้ความเขา้ใจของครูบรรณารักษท์ี่เขา้ร่วม
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบติัการเกี่ยวกบั
สมรรถนะวิชาชีพทั้งก่อนและหลงัการอบรม 

 
    
 
 
 
 
 

การด าเนินการวจิยัขั้นตอนที่ 4 
การประเมินความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสมรรถนะวิชาชีพของครูบรรณารักษก่์อนและหลงั

การอบรม และการประเมินความพึงพอใจการจดัอบรมเชิงปฏิบติัการ “การพฒันาวิชาชีพครู
บรรณารักษท่ี์ส่งเสริมนโยบายการศกึษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง” 
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ขั้นตอนในการด าเนนิการ ผลลพัธ์ทีไ่ด้ 

จากการด าเนินการดงักล่าวท าใหไ้ดผ้ลการ
วิเคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกบัความรู้ความเขา้ใจของครู
บรรณารักษท์ี่เขา้ร่วมกิจกรรมการอบรมเชิง
ปฏิบติัการเกี่ยวกบัสมรรถนะวิชาชีพทั้งก่อนและ
หลงัการอบรมใน 4 สาระการเรียนรู้ไดแ้ก่ 
   1.1 การศึกษาที่เนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
   1.2 การด าเนินงานหอ้งสมุดที่เนน้ผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลาง 
   1.3 การสร้างกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่เนน้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
   1.4 เทคโนโลยกีบัหอ้งสมุดที่เนน้ผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลาง 
 
 
    
 
 
 
 
 

5. การรวบรวม วิเคราะห ์ และสรุปขอ้มูล
ความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัสมรรถนะวิชาชีพ
ของครูบรรณารักษท์ี่เขา้ร่วมกิจกรรมการ
อบรมเชิงปฏิบติัการก่อนและหลงัการอบรม 

 
 
 
 
 
 
 

6. การรวบรวม วิเคราะห์ และสรุปขอ้มูลความ
พึงพอใจของครูบรรณารักษต่์อการจดัอบรม
เชิงปฏิบติัการ หวัขอ้ “สมรรถนะวิชาชีพครู
บรรณารักษก์บัการศึกษาที่เนน้ผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลาง” 

 
 
 
 
 
 
 

จากการด าเนินการดงักล่าวท าใหไ้ดผ้ลการ
วิเคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกบัพึงพอใจของครู
บรรณารักษต่์อการจดัอบรมเชิงปฏิบติัการ หวัขอ้ 
“สมรรถนะวิชาชีพครูบรรณารักษก์บัการศึกษาที่
เนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง” ทั้งในดา้นความรู้ 
รูปแบบกิจกรรม วิธีการ และวิทยากร 

 
 
    
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

จากกระบวนการวิจยัตามแผนภาพขา้งตน้ผูว้ิจยัสามารถอธิบายและน าเสนอรายละเอียด
ของกระบวนการวิจยัในแต่ละขั้นตอนได ้ดงัน้ี 
 
รายละเอยีดการด าเนินการวจิยัขั้นตอนที่ 1  

การศึกษาและส ารวจสมรรถนะวิชาชีพท่ีจ  าเป็นส าหรับครูบรรณารักษท่ี์ส่งเสริมนโยบาย
การศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนดงัน้ี 
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1. การศึกษาเอกสารงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาสมรรถนะวิชาชีพท่ีจ  าเป็นส าหรับครู
บรรณารักษท่ี์ส่งเสริมนโยบายการศกึษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางโดยวิเคราะห์จากเอกสารต่าง ๆ 
ท่ีเผยแพร่ทั้งในรูปแบบส่ิงพิมพแ์ละส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ตลอดจนศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในและ
ต่างประเทศ 

2. สรุปสมรรถนะวิชาชีพท่ีจ  าเป็นส าหรับครูบรรณารักษท่ี์ส่งเสริมนโยบายการศกึษาท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางท่ีคน้พบจากเอกสารต่าง ๆ โดยแบ่งออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ 

