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บทที่ 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

การวจิยัเร่ืองการพฒันาวิชาชีพครูบรรณารักษเ์พื่อขบัเคล่ือนนโยบายการศกึษาท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นศนูยก์ลาง มีวตัถุประสงคก์ารวิจยั ดงัน้ี  

1. เพื่อศึกษาสมรรถนะวิชาชีพท่ีจ  าเป็นส าหรับครูบรรณารักษท่ี์ส่งเสริมนโยบายการศกึษาท่ี
เนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง 

 2. เพื่อศึกษาสมรรถนะวิชาชีพท่ีตอ้งการพฒันาของครูบรรณารักษท่ี์ส่งเสริมนโยบาย
การศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง 
 3. เพื่อจดัท าคู่มือการพฒันาสมรรถนะวิชาชีพครูบรรณารักษท่ี์ส่งเสริมนโยบายการศกึษาท่ี
เนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง 
 4. เพื่อศึกษาผลการพฒันาสมรรถนะวิชาชีพครูบรรณารักษท่ี์ส่งเสริมนโยบายการศกึษาท่ี
เนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางดว้ยการอบรมในดา้นดงัต่อไปน้ี 
 4.1 ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสมรรถนะวิชาชีพของครูบรรณารักษก่์อนและหลงัการ
อบรมการพฒันาสมรรถนะวิชาชีพครูบรรณารักษท่ี์ส่งเสริมนโยบายการศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ศนูยก์ลาง 
 4.2 ความพึงพอใจของครูบรรณารักษท่ี์มีต่อการอบรมการพฒันาสมรรถนะวิชาชีพครู
บรรณารักษท่ี์ส่งเสริมนโยบายการศกึษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง 

ผลท่ีไดจ้ากการวจิยัคร้ังน้ีคือ สมรรถนะวิชาชีพท่ีจ  าเป็นส าหรับครูบรรณารักษ ์ คู่มือการ
พฒันาสมรรถนะวิชาชีพครูบรรณารักษ ์ และรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบติัการเพื่อการพฒันาวิชาชีพ
ครูบรรณารักษท่ี์สามารถขบัเคล่ือนนโยบายการศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง ซ่ึงขอ้มลูท่ีไดจ้าก
การวจิยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัรายงานและแสดงผลขอ้มลูในรูปแบบเชิงปริมาณ โดยผูว้จิยัไดน้ าเสนอผลการ
วิเคราะห์ท่ีขอ้มลูซ่ึงแบ่งขอ้มลูออกเป็น 4 ตอน ดงัน้ี  
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลตอนที่ 1  
ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูจากการศกึษาสมรรถนะวิชาชีพท่ีจ  าเป็นส าหรับครูบรรณารักษท่ี์

ส่งเสริมนโยบายการศกึษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูลตอนที่ 2  
ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูจากแบบสอบถามของการวิจยัเร่ือง “สมรรถนะท่ีตอ้งการพฒันาของ

ครูบรรณารักษเ์พื่อส่งเสริมนโยบายการศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง” 
 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูลตอนที่ 3  
ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูจากคะแนนก่อนและหลงัการอบรมการพฒันาวิชาชีพครูบรรณารักษ์

ท่ีส่งเสริมนโยบายการศกึษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง 
 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูลตอนที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูความพึงพอใจการอบรมการพฒันาวชิาชีพครูบรรณารักษท่ี์ส่งเสริม

นโยบายการศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง 
 
การวเิคราะห์ข้อมูลตอนที่ 1 : ผลการวเิคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาสมรรถนะวชิาชีพที่

จ าเป็นส าหรับครูบรรณารักษ์ที่ส่งเสริมนโยบายการศึกษาทีเ่น้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
 
ผูว้ิจยัท าการศึกษาสมรรถนะวิชาชีพท่ีจ  าเป็นส าหรับครูบรรณารักษท่ี์เนน้ผูเ้รียนเป็น

ศนูยก์ลาง โดยศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ รวมทั้งงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ท าการวิเคราะห์และร่าง
รายการสมรรถนะวิชาชีพท่ีจ  าเป็นส าหรับครูบรรณารักษท่ี์เนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง สามารถสรุปได้
ว่าครูบรรณารักษห์อ้งสมุดโรงเรียนควรมีสมรรถนะ 4 ดา้น ดงัน้ี 
 1) สมรรถนะดา้นบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ไดแ้ก่ การมคีวามรู้
ความสามารถและทกัษะปฏิบติัดา้นทรัพยากรสารสนเทศ ดา้นการจดัการสารสนเทศ ดา้นการเขา้ถึง
สารสนเทศ และดา้นการใหบ้ริการสารสนเทศ 
 2) สมรรถนะดา้นการจดัการ ไดแ้ก่ การมีความรู้ความสามารถและทกัษะปฏิบติัดา้นการ
ก าหนดนโยบาย วตัถุประสงคแ์ละระเบียบของหอ้งสมุด ตลอดจนดา้นการจดัท าแผนงาน/โครงการ
ต่าง ๆ ของหอ้งสมุด ดา้นการบริหารบุคคล ดา้นงบประมาณ ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ ดา้นการ
ประเมินผลการด าเนินงาน/โครงการต่าง ๆ ของหอ้งสมุดรวมทั้งดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา 
 3) สมรรถนะดา้นการจดัการการศกึษาและพฒันาแหล่งสนบัสนุนการเรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียน
เป็นศนูยก์ลาง ไดแ้ก่ การมคีวามรู้ความสามารถและทกัษะปฏิบติัดา้นการเรียนการสอน ดา้นการ
จดัท าโครงการต่าง ๆ ของหอ้งสมุดใหส้อดคลอ้งกบัการจดัการเรียนการสอน ดา้นการจดักิจกรรมท่ี
ส่งเสริมการเรียนในโรงเรียนและบุคลากรอ่ืน ๆ ของโรงเรียนเก่ียวกบัการใชห้อ้งสมุดเพ่ือการเรียนรู้ 
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 4) สมรรถนะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ไดแ้ก่ การมคีวามรู้ความสามารถและทกัษะปฏิบติั
ดา้นการใชค้อมพิวเตอร์ในงานหอ้งสมุด ดา้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ดา้นการลงรายการทั้ง
รายการสารสนเทศตามมาตรฐานสากลดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ และดา้นการใชอิ้นเทอร์เน็ตในงานท่ี
รับผดิชอบ 

จากนั้นจึงจดัการสนทนากลุ่มระหว่างผูว้ิจยัและผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ ดา้นการศึกษา และดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ จ านวน 12 คน เพื่อวิพากษร่์าง
สมรรถนะวิชาชีพท่ีจ  าเป็นส าหรับครูบรรณารักษท่ี์เนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง เมื่อไดข้อ้เสนอแนะ
จากผูเ้ช่ียวชาญแลว้ผูว้ิจยัจึงด าเนินการปรับแกร้ายละเอียดในรายการสมรรถนะโดยปรับแกภ้าษาท่ี
ใชใ้หเ้ขา้ใจไดง่้าย เพ่ิมรายการสมรรถนะใหค้รอบคลุม ซ่ึงรายละเอียดการปรับแกร้ายการสมรรถนะ
มีดงัน้ี 

1. สมรรถนะเร่ืองทรัพยากรสารสนเทศ ปรับแกเ้ป็น สมรรถนะเร่ืองการจดัการทรัพยากร
สารสนเทศ 

2. รายการสมรรถนะท่ี 1.1.1 สามารถน าความรู้ทางดา้นทรัพยากรสารสนเทศไปจดัท า
นโยบายพฒันาทรัพยากรสารสนเทศใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัเป้าหมายของโรงเรียน และ
ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการได ้ปรับแกเ้ป็น 1.1.1 สามารถน าความรู้ทางดา้นทรัพยากรสารสนเทศ
ไปจดัท านโยบายพฒันาทรัพยากรสารสนเทศใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัเป้าหมายของโรงเรียน 
หลกัสูตรการเรียนการสอนและความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการได ้

3. รายการสมรรถนะท่ี 1.1.5 สามารถวิเคราะห์ปัญหาความตอ้งการเก่ียวกบัความตอ้งการ
ทรัพยากรสารสนเทศได ้ ปรับแกเ้ป็น 1.1.5 สามารถวิเคราะห์ปัญหาความตอ้งการดา้นทรัพยากร
สารสนเทศของผูใ้ชบ้ริการได ้

4. สมรรถนะเร่ืองการจดัการสารสนเทศ ปรับแกเ้ป็น สมรรถนะเร่ืองการจดัการบริการและ
กิจกรรมของหอ้งสมุด 

5. รายการสมรรถนะท่ี 1.2.5 สามารถวางแผนด าเนินงานสารสนเทศใหส้อดคลอ้งกบั
นโยบายหรือแผนงานของโรงเรียนได ้ ปรับแกเ้ป็น 1.2.5 สามารถวางแผนด าเนินงานของหอ้งสมุด
ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายหรือแผนงานของโรงเรียนได ้

6. รายการสมรรถนะท่ี 1.2.6 สามารถปรับปรุงเปล่ียนแปลงแผนการด าเนินงานสารสนเทศ
ระยะยาวใหส้อดคลอ้งกบับริบทท่ีเปล่ียนแปลงได ้ปรับแกเ้ป็น 1.2.6 สามารถปรับปรุงเปล่ียนแปลง
แผนการด าเนินงานของหอ้งสมุดในระยะยาวใหส้อดคลอ้งกบับริบทท่ีเปล่ียนแปลงได ้
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7. รายการสมรรถนะท่ี 1.2.10 สามารถจดัสภาพแวดลอ้มในหอ้งสมุดใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้
ได ้ ปรับแกเ้ป็น 1.2.10 สามารถจดัสภาพแวดลอ้มในหอ้งสมุดใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้และการศึกษา
คน้ควา้ได ้

8. รายการสมรรถนะท่ี 1.3.5 สามารถใหบ้ริการตอบค าถามช่วยการคน้ควา้ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ ปรับแกเ้ป็น  1.3.5 สามารถพฒันารูปแบบและใหบ้ริการตอบค าถามช่วยการคน้ควา้
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

9. สมรรถนะเร่ืองการเขา้ถึงสารสนเทศ ปรับแกเ้ป็น สมรรถนะเร่ืองการจดัการการเขา้ถึง
สารสนเทศ 

10. สมรรถนะดา้นการจดัการ ปรับแกเ้ป็น สมรรถนะดา้นการบริหารจดัการหอ้งสมุด 
11. รายการสมรรถนะท่ี 2.2.2 สามารถท าใหบุ้คลากรใหม้ีความรู้และความเขา้ใจในงานได ้

ปรับแกเ้ป็น 2.2.2 สามารถสนบัสนุนและพฒันาบุคลากรใหม้ีความรู้และความเขา้ใจในงานได ้
12. รายการสมรรถนะท่ี 2.3.3 สามารถน าเสนอโครงการเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงงบประมาณได ้

ปรับแกเ้ป็น 2.3.3 สามารถเขียนโครงการและน าเสนอเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงงบประมาณได ้
13. สมรรถนะดา้นการบริหารจดัการหอ้งสมุดเร่ืองงบประมาณ เพ่ิมรายการสมรรถนะ 

สามารถจดัท างบประมาณใหส้อดคลอ้งกบังานและบริการของหอ้งสมุดได ้
 14. รายการสมรรถนะท่ี 2.4.6 สามารถประสานงานกบัหน่วยงานภายในและภายนอก
โรงเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ปรับแกเ้ป็น 2.4.6 สามารถประสานงานกบัหน่วยงานภายในและ
ภายนอกโรงเรียนเพื่อประชาสมัพนัธห์อ้งสมุดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

15. สมรรถนะดา้นการบริหารจดัการหอ้งสมุดเร่ืองการประชาสมัพนัธ ์ เพ่ิมรายการ
สมรรถนะ สามารถสร้างความร่วมมือเพื่อขอรับการสนบัสนุนงบประมาณในการด าเนินงานหรือจดั
กิจกรรมของหอ้งสมุดได ้

16. สมรรถนะสมรรถนะดา้นการจดัการศกึษาและพฒันาแหล่งสนบัสนุนการเรียนรู้โดย
เนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางเร่ืองการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง เพ่ิมรายการ
สมรรถนะ สามารถน าความรู้เก่ียวกบัจิตวิทยาการเรียนรู้มาประยกุตใ์ชก้ารจดังานบริการ และงาน
กิจกรรมของหอ้งสมุดได ้

จากการขั้นตอนการด าเนินงานขา้งตน้ ผูว้ิจยัสามารถก าหนดรายการสมรรถนะท่ีจ  าเป็นเพ่ือ
ใชใ้นการส ารวจสมรรถนะท่ีตอ้งการพฒันาของครูบรรณารักษเ์พื่อส่งเสริมนโยบายการศกึษาท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางโดยจ าแนกสมรรถนะต่างๆ ออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ สมรรถนะดา้น
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สมรรถนะดา้นการบริหารจดัการหอ้งสมุด สมรรถนะ
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ดา้นการจดัการศกึษาและพฒันาแหล่งสนบัสนุนการเรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง และ
สมรรถนะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1. สมรรถนะด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
หมายถึง ความสามารถท่ีจ  าเป็นของครูบรรณารักษห์อ้งสมุดโรงเรียนท่ีน าไปใช้