    2.1 สมรรถนะดา้นบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
2.1.1 สมรรถนะดา้นทรัพยากรสารสนเทศ 
2.1.2 สมรรถนะดา้นการจดัการสารสนเทศ 
2.1.3สมรรถนะดา้นการเขา้ถึงสารสนเทศ 

   2.2 สมรรถนะดา้นการจดัการ 

2.2.1 สมรรถนะดา้นการก าหนดนโยบาย 
2.2.2 สมรรถนะดา้นการบริหารบุคคล 
2.2.3 สมรรถนะดา้นงบประมาณ 
2.2.4 สมรรถนะดา้นการประชาสมัพนัธ ์
2.2.5 สมรรถนะดา้นการประกนัคุณภาพ 

   2.3 สมรรถนะดา้นการศึกษา 

2.3.1 สมรรถนะดา้นการเรียนการสอน 
2.3.2 สมรรถนะดา้นการจดัท าโครงการ 
2.3.3 สมรรถนะดา้นการจดักิจกรรม 

   2.4 สมรรถนะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
2.4.1 สมรรถนะดา้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

2.4.2 สมรรถนะดา้นการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ 
2.4.3 สมรรถนะดา้นการใชอิ้นเทอร์เน็ตในการท างาน 

3. การจดัสนทนากลุ่มเพื่อวิพากษส์รรถนะวิชาชีพท่ีจ  าเป็นส าหรับครูบรรณารักษท่ี์เนน้
ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง โดยเชิญผูท้รงคุณวุฒิทางดา้นบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
ดา้นการศึกษา และดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นผูว้ิพากษ ์  สมรรถนะวิชาชีพท่ีจ  าเป็นส าหรับครู
บรรณารักษท่ี์ส่งเสริมนโยบายการศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางทั้ง 4 ดา้น โดยจดัข้ึนในวนัท่ี  
10 มีนาคม 2560 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ จากการจดั
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กิจกรรมสนทนากลุ่มเพื่อวิพากษส์รรถนะวิชาชีพฯ ผูท้รงคุณวฒิุไดใ้หข้อ้เสนอแนะในการเพ่ิมเติม
และปรับแกร้ายละเอียด ตลอดจนปรับภาษาท่ีใชใ้นการอธิบายสมรรถนะแต่ละดา้นใหม้ีความ
กระชบั ชดัเจน และเขา้ใจง่าย โดยรายละเอียดท่ีจะกล่าวในบทท่ี 4  
 
รายละเอยีดการด าเนินการวจิยัขั้นตอนที่ 2  

การส ารวจสมรรถนะวิชาชีพท่ีตอ้งการพฒันาของครูบรรณารักษท่ี์ส่งเสริมนโยบาย
การศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง มีรายละเอียดในการด าเนินงาน ดงัต่อไปน้ี 

1. การพฒันาแบบส ารวจสรรถนะท่ีตอ้งการพฒันาของครูบรรณารักษท่ี์ส่งเสริมนโยบาย
การศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง โดยน ารายการสมรรถนะท่ีจ  าเป็นท่ีผา่นกระบวนการวิพากษ์
โดยผูท้รงคุณวุฒิน ามาพฒันาเป็นแบบส ารวจท่ีใชใ้นการส ารวจสมรรถนะท่ีตอ้งการพฒันาของครู
บรรณารักษเ์พื่อส่งเสริมนโยบายการศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางโดยจ าแนกสมรรถนะต่างๆ 
ออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ สมรรถนะดา้นบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สมรรถนะดา้นการ
บริหารจดัการหอ้งสมุด สมรรถนะดา้นการจดัการศกึษาและพฒันาแหล่งสนบัสนุนการเรียนรู้โดย
เนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง และสมรรถนะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ดงัรายละเอียดในบทท่ี 4 

2. การตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการส ารวจ เมื่อพฒันาแบบส ารวจสรรถนะท่ีตอ้งการ
พฒันาของครูบรรณารักษท่ี์ส่งเสริมนโยบายการศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางแลว้ ไดใ้ห้
ผูท้รงคุณวฒิุท่ีไดว้ิพากษส์รรถนะวิชาชีพท่ีจ  าเป็นส าหรับครูบรรณารักษท่ี์เนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง
เป็นผูต้รวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการส ารวจอีกคร้ัง โดยน าขอ้เสนอท่ีไดม้าปรับปรุงแกไ้ขขอ้ค าถาม
ใหถ้กูตอ้งและเหมาะสมตามขอ้เสนอแนะของผูคุ้ณวุฒิก่อนน าไปใชเ้ก็บขอ้มลูจริง 

3. การเก็บขอ้มลูโดยการส ารวจสรรถนะท่ีตอ้งการพฒันาของครูบรรณารักษท่ี์ส่งเสริม

นโยบายการศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง เมื่อผูว้ิจยัไดพ้ฒันาและตรวจสอบแบบส ารวจซ่ึงใช้
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มลูสมรรถนะท่ีตอ้งการพฒันาของครูบรรณารักษเ์พื่อส่งเสริมนโยบาย
การศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางแลว้ผูว้จิยัจึงแจกแบบส ารวจไปยงัโรงเรียนต่าง ๆ ในจงัหวดั
เชียงใหม่เพื่อส ารวจความคิดเห็นของครูบรรณารักษแ์ละบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรั้บมอบหมาย
ใหบ้ริหารจดัการและดูแลหอ้งสมุดโรงเรียน  

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการเก็บครูบรรณารักษแ์ละบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรั้บ
มอบหมายใหบ้ริหารจดัการและดูแลหอ้งสมุดโรงเรียนต่าง ๆ ในจงัหวดัเชียงใหม่จ  านวน  
190 โรงเรียน และกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคือ ครูบรรณารักษแ์ละบุคลากรทางการศกึษาท่ี
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ไดรั้บมอบหมายใหบ้ริหารจดัการและดูแลหอ้งสมุดโรงเรียนต่างๆ จ  านวน 127 คน โดยใชต้าราง
ส าเร็จรูปของของเครซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970 อา้งถึงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) 

เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวจิยั  
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูสรรถนะท่ีตอ้งการพฒันาของครู

บรรณารักษท่ี์ส่งเสริมนโยบายการศกึษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง คือ แบบส ารวจสรรถนะท่ี
ตอ้งการพฒันาของครูบรรณารักษท่ี์ส่งเสริมนโยบายการศกึษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางโดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ  านวน 10 ขอ้ ซ่ึงเป็นแบบ

เลือกตอบและเติมค า 
ตอนท่ี 2 สมรรถนะท่ีตอ้งการพฒันาของครูบรรณารักษท่ี์ส่งเสริมนโยบาย

การศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง  จ  านวน 4 ตอน ไดแ้ก่ สมรรถนะดา้นบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ สมรรถนะดา้นการบริหารจดัการหอ้งสมุด สมรรถนะดา้นการจดัการศกึษาและ
พฒันาแหล่งสนบัสนุนการเรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง และสมรรถนะดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

   สมรรถนะดา้นบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ แบ่งออกเป็น 3 หวัขอ้
ยอ่ย จ  านวน 39 ขอ้ 

   สมรรถนะดา้นการบริหารจดัการหอ้งสมุด แบ่งออกเป็น 5 หวัขอ้ยอ่ย จ  านวน 30
ขอ้ 

   สมรรถนะดา้นการจดัการศกึษาและพฒันาแหล่งสนบัสนุนการเรียนรู้โดยเนน้
ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง แบ่งออกเป็น 2 หวัขอ้ยอ่ย จ  านวน 20 ขอ้ 

   สมรรถนะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ แบ่งออกเป็น 3 หวัขอ้ยอ่ย จ  านวน 13 ขอ้ 
แบบส ารวจสรรถนะท่ีตอ้งการพฒันาของครูบรรณารักษท่ี์ส่งเสริมนโยบายการศกึษาท่ีเนน้

ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางท่ีใหแ้สดงความคิดเห็นตามระดบัความคิดเห็นมี 5 ระดบั เกณฑก์ารใหค้ะแนน
ตามมาตราส่วนประมาณ 5 ระดบั (Rating Scale) ดงัน้ี 