พฒันาและบริหารจดัการหอ้งสมุดโรงเรียนใหม้ีประสิทธิภาพ โดยมีความรู้ความเขา้ใจ มีทกัษะ
ปฏิบติั และมีเจตคติท่ีดีในการปฏิบติังาน ประกอบดว้ยสมรรถนะยอ่ย 3 ดา้น ดงัน้ี 
 1.1 สมรรถนะเร่ืองการจดัการทรัพยากรสารสนเทศ หมายถึง ความสามารถในการ
จดัท านโยบายพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ ความรู้เก่ียวกบัการเลือกและจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ 
ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ การวิเคราะห์หรือจดัหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ  
การบ ารุงรักษา ซ่อมแซม การส ารวจ ตรวจสอบคุณภาพของทรัพยากรสารสนเทศ และการจ าหน่าย
ทรัพยากรสารสนเทศออกจากหอ้งสมุด อยา่งมีความรู้ความเขา้ใจ มีทกัษะปฏิบติัและมีเจตคติท่ีดีใน
การปฏิบติังาน ซ่ึงมีรายละเอียด 13 ประการ ดงัน้ี 
  1.1.1 สามารถน าความรู้ทางดา้นทรัพยากรสารสนเทศไปจดัท านโยบายพฒันา
ทรัพยากรสารสนเทศใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัเป้าหมายของโรงเรียน หลกัสูตรการเรียน 
การสอนและความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการได ้
  1.1.2 สามารถร่วมมือกบัครูในการวางแผนจดัหาทรัพยากรสารสนเทศให้
เหมาะสมและตอบสนองกบัการเรียนการสอนของครูและนกัเรียนได ้
  1.1.3 สามารถน าความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัประเภทของทรัพยากรสารสนเทศไป
จดัเตรียมส่ือการเรียนรู้เพื่อใหบ้ริการในหอ้งสมุดได ้
  1.1.4 สามารถเลือกและจดัหาทรัพยากรสารสนเทศใหพ้ร้อมส าหรับใหบ้ริการใน
หอ้งสมุดได ้
  1.1.5 สามารถวิเคราะห์ปัญหาความตอ้งการดา้นทรัพยากรสารสนเทศของ
ผูใ้ชบ้ริการได ้
  1.1.6 สามารถวางแผนระยะยาวในการเลือกและจดัหาทรัพยากรสารสนเทศท่ีมี
คุณภาพในจ านวนท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการได ้
  1.1.7 สามารถตรวจรับและลงทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศท่ีเขา้มาใหม่ใน
หอ้งสมุดได ้
  1.1.8 สามารถวิเคราะห์เน้ือหาและหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศท่ีอยูใ่นหอ้งสมุด
ได ้
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  1.1.9 สามารถก าหนดกลยทุธห์รือเทคนิค วิธีการจดัหมวดหมู่ของทรัพยากร
สารสนเทศใหม้ีประสิทธิภาพเพื่อใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความสะดวกในการคน้ควา้ 
  1.1.10 สามารถวิเคราะห์และก าหนดหวัเร่ืองท่ีใชใ้นการสืบคน้ทรัพยากร
สารสนเทศในหอ้งสมุดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
  1.1.11 สามารถวางแผนเก่ียวกบัการบ ารุงรักษา ซ่อมแซมล่วงหนา้เพื่อป้องกนัการ
ช ารุดเสียหายของทรัพยากรสารสนเทศในหอ้งสมุดได ้
  1.1.12 สามารถคดัและจ าหน่ายทรัพยากรสารสนเทศออกจากหอ้งสมุดตามหลกั
วิชาการได ้
   1.1.13 สามารถด าเนินการการจดัการ อนุรักษท์รัพยากรสารสนเทศและบ ารุงรักษา
วสัดุอุปกรณ์ของหอ้งสมุดได ้
 1.2 สมรรถนะเร่ืองการจดัการบริการและกจิกรรมของห้องสมุด หมายถึง 
ความสามารถในการจดัท านโยบาย การจดัการ และการบริการหอ้งสมุด ความรู้เก่ียวกบั 
การวางแผนการด าเนินงานสารสนเทศ การจดัสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศของหอ้งสมุด  
การใหบ้ริการสารสนเทศ อยา่งมีความรู้ความเขา้ใจ มีทกัษะปฏิบติัและมีเจตคติท่ีดีในการปฏิบติังาน 
ซ่ึงมีรายละเอียด 20 ประการ ดงัน้ี 
  1.2.1 สามารถน าความรู้ดา้นการจดัการสารสนเทศไปก าหนดเป็นนโยบายดา้นการ
จดัสภาพแวดลอ้มและบริการของหอ้งสมุดได ้
  1.2.2 สามารถจดัท านโยบายการพฒันาหอ้งสมุดไดอ้ยา่งเหมาะสม 
  1.2.3 สามารถออกแบบวิธีการจดัการสารสนเทศและการบริการของหอ้งสมุดท่ี
เหมาะสมได ้
  1.2.4 สามารถศึกษาและประเมินความตอ้งการสารสนเทศ และความสนใจของครู
และนกัเรียนได ้
  1.2.5 สามารถวางแผนด าเนินงานของหอ้งสมุดใหส้อดคลอ้งกบันโยบายหรือ
แผนงานของโรงเรียนได ้
  1.2.6 สามารถปรับปรุงเปล่ียนแปลงแผนการด าเนินงานของหอ้งสมุดในระยะยาว
ใหส้อดคลอ้งกบับริบทท่ีเปล่ียนแปลงได ้
  1.2.7 สามารถออกแบบบริการสารสนเทศท่ีเหมาะสมส าหรับผูใ้ชใ้นโรงเรียนและ
ชุมชนได ้
  1.2.8 สามารถควบคุมการจดัการสารสนเทศของหอ้งสมุดใหเ้ป็นไปตามแผนงาน
ท่ีวางไวไ้ด ้
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  1.2.9  สามารถน าหลกัการจดัสภาพแวดลอ้มในหอ้งสมุดไปจดัหอ้งสมุดใหม้ี
บรรยากาศท่ีน่าเขา้ใชบ้ริการได ้
  1.2.10 สามารถจดัสภาพแวดลอ้มในหอ้งสมุดใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้และการศึกษา
คน้ควา้ได ้
  1.2.11 สามารถร่วมใหข้อ้เสนอแนะในการปรับ การจดัสภาพแวดลอ้มและ
บรรยากาศในหอ้งสมุดได ้
  1.2.12 สามารถน าแนวคิดเก่ียวกบัการออกแบบมาใชใ้นการจดัสภาพแวดลอ้มและ
บรรยากาศของหอ้งสมุดเพ่ือใหดึ้งดูดผูใ้ชบ้ริการไดเ้พ่ิมมากข้ึน 
  1.2.13 สามารถน าหลกัการของการใหบ้ริการของหอ้งสมุดท่ีเป็นมาตรฐานสากล
มาจดัใหบ้ริการในหอ้งสมุดได ้
  1.2.14 สามารถใหบ้ริการสารสนเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและสร้างความ
ประทบัใจแก่ผูใ้ชบ้ริการ 
  1.2.15 สามารถออกแบบหรือวางระบบการใหบ้ริการสารสนเทศของหอ้งสมุด
เพื่อใหก้ารด าเนินงานมีประสิทธิภาพได ้
  1.2.16 สามารถจดับริการสารสนเทศเชิงรุกได ้
  1.2.17 สามารถปรับรูปลกัษณ์/ ปรับแต่งสารสนเทศใหพ้ร้อมใชส้ าหรับผูใ้ช ้
กลุ่มต่าง ๆ ได ้
  1.2.18 สามารถจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่านในหอ้งสมุดได ้
  1.2.19 สามารถด าเนินการประเมินเพื่อพฒันาคุณภาพการบริการได ้
  1.2.20 สามารถจดัท าบรรณนิทศัน์ สาระสงัเขปหรือเร่ืองยอ่เพื่อแนะน าทรัพยากร
สารสนเทศได ้
 1.3 สมรรถนะเร่ืองการจดัการการเข้าถึงสารสนเทศ หมายถึง ความสามารถในการ
จดัท าเคร่ืองมือช่วยคน้สารสนเทศ การจดัท าเวบ็ไซตห์อ้งสมุดเพ่ือใหบ้ริการเขา้ถึงขอ้มลูต่าง ๆ ของ
หอ้งสมุด การจดัท าฐานขอ้มลูเก่ียวกบัทรัพยากรสารสนเทศของหอ้งสมุด อยา่งมีความรู้ความเขา้ใจ 
มีทกัษะปฏิบติัและมีเจตคติท่ีดีในการปฏิบติังาน ซ่ึงมีรายละเอียด 6 ประการ ดงัน้ี 
  1.3.1 สามารถจดัท าเคร่ืองมือช่วยคน้ทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
  1.3.2 สามารถจดัท าเวบ็ไซตข์องหอ้งสมุดเพ่ือใหบ้ริการเขา้ถึงขอ้มลูต่าง ๆ ของ
หอ้งสมุดได ้
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  1.3.3 สามารถจดัท าฐานขอ้มลูเก่ียวกบัทรัพยากรสารสนเทศของหอ้งสมุดให้
สะดวกและรวดเร็วผา่นระบบอินเทอร์เน็ตได ้
  1.3.4 สามารถพฒันาระบบยมื-คืนทรัพยากรสารสนเทศ และระบบหนงัสือส ารอง
เพื่อการเรียนไดอ้ยา่งเหมาะสม 
  1.3.5 สามารถพฒันารูปแบบและใหบ้ริการตอบค าถามช่วยการคน้ควา้ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
  1.3.6 สามารถสร้างความสมัพนัธก์บัหอ้งสมุด แหล่งสารสนเทศและเครือข่าย 
ต่าง ๆ เพ่ือการร่วมมือแลกเปล่ียนสารสนเทศใหก้วา้งขวางเพ่ิมข้ึนได ้
 

2. สมรรถนะด้านการบริหารจดัการห้องสมุด  
หมายถึง ความสามารถในก าหนดนโยบาย วตัถุประสงคแ์ละระเบียบของหอ้งสมุด 

ตลอดจนการจดัท าแผนงานโครงการต่าง ๆ ของหอ้งสมุด ความสามารถในการบริหารงานบุคคล 
งบประมาณ การประชาสมัพนัธ ์ การประเมนิผลการด าเนินงานและโครงการต่าง ๆ ของหอ้งสมุด 
ตลอดจนการประเมินคุณภาพของหอ้งสมุดอยา่งมีความรู้ความเขา้ใจ มีทกัษะปฏิบติั และมีเจตคติท่ี
ดีในการปฏิบติังาน ประกอบดว้ยสมรรถนะยอ่ย 5 ดา้น ไดแ้ก่ 
 2.1 สมรรถนะเร่ืองการก าหนดนโยบาย หมายถึง ความสามารถในการก าหนดนโยบาย
และแนวทางในการด าเนินงานหอ้งสมุดโรงเรียน การประเมินผลและการน าผลการประเมินไป
วางแผนเพื่อปรับปรุงการด าเนินงานของหอ้งสมุดโรงเรียน อยา่งมีความรู้ความเขา้ใจ มีทกัษะปฏิบติั 
และมีเจตคติท่ีดีในการปฏิบติังาน ซ่ึงมีรายละเอียด 8 ประการ ดงัน้ี 
  2.1.1 สามารถท าตามหลกัการและแนวทางในการจดัการหอ้งสมุดโรงเรียนได ้
  2.1.2 สามารถก าหนดเป้าหมายและวตัถุประสงคท์ั้งในระยะสั้นและระยะยาวเพ่ือ
การจดัการหอ้งสมุดโรงเรียนได ้
  2.1.3 สามารถก าหนดแผนยทุธศาสตร์เพื่อบรรลุเป้าหมายของหอ้งสมุดโรงเรียน
ได ้
  2.1.4 สามารถก าหนดนโยบาย แผน และโครงการเพื่อตอบดสนองนโยบายของ
หอ้งสมุดโรงเรียนได ้
  2.1.5 สามารถแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัการจดัการหอ้งสมดุโรงเรียนใหเ้ป็นไปตาม
แผนงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
  2.1.6 สามารถจดัท าระเบียบของหอ้งสมุดและสามารถจดัท าตารางการใชห้อ้งสมุด
ท่ีชดัเจนได ้
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  2.1.7  สามารถด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานโครงการต่าง ๆ ของหอ้งสมุด
อยา่งเป็นระบบได ้
  2.1.8 สามารถน าผลการประเมินไปใชเ้พื่อการจดัท าแผนประจ าปีหรือแผนระยะ
ยาวของหอ้งสมุดได ้
 2.2 สมรรถนะเร่ืองการบริหารบุคคล หมายถึง ความสามารถในการจดัท าแผนพฒันา
บุคลากร การพฒันาบุคลากรอยา่งเหมาะสม การจดังานตามความรู้ความสามารถของบุคลากร และ
การประเมินผลงานของบุคลากร อยา่งมีความรู้ความเขา้ใจ มีทกัษะปฏิบติั และมีเจตคติท่ีดีในการ
ปฏิบติังาน ซ่ึงมีรายละเอียด 5 ประการ ดงัน้ี 
  2.2.1 สามารถจดัท าแผนพฒันาบุคลากรทุกระดบัเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการท างาน
ได ้
  2.2.2 สามารถสนบัสนุนและพฒันาบุคลากรใหม้ีความรู้และความเขา้ใจในงานได ้
  2.2.3 สามารถจดังานใหเ้หมาะกบัความรู้ความสามารถของบุคลากรได ้
  2.2.4 สามารถพฒันาความรู้ความสามารถ สมรรถนะใหม ่ ๆ ใหก้บับุคลากรเพ่ือ
เพ่ิมศกัยภาพในการท างานได ้
  2.2.5 สามารถติดตาม ดูแล และประเมินผลงานของบุคลากรได ้
 2.3 สมรรถนะเร่ืองงบประมาณ หมายถึง ความสามารถในการจดัหาและการจดัท า
งบประมาณ การน าเสนอโครงการเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงงบประมาณ และการติดตามผลการใช้
งบประมาณ อยา่งมีความรู้ความเขา้ใจ มีทกัษะปฏิบติั และมีเจตคติท่ีดีในการปฏิบติังาน ซ่ึงมี
รายละเอียด 4 ประการ ดงัน้ี 
  2.3.1 สามารถจดัหางบประมาณเพ่ือด าเนินงานหอ้งสมุดและด าเนินการตาม
ระเบียบการปฏิบติัทางการเงินของราชการหรือหน่วยงานตน้สงักดัได ้
  2.3.2 สามารถจดัท างบประมาณใหส้อดคลอ้งกบังานและบริการของหอ้งสมุดได ้
  2.3.3 สามารถเขียนโครงการและน าเสนอเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงงบประมาณได ้

2.3.4 สามารถติดตามผลการใชง้บประมาณเพื่อน ามาเป็นขอ้มลูในการวางแผน
งบประมาณต่อไปได ้
 2.4 สมรรถนะเร่ืองการประชาสัมพนัธ์ หมายถึง ความสามารถในการจดัท าแผนการ
ประชาสมัพนัธเ์ชิงรุก การเลือกรูปแบบและการเลือกส่ือท่ีเหมาะสมเพื่อการประชาสมัพนัธ ์ 
การประเมินผลการประชาสมัพนัธ ์ การประสานงานและสร้างความร่วมมือกบับุคคล หน่วยงาน
หรือสถาบนัการศึกษาในการด าเนินงานหอ้งสมุด อยา่งมีความรู้ความเขา้ใจ มีทกัษะปฏิบติั และมี
เจตคติท่ีดีในการปฏิบติังาน ซ่ึงมีรายละเอียด 8 ประการ ดงัน้ี 



123 
 

  2.4.1 สามารถจดัท าแผนการประชาสมัพนัธเ์ชิงรุกของหอ้งสมุดได ้
  2.4.2 สามารถเลือกรูปแบบการประชาสมัพนัธใ์นกิจกรรมต่าง ๆ ของหอ้งสมุดได้
อยา่งเหมาะสม 
  2.4.3 สามารถผลิตหรือเลือกส่ือเพื่อการประชาสมัพนัธไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม 
  2.4.4 สามารถพฒันาปรับปรุงงานประชาสมัพนัธข์องหอ้งสมุดได ้
  2.4.5 สามารถประเมินผลการประชาสมัพนัธข์องหอ้งสมุดได ้

2.4.6 สามารถประสานงานกบัหน่วยงานภายในและภายนอกโรงเรียนเพื่อ
ประชาสมัพนัธห์อ้งสมุดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.4.7 สามารถเชิญชวนและประชาสมัพนัธแ์ก่บุคคล หน่วยงานหรือ
สถาบนัการศึกษาใหเ้ขา้ร่วมในกิจกรรมของหอ้งสมุด  

2.4.8 สามารถสร้างความร่วมมือเพื่อขอรับการสนบัสนุนงบประมาณในการ
ด าเนินงานหรือจดักิจกรรมของหอ้งสมุดได ้
 2.5 สมรรถนะเร่ืองการประกนัคุณภาพ หมายถึง ความสามารถในการวางแผน 
การประกนัคุณภาพ การด าเนินการประกนัคุณภาพ และการน าผลการประกนัคุณภาพมาใชใ้นการ
พฒันางานของหอ้งสมุด อยา่งมีความรู้ความเขา้ใจ มีทกัษะปฏิบติั และมีเจตคติท่ีดีในการปฏิบติังาน 
ซ่ึงมีรายละเอียด 5 ประการ ดงัน้ี 
  2.5.1 สามารถวางแผนการน าระบบประกนัคุณภาพมาใชใ้นหอ้งสมุดได ้
  2.5.2 สามารถจดัท าตวัช้ีวดัคุณภาพของหอ้งสมุดได ้
  2.5.3 สามารถน าระบบการประกนัคุณภาพมาใชใ้นการด าเนินงานหอ้งสมุดได ้
  2.5.4 สามารถประเมินผลการด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพของหอ้งสมุดได ้
  2.5.5 สามารถน าผลการประเมินมาใชใ้นการพฒันางานของหอ้งสมุดในดา้นต่างๆ 
ได ้

3. สมรรถนะด้านการจดัการศึกษาและพฒันาแหล่งสนบัสนุนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง  

หมายถึง ความสามารถในการดา้นการเรียนการสอน มีความรู้ดา้นการจดัท า
โครงการต่าง ๆ ของหอ้งสมุดใหส้อดคลอ้งกบัการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง 
ความรู้เก่ียวกบัการจดักิจกรรมต่าง ๆ ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ รวมทั้งการจดับริการหอ้งสมุดท่ี
สอดคลอ้งกบัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง การพฒันาครู นกัเรียนและบุคลากรของ
โรงเรียนเก่ียวกบัการใชง้านหอ้งสมุดเพ่ือการเรียนรู้ อยา่งมีความรู้ความเขา้ใจ มีทกัษะปฏิบติั และมี
เจตคติท่ีดีในการปฏิบติังาน ประกอบดว้ยสมรรถนะยอ่ย 3 ดา้น ไดแ้ก่ 
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 3.1 สมรรถนะเร่ืองการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง หมายถึง 
ความสามารถในการร่วมออกแบบหลกัสูตรโดยเช่ือมโยงงานบริการ และงานกิจกรรมของหอ้งสมุด
เขา้กบัการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง รวมถึงการส่งเสริมการใชห้อ้งสมุดใหแ้ก่
ครู นกัเรียนและบุคลากรของโรงเรียน อยา่งมีความรู้ความเขา้ใจ มีทกัษะปฏิบติั และมีเจตคติท่ีดีใน
การปฏิบติังาน ซ่ึงมีรายละเอียด 7 ประการ ดงัน้ี 
  3.1.1 สามารถเขา้ไปมีส่วนร่วมในการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นผูเ้รียนเป็น
ศนูยก์ลาง 
  3.1.2 สามารถน าความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัสูตรสถานศึกษาไปประยกุตใ์ชใ้น
การจดับริการหอ้งสมุดเพ่ือสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางได ้
  3.1.3 สามารถออกแบบ การจดังานบริการ และงานกิจกรรมของหอ้งสมุดได้
สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางได ้
  3.1.4 สามารถน าความรู้เก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนและการจดัท าแผนการ
สอนมาใชไ้ด ้
  3.1.5 สามารถสนบัสนุนและจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง 
รวมทั้งน าทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีอยูใ่นหอ้งสมุดมาใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด 
  3.1.6 สามารถพฒันาครู นกัเรียนและบุคลากรของโรงเรียนเก่ียวกบัการใชง้าน
หอ้งสมุดเพ่ือการเรียนรู้ได ้
  3.1.7 สามารถน าความรู้เก่ียวกบัจิตวิทยาการเรียนรู้มาประยกุตใ์ชก้ารจดังาน
บริการ และงานกิจกรรมของหอ้งสมุดได ้
 3.2 สมรรถนะเร่ืองการจดัท าโครงการ หมายถึง ความสามารถในการจดัท าโครงการ
ต่าง ๆ ของหอ้งสมุด รวมถึงการบูรณาการโครงการต่าง ๆ ของหอ้งสมุดกบัการเรียนการสอนเพื่อท า
ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตวัเอง อยา่งมีความรู้ความเขา้ใจ มีทกัษะปฏิบติั และมีเจตคติท่ีดีในการ
ปฏิบติังาน ซ่ึงมีรายละเอียด 3 ประการ ดงัน้ี 
  3.2.1 สามารถจดัท าโครงการต่าง ๆ ของหอ้งสมุดใหส้อดคลอ้งกบัการจดัการเรียน
การสอนและโครงการอ่ืนๆ ของโรงเรียนเก่ียวกบัการศกึษาได ้ เช่น ชุมนุม การลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้ เป็นตน้ 
  3.2.2 สามารถท่ีจะบูรณาการโครงการต่าง ๆ ของหอ้งสมุดเขา้ไปรวมอยูใ่นการ
พฒันาหลกัสูตรของสถานศกึษาได ้
  3.2.3 สามารถสนบัสนุนและร่วมมือกบักิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจะท าใหเ้กิดการเรียนรู้
ดว้ยตวัเองได ้
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 3.3 สมรรถนะเร่ืองการจดักจิกรรม หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์พฤติกรรม
การคน้หาสารสนเทศและความสนใจของผูใ้ช ้ เพื่อช่วยเหลือในการใชท้รัพยากรสารสนเทศ การ
ส่งเสริมทกัษะการรู้สารสนเทศ การจดักิจกรรมหอ้งสมดุและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านท่ีเช่ือมโยง
กบัการเรียนการสอน รวมทั้งการส่งเสริมการใชห้อ้งสมุดและบริการสารสนเทศดว้ยวิธีการต่าง ๆ 
อยา่งมีความรู้ความเขา้ใจ มีทกัษะปฏิบติั และมีเจตคติท่ีดีในการปฏิบติังาน ซ่ึงมีรายละเอียด  
13 ประการ ดงัน้ี 
  3.3.1 สามารถท่ีจะวิเคราะห์พฤติกรรมการคน้หาสารสนเทศและความสนใจของ
นกัเรียนและครูเพื่อแนะแหล่งสารสนเทศตามความตอ้งการได ้
  3.3.2 สามารถช่วยเหลือครูและนกัเรียนในการใชท้รัพยากรสารสนเทศรูปแบบ 
ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
  3.3.3 สามารถประสาน บูรณาการทกัษะการรู้สารสนเทศเขา้ไปในหลกัสูตรของ
สถานศึกษาได ้
  3.3.4 สามารถวางแผนและออกแบบความร่วมมือระหว่างครูกบันกัเรียนใน
กิจกรรมเก่ียวกบัสารสนเทศได ้
  3.3.5 สามารถแนะน านกัเรียนในดา้นการอ่าน การฟัง การดู ใหเ้กิดความคุน้เคยใน
ทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ได ้