มากท่ีสุด หมายถึง มีความตอ้งการพฒันาสมรรถนะนั้นระดบั 80 % ข้ึนไป 
มาก หมายถึง มีความตอ้งการพฒันาสมรรถนะนั้นระดบั 60-79 %  
ปานกลาง หมายถึง มีความตอ้งการพฒันาสมรรถนะนั้นระดบั 40-59  % 
นอ้ย หมายถึง มีความตอ้งการพฒันาสมรรถนะนั้นระดบั 20-39  % 
นอ้ยท่ีสุด หมายถึง มีความตอ้งการพฒันาสมรรถนะนั้นระดบั 20  % ลงมา 
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ตอนท่ี 3 ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 

วธิีการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 เมื่อไดจ้  านวนกลุ่มตวัอยา่งแลว้ผูว้ิจยัไดท้  าหนงัสือขออนุญาตเก็บขอ้มลูถึง
ผูอ้  านวยการโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง จากนั้นจึงส่งแบบส ารวจพร้อมหนงัสือขออนุญาตเก็บ
ขอ้มลูทางไปรษณียพ์ร้อมสอดซองติดดวงตราไปรษณียากรเพ่ือใหผู้ต้อบแบบส ารวจส่งกลบัคืน 

วธิีการวเิคราะห์ข้อมูล    

ขอ้มลูการส ารวจความคิดเห็นของครูบรรณารักษแ์ละบุคลากรทางการศึกษาท่ี
ไดรั้บมอบหมายใหดู้แลและบริหารจดัการหอ้งสมุดโรงเรียนจากแบบส ารวจ “สมรรถนะท่ีตอ้งการ
พฒันาของครูบรรณารักษเ์พื่อส่งเสริมนโยบายการศกึษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง” ผูว้ิจยัได้

ด  าเนินการวิเคราะห์โดยน าแบบสอบถามท่ีไดรั้บกลบัคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ในการตอบ
แบบสอบถาม แลว้น ามาลงรหสัขอ้มลูและน ามาวิเคราะห์ ประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร์โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป ในการวิเคราะห์ขอ้มลูและน าเสนอในรูปตารางประกอบ ซ่ึงการวิเคราะห์ขอ้มลู
ทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ ระดบั วฒิุการศกึษา ประสบการณ์ในการท างาน
โรงเรียน ประสบการณ์ในการปฏิบติังานต าแหน่งครูบรรณารักษ/์ ดูแลหอ้งสมุด การศึกษาทางดา้น
บรรณารักษศาสตร์/ สารสนเทศศาสตร์ การไดรั้บการอบรมหรือการพฒันาความรู้เก่ียวกบัการ

บริหารจดัการหอ้งสมุด กลุ่มสาระการเรียนท่ีผูต้อบแบบสอบถามไดรั้บมอบหมายใหส้อน ช่วงชั้น
ของโรงเรียนท่ีปฏิบติังานและจ านวนนกัเรียนในโรงเรียนท่ีปฏิบติังาน สถิติท่ีใช ้ คือ สถิติเชิง
พรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ีและร้อยละ ส่วนวิเคราะห์ขอ้มลูความคิดเห็นเก่ียวกบัสมรรถนะท่ีตอ้งการ
พฒันาของครูบรรณารักษท่ี์ส่งเสริมนโยบายการศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางสถิติท่ีใชคื้อ สถิติ
เชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย (x̅ ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 

รายละเอยีดการด าเนินการวจิยัขั้นตอนที่ 3 
การจดัท าคู่มือพฒันาสมรรถนะวิชาชีพของครูบรรณารักษท่ี์เนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง และ

การจดัอบรมเชิงปฏิบติัการ “สมรรถนะวิชาชีพครูบรรณารักษก์บัการศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ศนูยก์ลาง” มีรายละเอียดในการด าเนินงาน ดงัต่อไปน้ี 

1. ผูว้ิจยัด  าเนินการติดต่อผูท่ี้มคีวามรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ในแต่ละสาระ 
การเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสมรรถนะวิชาชีพท่ีจ  าเป็นส าหรับครูบรรณารักษท่ี์ส่งเสริมนโยบาย
การศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางทั้ง 4 ดา้น เพื่อทาบทามใหเ้ป็นวิทยากรในการอบรมเชิง