3.3.6 สามารถจดักิจกรรมหอ้งสมุดเพ่ือสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ได ้

3.3.7 สามารถจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่านไดอ้ยา่งหลากหลาย 
3.3.8 สามารถจดักิจกรรมเชิงรุกไดอ้ยา่งหลากหลาย 
3.3.9 สามารถส่งเสริมใหค้รูและนกัเรียนมีส่วนร่วมในโครงการของหอ้งสมุดได ้
3.3.10 สามารถแนะน าครูในดา้นทรัพยากรสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้ใหเ้หมาะ

กบัการสอนได ้
3.3.11 สามารถส่งเสริมการใชห้อ้งสมุดและบริการสารสนเทศแก่ชุมชนได ้
3.3.12 สามารถจดัท าคู่มือแนะน าการใชห้อ้งสมุดโรงเรียนได ้
3.3.13 สามารถจดับริการสืบคน้ทางอิเลก็ทรอนิกส์และทางอินเทอร์เน็ตได ้

4. สมรรถนะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ  
หมายถึง ความสามารถในการใชค้อมพิวเตอร์ในงานหอ้งสมุด มีความสามารถใน

การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ การลงรายการทรัพยากรสารสนเทศตามมาตรฐานสากลดว้ยระบบ
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คอมพิวเตอร์ การใชอิ้นเทอร์เน็ตในงานท่ีรับผดิชอบอยา่งมีความรู้ความเขา้ใจ มีทกัษะปฏิบติั และมี
เจตคติท่ีดีในการปฏิบติังาน ประกอบดว้ยสมรรถนะยอ่ย 3 ดา้น ไดแ้ก่ 
 4.1 สมรรถนะเร่ืองการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ หมายถึง ความสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร์และโปรแกรมส าเร็จรูปในการปฏิบติังาน การสร้างมลัติมีเดียเพื่อสนบัสนุนการเรียน
การสอน การจดัท าฐานขอ้มลูและเวบ็ไซตห์อ้งสมุด อยา่งมีความรู้ความเขา้ใจ มีทกัษะปฏิบติั และมี
เจตคติท่ีดีในการปฏิบติังาน ซ่ึงมีรายละเอียด 6 ประการ ดงัน้ี 
  4.1.1 สามารถใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปส านกังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
  4.1.2 สามารถใชค้อมพิวเตอร์ในการน าเสนอขอ้มลูไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
  4.1.3 สามารถสร้างเอกสารท่ีมีอยูใ่นรูปมลัติมีเดียเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีมีในหลกัสูตรได ้
  4.1.4 สามารถใชค้อมพิวเตอร์ส าหรับจดัท าฐานขอ้มลูและบ ารุงรักษาระบบ
ฐานขอ้มลูได ้
  4.1.5 สามารถพฒันาเวบ็ไซตห์อ้งสมุดได ้
  4.1.6 สามารถพฒันางานในหอ้งสมุด รวมทั้งการบริการและกิจกรรม ใหส้ามารถ
ด าเนินงานไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศได ้
 4.2 สมรรถนะเร่ืองการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ หมายถึง ความสามารถในการ
ลงรายการทรัพยากรสารสนเทศดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการใชเ้ทคโนโลยใีนการจดัเก็บ
และสืบคน้ทรัพยากรสารสนเทศ อยา่งมีความรู้ความเขา้ใจ มีทกัษะปฏิบติั และมีเจตคติท่ีดีในการ
ปฏิบติังาน ซ่ึงมีรายละเอียด 4 ประการ ดงัน้ี 
  4.2.1 สามารถลงรายการทรัพยากรสารสนเทศตามมาตรฐานสากลดว้ยระบบ
คอมพิวเตอร์ได ้
  4.2.2 สามารถใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับงานหอ้งสมุดได ้
  4.2.3 สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัขนาดและระดบัของ
โรงเรียน 
  4.2.4 สามารถใชเ้ทคโนโลยใีนการจดัเก็บและสืบคน้ทรัพยากรสารสนเทศได ้
 4.3 สมรรถนะเร่ืองการใช้อนิเทอร์เน็ต หมายถึง ความสามารถในการสืบคน้ขอ้มลูจาก
แหล่งสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ตและการใชส่ื้อสงัคมออนไลน์เพื่อสนบัสนุนกิจกรรมการเรียนการ
สอน อยา่งมีความรู้ความเขา้ใจ มีทกัษะปฏิบติั และมีเจตคติท่ีดีในการปฏิบติังาน ซ่ึงมีรายละเอียด 3
ประการ ดงัน้ี 
  4.3.1 สามารถสืบคน้ขอ้มลูจากแหล่งสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ตได ้
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  4.3.2 สามารถรับและส่งจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ได ้
  4.3.3 สามารถใชส่ื้อสงัคมออนไลน์เพื่อสนบัสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมี
ในหลกัสูตรได ้

จากสมรรถนะขา้งตน้ ผูว้ิจยัจะน าไปเป็นกรอบในการส ารวจสมรรถนะวิชาชีพท่ีครู
บรรณารักษต์อ้งการพฒันาเพ่ือส่งเสริมนโยบายการศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง รวมทั้งจดัท า
คู่มือการพฒันาสมรรถนะวิชาชีพครูบรรณารักษห์อ้งสมุดโรงเรียนใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะ
วิชาชีพดงักล่าวต่อไป 

 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูลตอนที่ 2 : ผลการวเิคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามของการวจิยัเร่ือง 

“สมรรถนะที่ต้องการพฒันาของครูบรรณารักษ์เพือ่ส่งเสริมนโยบายการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง” 

 
จากขั้นตอนการวิพากษร่์างสมรรถนะวิชาชีพท่ีจ  าเป็นส าหรับครูบรรณารักษท่ี์เนน้ผูเ้รียน

เป็นศนูยก์ลาง และผูว้ิจยัไดด้  าเนินการปรับแกร้ายละเอียดในรายการสมรรถนะตามขอ้เสนอแนะ
จากผูเ้ช่ียวชาญ จนสามารถพฒันาเป็นแบบสอบถามเร่ือง “สมรรถนะท่ีตอ้งการพฒันาของครู
บรรณารักษเ์พื่อส่งเสริมนโยบายการศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง” ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้มลู  
3 ส่วน ไดแ้ก่ 

ตอนท่ี 1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 สมรรถนะท่ีตอ้งการพฒันาของครูบรรณารักษท่ี์ส่งเสริมนโยบายการศกึษาท่ีเนน้

ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง 
ตอนท่ี 3 ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 

 เมื่อผูว้ิจยัไดพ้ฒันาแบบสอบถามซ่ึงใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มลูสมรรถนะท่ีตอ้งการ
พฒันาของครูบรรณารักษเ์พื่อส่งเสริมนโยบายการศกึษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางแลว้ผูว้จิยัจึงแจก
แบบสอบถามไปยงัโรงเรียนต่าง ๆ ในจงัหวดัเชียงใหม่เพื่อส ารวจความคิดเห็นของครูบรรณารักษ์
และบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรั้บมอบหมายใหบ้ริหารจดัการและดูแลหอ้งสมุดโรงเรียน จ  านวน 
127 โรงเรียน ไดรั้บกลบัคืนมาและเป็นแบบสอบถามท่ีใชไ้ดจ้  านวน 92 ชุด คิดเป็นร้อยละ 72.44 

ขอ้มลูการส ารวจความคิดเห็นของครูบรรณารักษแ์ละบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรั้บ
มอบหมายใหดู้แลและบริหารจดัการหอ้งสมุดโรงเรียนจากแบบสอบถามของการวิจยัเร่ือง 
“สมรรถนะท่ีตอ้งการพฒันาของครูบรรณารักษเ์พื่อส่งเสริมนโยบายการศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ศนูยก์ลาง” ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการวิเคราะห์โดยน าแบบสอบถามท่ีไดรั้บกลบัคืนมาตรวจสอบความ
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สมบูรณ์ในการตอบแบบสอบถาม แลว้น ามาลงรหสัขอ้มลูและน ามาวิเคราะห์ ประมวลผลดว้ย
คอมพิวเตอร์โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป ในการวิเคราะห์ขอ้มลูและน าเสนอในรูปตารางประกอบ  
ซ่ึงการวิเคราะห์ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ ระดบั วุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์ในการท างานโรงเรียน ประสบการณ์ในการปฏิบติังานต าแหน่งครูบรรณารักษ/์ ดูแล
หอ้งสมุด การศึกษาทางดา้นบรรณารักษศาสตร์/ สารสนเทศศาสตร์ การไดรั้บการอบรมหรือการ
พฒันาความรู้เก่ียวกบัการบริหารจดัการหอ้งสมุด กลุ่มสาระการเรียนท่ีผูต้อบแบบสอบถามไดรั้บ
มอบหมายใหส้อน ช่วงชั้นของโรงเรียนท่ีปฏิบติังานและจ านวนนกัเรียนในโรงเรียนท่ีปฏิบติังาน 
สถิติท่ีใช ้ คือ สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ีและร้อยละ ส่วนวิเคราะห์ขอ้มลูความคิดเห็นเก่ียวกบั
สมรรถนะท่ีตอ้งการพฒันาของครูบรรณารักษท่ี์ส่งเสริมนโยบายการศกึษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ศนูยก์ลางสถิติท่ีใชคื้อ สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงผลการ
วิเคราะห์มีรายละเอียด ดงัน้ี 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

การน าเสนอขอ้มลูในส่วนน้ีแสดงใหเ้ห็นถึงเพศ อาย ุ และวุฒิการศึกษาสูงสุดของผูต้อบ
แบบสอบถาม ตลอดจนประสบการณ์ในการท างานโรงเรียน ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน
ต าแหน่งครูบรรณารักษ/์ ดูแลหอ้งสมุด รวมทั้งการศึกษาทางดา้นบรรณารักษศาสตร์/ สารสนเทศ
ศาสตร์ การไดรั้บการอบรมหรือการพฒันาความรู้เก่ียวกบัการบริหารจดัการหอ้งสมุด กลุ่มสาระ
การเรียนท่ีผูต้อบแบบสอบถามไดรั้บมอบหมายใหส้อน ช่วงชั้นและจ านวนนกัเรียนในโรงเรียนท่ี
ผูต้อบแบบสอบถามปฏิบติังาน 

 
 1.1 เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  จากการศึกษาเพศของผูต้อบแบบสอบถาม (ตารางท่ี 4.1) พบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามจ านวนมากท่ีสุด 83 คน (ร้อยละ 90.22) เป็นเพศหญิง รองลงมาจ านวน 9 คน (ร้อยละ 
9.78) เป็นเพศชาย 
 
ตารางที่ 4.1 เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 9 9.78 
หญิง 83 90.22 
รวม 92 100.00 
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1.2 อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  จากการศึกษาอายขุองผูต้อบแบบสอบถาม (ตารางท่ี 4.2) พบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามจ านวนมากท่ีสุด 34 คน (ร้อยละ 36.96) อาย ุ 30-39 ปี รองลงมาจ านวน 29 คน  
(ร้อยละ 31.52) อาย ุ20-29 ปี และนอ้ยท่ีสุดจ านวน 12 คน (ร้อยละ 13.04) อาย ุ50 ปีข้ึนไป 
 
ตารางที่ 4.2 อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 

อาย ุ จ านวน ร้อยละ 
20-29 ปี 29 31.52 
30-39 ปี 34 36.96 
40-49 ปี 12 13.04 

50 ปีข้ึนไป 17 18.48 
รวม 92 100.00 

 
 1.3 วุฒิการศึกษาสูงสุดของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากการศึกษาวฒิุการศึกษาสูงสุดของผูต้อบแบบสอบถาม (ตารางท่ี 4.3) พบว่า
ผูต้อบแบบสอบถามจ านวนมากท่ีสุด 71 คน (ร้อยละ 77.17) มีวุฒิการศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญา
ตรี และผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 21 คน (ร้อยละ 22.83) มีวุฒิการศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญา
โท 

เมื่อจ  าแนกเป็นรายสาขาวิชา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีวุฒิการศึกษาสูงสุดใน
ระดบัปริญญาตรีจ านวนมากท่ีสุด 14 คน (ร้อยละ 15.22) จบการศึกษาในสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสาขาวิชาภาษาไทยเป็นจ านวนเท่ากนั รองลงมาจ านวน 6 คน (ร้อยละ 6.52) 
จบการศกึษาในสาขาวิชาการประถมศึกษาและสาขาวิชาสารสนเทศศึกษาเป็นจ านวนเท่ากนั และ
นอ้ยท่ีสุดจ านวน 1 คนเท่ากนั (ร้อยละ 1.09) จบการศกึษาในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ เทคโนโลยกีารศึกษา นาฏศิลป์ไทย ไทยคดีศึกษา สาธารณสุขศาสตร์ เคม ี บริหารธุรกิจ 
จิตวิทยาและการแนะแนว รัฐประศาสนศาสตร์ ดนตรี-คีตศิลป์ไทย อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
เทคโนโลยชีีววิทยา ศึกษาศาสตร์และภาษาองักฤษ 

ส าหรับผูท่ี้ท่ีมีวุฒิการศกึษาสูงสุดในระดบัปริญญาโทจ านวนมากท่ีสุด 12 คน จบ
การศึกษาในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา รองลงมาจ านวน 3 คนเท่ากนั (ร้อยละ 3.26) จบ
การศึกษาในสาขาวิชาการสอนภาษาไทยและหลกัสูตรและการสอน และนอ้ยท่ีสุดจ านวน 1 คน



130 
 

เท่ากนั (ร้อยละ 1.09) จบการศกึษาในสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา บรรณารักษศาสตร์และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 
ตารางที่ 4.3 วุฒิการศึกษาสูงสุดของผู้ตอบแบบสอบถาม 

วุฒิการศึกษาสูงสุด จ านวน ร้อยละ 
ปริญญาตรี 71 77.17 
   สาขาวิชาการประถมศึกษา  6 6.52 
   สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 2 2.17 
   สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2 2.17 
   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 1 1.09 
   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1.09 
   สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ 14 15.22 
   สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา 6 6.52 
   สาขาวิชาสารนิเทศศาสตร์ 2  2.17 
   สาขาวิชาเทคโนโลยกีารศกึษา 1 1.09 
   สาขาวิชาภาษาไทย 14 15.22 
   สาขาวิชาภาษาองักฤษ 1 1.09 
   สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย  1 1.09 
   สาขาวิชาดนตรี-คีตศิลป์ไทย 1 1.09 
   สาขาวิชาไทยคดีศึกษา 1 1.09 
   สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 1 1.09 
   สาขาวิชาเคม ี 1  1.09 
   สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  1 1.09 
   สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 1 1.09 
   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 1 1.09 
   สาขาวิชาพลศึกษา  3 3.26 
   สาขาวิชาสงัคมศึกษา 3 3.26 
   สาขาวิชาสุขศึกษา 2 2.20 
   สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 1 2.17 
   สาขาวิชาเทคโนโลยชีีววิทยา 1 1.09 
   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 2 2.17 
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   สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 1 1.09 
 
ตารางที่ 4.3 วุฒิการศึกษาสูงสุดของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 

วุฒิการศึกษาสูงสุด จ านวน ร้อยละ 
ปริญญาโท 21 22.83 
   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 12 13.04 
   สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา 1 1.09 
   สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 3 3.26 
   สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน 3 3.26 
   สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ 1 1.09 
   สาขาวิชาเทคโนโลยทีางการศกึษา 1 1.09 

รวม 92 100.00 
 

1.4 ประสบการณ์ในการท างานโรงเรียนของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากการศึกษาประสบการณ์ในการท างานโรงเรียนของผูต้อบแบบสอบถาม 