109 
 

ปฏิบติัการหวัขอ้ “สมรรถนะวิชาชีพครูบรรณารักษก์บัการศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง” ซ่ึงได้
รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญท่ีตอบรับเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบติัการ ดงัน้ี  

   สมรรถนะดา้นบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และดา้นการบริหาร
จดัการหอ้งสมุด น ามาพฒันาเป็นหวัขอ้ในการอบรมเชิงปฏิบติัการเร่ือง “การด าเนินงานหอ้งสมุดท่ี
เนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง” และ “การสร้างกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง” 
นอกจากน้ีในหวัขอ้น้ียงัเป็นการบูรณาการสมรรถนะดา้นบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
สมรรถนะดา้นการบริหารจดัการหอ้งสมุด และสมรรถนะดา้นการจดัการศกึษาและพฒันาแหล่ง
สนบัสนุนการเรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางในประเด็นการพฒันาแหล่งสนบัสนุนการเรียนรู้
โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง ซ่ึงวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบติัการเร่ืองน้ีคือ นายวิมล ค  าบุญเรือง 
อดีตบรรณารักษโ์รงเรียนเพลินพฒันาในเครือซีเอด็ และโรงเรียนปัญญาเด่น โรงเรียนทางเลือกวิถี
พุทธ   

   สมรรถนะดา้นการจดัการศกึษาโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง น ามาพฒันาเป็น
หวัขอ้ในการอบรมเชิงปฏิบติัการเร่ือง “การศกึษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง” ผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็น
วิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบติัการเร่ืองน้ี คือ อาจารย ์ดร. ชไมมน ศรีสุรักษ ์อาจารยป์ระจ าภาควิชา
การศึกษาปฐมวยั คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
        สมรรถนะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศน ามาพฒันาเป็นหวัขอ้ในการอบรมเชิง
ปฏิบติัการเร่ือง “เทคโนโลยกีบัหอ้งสมุดท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง” ผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็นวิทยากรใน
การอบรมเชิงปฏิบติัการเร่ืองน้ี ไดแ้ก่ อาจารย ์ ดร. สรคม ดิสสะมาน อาจารยป์ระจ าภาควิชา
บรรณารักษศาสตร์ คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   

 2. เมื่อไดผ้ลการส ารวจความคิดเห็นของครูบรรณารักษแ์ละบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรั้บ
มอบหมายใหดู้แลและบริหารจดัการหอ้งสมุดโรงเรียนจากแบบส ารวจ “สมรรถนะท่ีตอ้งการพฒันา
ของครูบรรณารักษเ์พื่อส่งเสริมนโยบายการศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง” ซ่ึงผูว้ิจยัได้
ด  าเนินการวิเคราะห์ขอ้มลูแลว้ จึงไดป้ระสานไปยงัผูเ้ช่ียวชาญท่ีตอบรับเป็นวิทยากรในการอบรม
เชิงปฏิบติัการหวัขอ้ “สมรรถนะวิชาชีพครูบรรณารักษก์บัการศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง” ทั้ง 
3 ท่านขา้งตน้เพื่อท่ีจะไดจ้ดัเตรียมเน้ือหาการอบรมเชิงปฏิบติัการใหส้อดคลอ้งกบัผลการส ารวจ

ความคิดเห็นของครูบรรณารักษแ์ละบุคลากรทางการศกึษาท่ีไดรั้บมอบหมายใหดู้แลและบริหาร
จดัการหอ้งสมุดโรงเรียน และจดัท าการจดัท าคู่มือพฒันาสมรรถนะวิชาชีพของครูบรรณารักษท่ี์เนน้
ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางต่อไป 
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 3. การจดัอบรมเชิงปฏิบติัการ “สมรรถนะวิชาชีพครูบรรณารักษก์บัการศกึษาท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นศนูยก์ลาง” เมื่อไดด้  าเนินการก าหนดหวัขอ้การอบรม สาระการเรียนรู้ท่ีจะอบรม ติดต่อวิทยากร
ท่ีมีความเช่ียวชาญ และก าหนดรูปแบบกิจกรรมการอบรมแลว้จึงไดด้  าเนินการประชาสมัพนัธ์
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบติัการดว้ยช่องทางต่าง ๆ ทั้งทางไปรษณีย ์ ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ และ
ส่ือสงัคมออนไลน์ โดยรับสมคัรครูบรรณารักษ ์ บุคลากรทางการศกึษาท่ีไดรั้บมอบหมายใหดู้แล
และบริหารจดัการหอ้งสมุดโรงเรียน และผูท่ี้สนใจเขา้ร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบติัการฯ 
ดงักล่าวตามวนัและเวลาท่ีก  าหนด 
 

รายละเอยีดการด าเนินการวจิยัขั้นตอนที่ 4 
การประเมินความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสมรรถนะวิชาชีพของครูบรรณารักษก่์อนและหลงั

การอบรม และการประเมินความพึงพอใจการจดัอบรมเชิงปฏิบติัการ “การพฒันาวิชาชีพครู
บรรณารักษท่ี์ส่งเสริมนโยบายการศกึษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง” มีรายละเอียดในการด าเนินงาน 
ดงัน้ี 

1. การประเมินความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสมรรถนะวิชาชีพของครูบรรณารักษก่์อนและ
หลงัการอบรม โดยผูว้จิยัไดพ้ฒันาแบบทดสอบความรู้ความเขา้ใจของผูเ้ขา้อบรมเก่ียวกบั
สมรรถนะวิชาชีพของครูบรรณารักษ ์ ซ่ึงการพฒันาแบบทดสอบดงักล่าวไดน้ าเน้ือหาในการอบรม
เชิงปฏิบติัการ “การพฒันาวิชาชีพครูบรรณารักษท่ี์ส่งเสริมนโยบายการศกึษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ศนูยก์ลาง” ทั้ง 4 หวัขอ้ ไดแ้ก่ การศกึษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง การด าเนินงานหอ้งสมุดท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง การสร้างกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง และ
เทคโนโลยกีบัหอ้งสมุดท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง มาเป็นแนวทางในการพฒันาแบบทดสอบ
ดงักล่าว โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน คือ 

 
เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวจิยั  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสมรรถนะ
วิชาชีพของครูบรรณารักษก่์อนและหลงัการอบรม คือ แบบทดสอบความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
สมรรถนะวิชาชีพของครูบรรณารักษ ์ ซ่ึงเป็นแบบทดสอบใหผู้เ้ขา้อบรมเลือกตอบแบบถกูผดิ
จ  านวน ทั้งส้ิน 60 ขอ้ โดยแบ่งออกเป็น 4 ชุดตามหวัขอ้ของการอบรมเชิงปฏิบติัการฯ ดงัน้ี  

แบบทดสอบชุดท่ี 1 เป็นแบบทดสอบก่อนอบรม (Pre-Test) และแบบทดสอบหลงัอบรม
(Post-Test) หวัขอ้ “การศกึษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง” จ านวน 15 ขอ้ 
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แบบทดสอบชุดท่ี 2 เป็นแบบทดสอบก่อนอบรม (Pre-Test) และแบบทดสอบหลงัอบรม
(Post-Test) หวัขอ้ “การด าเนินงานหอ้งสมุดท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง” จ านวน 15 ขอ้ 

แบบทดสอบชุดท่ี 3 เป็นแบบทดสอบก่อนอบรม (Pre-Test) และแบบทดสอบหลงัอบรม
(Post-Test) หวัขอ้ “การสร้างกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง” จ านวน 15 ขอ้ 

แบบทดสอบชุดท่ี 4 เป็นแบบทดสอบก่อนอบรม (Pre-Test) และแบบทดสอบหลงัอบรม
(Post-Test) หวัขอ้ “เทคโนโลยกีบัหอ้งสมุดท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง” จ านวน 15 ขอ้ 