(ตารางท่ี 4.4) พบว่าผูต้อบแบบสอบถามจ านวนมากท่ีสุด 43 คน (ร้อยละ 46.74) มีประสบการณ์ใน
การท างานตั้งแต่ 0-5 ปี รองลงมาจ านวน 17 คน (ร้อยละ 18.48) มีประสบการณ์ในการท างาน
ระหว่าง 6-10 ปี และนอ้ยท่ีสุดจ านวน 2 คน (ร้อยละ 2.17) ประสบการณ์ในการท างานระหว่าง 21-
25 ปี 
 
ตารางที่ 4.4 ประสบการณ์ในการท างานโรงเรียนของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ประสบการณ์ในการท างาน จ านวน ร้อยละ 
0-5 ปี 43 46.74 
6-10 ปี 17 18.48 
11-15 ปี 9 9.78 
16-20 ปี 8 8.70 
21-25 ปี 2 2.17 
26-30 ปี 5 5.43 

มากกว่า 30 ปี 8 8.70 
รวม 92 100.00 
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1.5 ประสบการณ์ในการปฏิบัตงิานต าแหน่งครูบรรณารักษ์/ ดูแลห้องสมุดของ 

ผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

จากการศึกษาประสบการณ์ในการปฏิบติังานต าแหน่งครูบรรณารักษ/์ ดูแล
หอ้งสมุดของผูต้อบแบบสอบถาม (ตารางท่ี 4.5) พบว่าผูต้อบแบบสอบถามจ านวนมากท่ีสุด 62 คน 
(ร้อยละ 67.39) มีประสบการณ์ในการปฏิบติังานต าแหน่งครูบรรณารักษ/์ ดูแลหอ้งสมุดตั้งแต่  
0-5 ปี รองลงมาจ านวน 14 คน (ร้อยละ 15.21) มีประสบการณ์ในการปฏิบติังานต าแหน่ง 
ครูบรรณารักษ/์ ดูแลหอ้งสมุดระหว่าง 6-10 ปี และนอ้ยท่ีสุดจ านวน 1 คน (ร้อยละ 1.09)  
มีประสบการณ์ในการปฏิบติังานต าแหน่งครูบรรณารักษ/์ ดูแลหอ้งสมุดระหว่าง 26-30 ปี 

 
ตารางที่ 4.5 ประสบการณ์ในการปฏิบตังิานต าแหน่งครูบรรณารักษ์/ ดูแลห้องสมุดของ 
ผู้ตอบแบบสอบถาม 
ประสบการณ์ในการปฏบิัตงิาน จ านวน ร้อยละ 

0-5 ปี 62 67.39 
6-10 ปี 14 15.21 
11-15 ปี 7 7.61 
16-20 ปี 6 6.52 
21-25 ปี 2 2.17 
26-30 ปี 1 1.09 

มากกว่า 30 ปี 0 0.00 
รวม 92 100.00 

 
1.6 การศึกษาทางด้านบรรณารักษศาสตร์/ สารสนเทศศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากการศึกษาการศึกษาทางดา้นบรรณารักษศาสตร์/ สารสนเทศศาสตร์ของผูต้อบ
แบบสอบถาม (ตารางท่ี 4.6) พบว่าผูต้อบแบบสอบถามจ านวนมากท่ีสุด 68 คน (ร้อยละ 73.91) 
ไม่ไดจ้บการศึกษาทางดา้นบรรณารักษศาสตร์/ สารสนเทศศาสตร์ รองลงมาจ านวน 24 คน (ร้อยละ 
26.09) จบการศึกษาทางดา้นบรรณารักษศาสตร์/ สารสนเทศศาสตร์ 
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ตารางที่ 4.6 การศึกษาทางด้านบรรณารักษศาสตร์/ สารสนเทศศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

การศึกษา จ านวน ร้อยละ 
จบการศกึษาทางดา้นบรรณารักษศาสตร์/ สารสนเทศศาสตร์ 24 26.09 
ไม่ไดจ้บการศึกษาทางดา้นบรรณารักษศาสตร์/ สารสนเทศศาสตร์ 68 73.91 

รวม 92 100.00 

 
1.7 การได้รับการอบรมหรือการพฒันาความรู้เกีย่วกบัการบริหารจดัการห้องสมุดของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากการศึกษาการไดรั้บการอบรมหรือการพฒันาความรู้เก่ียวกบัการบริหารจดัการ

หอ้งสมุดของผูต้อบแบบสอบถาม (ตารางท่ี 4.7) พบว่าผูต้อบแบบสอบถามจ านวนมากท่ีสุด 54 คน 
(ร้อยละ 58.70) เคยไดรั้บการอบรมหรือการพฒันาความรู้เก่ียวกบัการบริหารจดัการหอ้งสมุด และ
ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 38 คน (ร้อยละ 41.30) ไม่เคยไดรั้บการอบรมหรือการพฒันาความรู้
เก่ียวกบัการบริหารจดัการหอ้งสมุด  

 
ตารางที่ 4.7 การได้รับการอบรมหรือการพฒันาความรู้เกีย่วกบัการบริหารจดัการห้องสมุดของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม 

การได้รับการอบรม จ านวน ร้อยละ 
เคยไดรั้บการอบรมหรือการพฒันาความรู้เก่ียวกบัการบริหาร 
   จดัการหอ้งสมุด 

54 58.70 

ไม่เคยไดรั้บการอบรมหรือการพฒันาความรู้เก่ียวกบัการบริหาร 
   จดัการหอ้งสมุด 

38 41.30 

รวม 92 100.00 
 

1.8 กลุ่มสาระการเรียนที่ผู้ตอบแบบสอบถามได้รับมอบหมายให้สอน 
จากการศึกษากลุ่มสาระการเรียนท่ีผูต้อบแบบสอบถามไดรั้บมอบหมายใหส้อน 

(ตารางท่ี 4.8) พบว่าผูต้อบแบบสอบถามจ านวนมากท่ีสุด 29 คน (ร้อยละ 31.52) ไดรั้บมอบหมาย
ใหส้อนในกลุ่มสาระภาษาไทย  รองลงมาจ านวน 13 คน (ร้อยละ 14.13) ไดรั้บมอบหมายใหส้อน
ทุกกลุ่มสาระ และนอ้ยท่ีสุดจ านวน 1 คน (ร้อยละ 1.09) ไดรั้บมอบหมายใหส้อนในกลุ่มสาระ
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วิทยาศาสตร์ ทั้งน้ีมีผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 20 คน (ร้อยละ 21.74) ไม่ระบุกลุ่มสาระท่ีไดรั้บ
มอบหมายใหส้อน 

 
ตารางที่ 4.8 กลุ่มสาระการเรียนทีผู่้ตอบแบบสอบถามได้รับมอบหมายให้สอน 

กลุ่มสาระการเรียน จ านวน ร้อยละ 
ภาษาองักฤษ 2 2.17 
ภาษาไทย 29 31.52 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 9 9.78 
คณิตศาสตร์ 6 6.52 
พลศึกษา 2 2.17 
วิทยาศาสตร์ 1 1.09 
สงัคมศึกษา 5 5.43 
สอนมากกว่า 2 กลุ่มสาระ 5 5.43 
สอนทุกกลุ่มสาระ 13 14.13 
ไม่ระบุกลุ่มสาระ 20 21.74 

รวม 92 100.00 
 

1.9 ช่วงช้ันของโรงเรียนที่ผู้ตอบแบบสอบถามปฏิบัตงิาน 
จากการศึกษาช่วงชั้นของโรงเรียนท่ีผูต้อบแบบสอบถามปฏิบติังาน (ตารางท่ี 4.9) 

พบว่าโรงเรียนท่ีผูต้อบแบบสอบถามปฏิบติังานจ านวนมากท่ีสุด 68 คน (ร้อยละ 73.91) มีช่วงชั้น
ประถมศึกษาตอนตน้ รองลงมาโรงเรียนท่ีผูต้อบแบบสอบถามปฏิบติังานจ านวน  63 คน (ร้อยละ 
68.48) มีช่วงชั้นประถมศึกษาตอนปลาย และโรงเรียนท่ีผูต้อบแบบสอบถามปฏิบติังานนอ้ยท่ีสุด
จ านวน 13 คน (ร้อยละ 14.13) มีช่วงชั้นชั้นเตรียมอนุบาล     
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ตารางที่ 4.9 ช่วงช้ันของโรงเรียนทีผู่้ตอบแบบสอบถามปฏิบัตงิาน 
ช่วงช้ัน จ านวน 

(N=92) 
ร้อยละ 

ชั้นเตรียมอนุบาล     13 14.13 
ชั้นอนุบาล 45 48.91 
ชั้นประถมศึกษาตอนตน้     68 73.91 
ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 63 68.48 
ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 57 61.96 
ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย  32 34.78 

 
1.10 จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทีผู่้ตอบแบบสอบถามปฏิบัตงิาน 