ทั้งน้ี แบบทดสอบความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสมรรถนะวิชาชีพของครูบรรณารักษก่์อนและ
หลงัการอบรมในแต่ละชุด ขอ้ค  าถามในแบบทดสอบก่อนและหลงัการอบรมทั้ง 15 ขอ้จะเป็นขอ้
ค าถามเดียวกนัซ่ึงผูว้ิจยัไดใ้หผู้เ้ช่ียวชาญในแต่ละสมรรถนะซ่ึงเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบติัการฯ 
ดงักล่าวตรวจสอบความถกูตอ้งแลว้ จากนั้นจึงน ามาสลบัล  าดบัขอ้ใหมี้การเรียงล  าดบัท่ีแตกต่างกนั 

 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ในเก็บรวบรวมขอ้มลูคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัสมรรถนะวิชาชีพของครูบรรณารักษจ์ากผูเ้ขา้ร่วมอบรมก่อนและหลงัการอบรม  
เชิงปฏิบติัการฯ ในแต่ละหวัขอ้ โดยช้ีแจงรายละเอียดและแจง้วตัถุประสงคข์องการท าแบบทดสอบ 
ซ่ึงก าหนดระยะเวลาใหผู้เ้ขา้อบรมท าแบบทดสอบแต่ละชุดเป็นเวลา 15 นาที  

 
การวเิคราะห์ข้อมูล  

ในการวิเคราะห์ขอ้มลูความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสมรรถนะวิชาชีพของครู
บรรณารักษก่์อนและหลงัการอบรมเชิงปฏิบติัการฯ คร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการวิเคราะห์ขอ้มลู ดงัน้ี  

1) น าแบบทดสอบท่ีไดรั้บกลบัคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ในการตอบ
แบบทดสอบแลว้น ามาลงรหสัขอ้มลูและน ามาวิเคราะห์ ประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร์โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ขอ้มลู  

2) วิเคราะห์ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสมรรถนะวิชาชีพของครูบรรณารักษก่์อน
และหลงัการอบรมเชิงปฏิบติัการฯ โดยน าคะแนนรวมของผูเ้ขา้อบรมในแต่ละหวัขอ้มาเปรียบเทียบ
ก่อนและหลงัการอบรม ซ่ึงผลการวิเคราะห์ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสมรรถนะวิชาชีพของครู
บรรณารักษก่์อนและหลงัการอบรมเชิงปฏิบติัการฯ มีรายละเอียดดงัท่ีจะน าเสนอในบทท่ี 4 
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 2. การประเมนิความพึงพอใจการจดัอบรมเชิงปฏิบติัการ “การพฒันาวิชาชีพครูบรรณารักษ์
ท่ีส่งเสริมนโยบายการศกึษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง”  มีวตัถุประสงคเ์พื่อส ารวจความพึงพอใจ
ของผูรั้บการอบรมท่ีมีต่อรูปแบบและหวัขอ้ในการอบรมเชิงปฏิบติัการ “การพฒันาวิชาชีพครู

บรรณารักษท่ี์ส่งเสริมนโยบายการศกึษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง” โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน 
คือ  
 

เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวจิยั  
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูความพึงพอใจการอบรมเชิงปฏิบติัการ คือ 

แบบประเมินความพึงพอใจการอบรมเชิงปฏิบติัการ “การพฒันาวิชาชีพครูบรรณารักษท่ี์ส่งเสริม
นโยบายการศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง” ซ่ึงเป็นแบบประเมินความพึงพอใจท่ีใหแ้สดงความ
คิดเห็นตามระดบัความคิดเห็นมี 4 ระดบั เกณฑก์ารใหค้ะแนนตามมาตราส่วนประมาณ 4 ระดบั 
(Rating Scale) โดยมีรายละเอียดค าตอบ ทั้งส้ิน 37 ขอ้ โดยแบ่งออกเป็น 6 ตอน ดงัน้ี  

ตอนท่ี 1 ระดบัความรู้ของผูเ้ขา้อบรมเชิงปฏิบติัการก่อนและหลงัการอบรม จ านวน 2 ขอ้ 
ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจต่อรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบติัการในภาพรวม จ านวน 7 ขอ้  
ตอนท่ี 3 ความพึงพอใจการอบรมเชิงปฏิบติัการหวัขอ้การศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง 

จ  านวน 7 ขอ้ 
ตอนท่ี 4 ความพึงพอใจการอบรมเชิงปฏิบติัการหวัขอ้การด าเนินงานหอ้งสมุดท่ีเนน้ผูเ้รียน

เป็นศนูยก์ลาง จ  านวน 7 ขอ้ 
ตอนท่ี 5 ความพึงพอใจการอบรมเชิงปฏิบติัการหวัขอ้การสร้างกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง จ  านวน 7 ขอ้ 
ตอนท่ี 6 ความพึงพอใจการอบรมเชิงปฏิบติัการหวัขอ้เทคโนโลยกีบัหอ้งสมุดท่ีส่งเสริม

ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง จ  านวน 7 ขอ้ 
ตอนท่ี 7 ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ในเก็บรวบรวมขอ้มลูคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูความพึงพอใจ
การอบรมเชิงปฏิบติัการฯ จากผูเ้ขา้ร่วมอบรมหลงัจากท่ีด าเนินการอบรมเสร็จส้ินทุกหวัขอ้แลว้ โดย
ช้ีแจงรายละเอียดและแจง้วตัถุประสงคข์องการท าแบบประเมิน ซ่ึงใหโ้อกาสผูอ้บรมสามารถ
ประเมินไดอ้ยา่งอิสระ  
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การวเิคราะห์ข้อมูล  
ในการวิเคราะห์ขอ้มลูความพึงพอใจการอบรมเชิงปฏิบติัการฯ คร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ช้

วิธีการวิเคราะห์ขอ้มลู ดงัน้ี  
1) น าแบบประเมินท่ีไดรั้บกลบัคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ในการตอบแบบ

ประเมินแลว้น ามาลงรหสัขอ้มลูและน ามาวิเคราะห์ ประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร์โดยใชโ้ปรแกรม
ส าเร็จรูป ในการวิเคราะห์ขอ้มลูและน าเสนอในรูปตารางประกอบ  

2) วิเคราะห์ขอ้มลูความพึงพอใจการอบรมเชิงปฏิบติัการ “การพฒันาวิชาชีพครู
บรรณารักษท่ี์ส่งเสริมนโยบายการศกึษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง” โดยสถิติท่ีใช ้ คือ สถิติเชิง
พรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส าหรับการก าหนดคะแนนตาม
ระดบัความคิดเห็นออกเป็น 4 ระดบั ดงัน้ี  

คะแนน 1 หมายถึง ความรู้/ ความพึงพอใจ นอ้ยท่ีสุด  
คะแนน 2 หมายถึง ความรู้/ ความพึงพอใจ นอ้ย  
คะแนน 3 หมายถึง ความรู้/ ความพึงพอใจ มาก  
คะแนน 4 หมายถึง ความรู้/ ความพึงพอใจ มากท่ีสุด 
ซ่ึงเกณฑใ์นการประมวลผลความรู้/ ความพึงพอใจแยกเป็น 4 ระดบั และคิดช่วงคะแนน

โดยค านวณจากสูตร = คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด 
    จ านวนอนัตรภาคชั้น 
       = 4-1/4 
       = 0.75 
ดงันั้น เกณฑท่ี์ใชก้ารแปลความหมายของค่าเฉล่ียจึงมีเกณฑ ์ดงัน้ี  
ค่าเฉล่ีย 1.00-1.75 หมายถึง มีความรู้หรือมีความพึงพอใจในระดบันอ้ยท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 1.76-2.50 หมายถึง มีความรู้หรือมีความพึงพอใจในระดบันอ้ย 
ค่าเฉล่ีย 2.51-3.25 หมายถึง มีความรู้หรือมีความพึงพอใจในระดบัมาก 
ค่าเฉล่ีย 3.26-4.00 หมายถึง มีความรู้หรือมีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด 
ส าหรับผลการวิเคราะห์ขอ้มลูความพึงพอใจการอบรมเชิงปฏิบติัการ “การพฒันาวิชาชีพครู

บรรณารักษท่ี์ส่งเสริมนโยบายการศกึษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง” มีรายละเอียดดงัท่ีจะน าเสนอ
ในบทท่ี 4 
 