จากการศึกษาจ านวนนกัเรียนในโรงเรียนท่ีผูต้อบแบบสอบถามปฏิบติังาน (ตาราง
ท่ี 4.10)  พบว่าโรงเรียนท่ีผูต้อบแบบสอบถามปฏิบติังานจ านวนมากท่ีสุด 21 คน (ร้อยละ 22.83)  
มีจ  านวนนกัเรียนระหว่าง 201-400 คน รองลงมาโรงเรียนท่ีผูต้อบแบบสอบถามปฏิบติังานจ านวน  
17 คน (ร้อยละ 18.48) มีจ  านวนนกัเรียน1,000 คนข้ึนไป และโรงเรียนท่ีผูต้อบแบบสอบถาม
ปฏิบติังานนอ้ยท่ีสุดจ านวน 3 คน (ร้อยละ 3.26) จ านวนนกัเรียนระหว่าง 801-1,000 คน ทั้งน้ีมี
ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 5 คน (ร้อยละ 5.43) ไม่ระบุจ  านวนนกัเรียนในโรงเรียน 

 
ตารางที่ 4.10 จ านวนนักเรียนในโรงเรียนที่ผู้ตอบแบบสอบถามปฏิบัตงิาน 

จ านวนนักเรียน จ านวน ร้อยละ 
นอ้ยกว่า 100 คน 12 13.04 
100-200 คน 13 14.13 
201-400 คน 21 22.83 
401-600 คน  14 15.22 
601-800 คน 7 7.61 
801-1,000 คน 3 3.26 
1,000 คนข้ึนไป 17 18.48 
ไม่ระบุจ  านวนนกัเรียน 5 5.43 

รวม 92 100.00 
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ตอนที ่ 2 สมรรถนะที่ต้องการพฒันาของครูบรรณารักษ์ที่ส่งเสริมนโยบายการศึกษาที่เน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง 
 
 การน าเสนอขอ้มลูในตอนท่ี 2 น้ีเป็นการน าเสนอเก่ียวกบัสมรรถนะท่ีตอ้งการพฒันาของ
ครูบรรณารักษท่ี์ส่งเสริมนโยบายการศกึษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางโดยจ าแนกออกเป็น  
4 สมรรถนะ ไดแ้ก่ 1) สมรรถนะดา้นบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 2) สมรรถนะดา้น
การบริหารจดัการหอ้งสมุด 3) สมรรถนะดา้นการจดัการศึกษาและพฒันาแหล่งสนบัสนุนการ
เรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง 4) สมรรถนะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ผลการวิเคราะห์ขอ้มลู
ปรากฏ ดงัน้ี 
 

2.1 สมรรถนะที่ส่งเสริมนโยบายการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางที่ครูบรรณารักษ์
ต้องการพฒันาโดยรวม 
  ผลการวิเคราะห์สมรรถนะท่ีส่งเสริมนโยบายการศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง
ท่ีครูบรรณารักษต์อ้งการพฒันาโดยรวม (ตารางท่ี 4.11)  พบว่าครูบรรณารักษต์อ้งการพฒันา
สมรรถนะต่าง ๆ ในระดบัมาก (4.021) ซ่ึงสมรรถนะในดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นการจดั
การศึกษาและพฒันาแหล่งสนบัสนุนการเรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง (4.13)  รองลงมา คือ 
ดา้นการบริหารจดัการหอ้งสมุด (4.04) ดา้นบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (4.03)  
และ ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (3.87) ตามล าดบั   
 

ตารางที่ 4.11 สมรรถนะที่ส่งเสริมนโยบายการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางที่ครูบรรณารักษ์
ต้องการพฒันาโดยรวม 

สมรรถนะ  x̅ 
(N=92) 

S.D. แปลความ 

ดา้นบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 4.03 0.81 มาก 
ดา้นการบริหารจดัการหอ้งสมุด 4.04 0.79 มาก 
ดา้นการจดัการศกึษาและพฒันาแหล่งสนบัสนุนการเรียนรู้ 
   โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง 

4.13 0.76 มาก 

ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 3.87 1.00 มาก 
ค่าเฉลีย่รวม 4.02 0.84 มาก 

                                                             

1 ตวัเลขในวงเลบ็ คือ ค่ามชัฌิมเลขคณิต หรือ ค่าเฉล่ีย (x̅)   
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2.2 สมรรถนะด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ที่ครูบรรณารักษ์ต้องการ
พฒันาโดยรวม 
  ผลการวิเคราะห์สมรรถนะดา้นบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ท่ีครู
บรรณารักษต์อ้งการพฒันาโดยรวม (ตารางท่ี 4.12)  พบว่าครูบรรณารักษต์อ้งการพฒันาสมรรถนะ
ดา้นบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ในระดบัมาก (4.03) ซ่ึงสมรรถนะในเร่ืองท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุดคือ เร่ืองการจดัการบริการและกิจกรรมของหอ้งสมุด (4.14)  รองลงมา คือ เร่ืองการจดัการ
ทรัพยากรสารสนเทศ (4.07)  และสมรรถนะดา้นบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์เร่ืองท่ีมี
ค่าเฉล่ียเป็นล าดบัสุดทา้ยคือ เร่ืองการจดัการการเขา้ถึงสารสนเทศ (3.89)  
ตารางที่ 4.12 สมรรถนะด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ที่ครูบรรณารักษ์ต้องการ
พฒันาโดยรวม 

สมรรถนะด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  x̅ 
(N=92) 

S.D. แปลความ 

การจดัการทรัพยากรสารสนเทศ 4.07 0.77 มาก 

การจดัการบริการและกิจกรรมของหอ้งสมุด 4.14 0.76 มาก 

การจดัการการเขา้ถึงสารสนเทศ 3.89 0.91 มาก 
ค่าเฉลีย่รวม 4.03 0.81 มาก 

 
 2.3 สมรรถนะด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ในเร่ืองการจดัการทรัพยากร
สารสนเทศที่ครูบรรณารักษ์ต้องการพฒันา 
  ผลการวิเคราะห์ความตอ้งการพฒันาสมรรถนะดา้นบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ในเร่ืองการจดัการทรัพยากรสารสนเทศของครูบรรณารักษ ์ (ตารางท่ี 4.13)  โดย
ภาพรวมพบว่าครูบรรณารักษต์อ้งการพฒันาสมรรถนะน้ีในระดบัมาก (4.07) ซ่ึงสมรรถนะท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สามารถน าความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัประเภทของทรัพยากรสารสนเทศไป
จดัเตรียมส่ือการเรียนรู้เพื่อใหบ้ริการในหอ้งสมุดได ้ (4.23)  รองลงมา คือ สามารถเลือกและจดัหา
ทรัพยากรสารสนเทศใหพ้ร้อมส าหรับใหบ้ริการในหอ้งสมุดได ้ (4.15)  และสมรรถนะดา้น
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ในเร่ืองการจดัการทรัพยากรสารสนเทศท่ีครูบรรณารักษ์
ตอ้งการพฒันาท่ีมีค่าเฉล่ียเป็นล าดบัสุดทา้ยคือ สามารถคดัและจ าหน่ายทรัพยากรสารสนเทศออก
จากหอ้งสมุดตามหลกัวิชาการได ้(3.97) 
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ตารางที่ 4.13 สมรรถนะด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ในเร่ืองการจดัการ
ทรัพยากรสารสนเทศที่ครูบรรณารักษ์ต้องการพฒันา 

สมรรถนะด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ในเร่ือง 
การจดัการทรัพยากรสารสนเทศที่ครูบรรณารักษ์ต้องการพฒันา  

x̅ 
(N=92) 

S.D. แปล
ความ 

1.สามารถน าความรู้ทางดา้นทรัพยากรสารสนเทศไปจดัท านโยบาย 
   พฒันาทรัพยากรสารสนเทศใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย 
   ของโรงเรียน หลกัสูตรการเรียนการสอนและความตอ้งการของ 
   ผูใ้ชบ้ริการได ้

4.14 
 

0.66 
 

มาก 

2.สามารถร่วมมือกบัครูในการวางแผนจดัหาทรัพยากรสารสนเทศให้ 
   เหมาะสมและตอบสนองกบัการเรียนการสอนของครูและนกัเรียนได ้

4.13 
 

0.72 
 

มาก 

3.สามารถน าความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัประเภทของทรัพยากร 
   สารสนเทศไปจดัเตรียมส่ือการเรียนรู้เพื่อใหบ้ริการในหอ้งสมุดได ้

4.23 0.72 มาก 

4.สามารถเลือกและจดัหาทรัพยากรสารสนเทศใหพ้ร้อมส าหรับ 
   ใหบ้ริการในหอ้งสมุดได ้

4.15 
 

0.82 มาก 

5.สามารถวิเคราะห์ปัญหาความตอ้งการดา้นทรัพยากรสารสนเทศของ 
   ผูใ้ชบ้ริการได ้

4.14 
 

0.71 มาก 

6.สามารถวางแผนระยะยาวในการเลือกและจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ 
   ท่ีมีคุณภาพในจ านวนท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ 
   ผูใ้ชบ้ริการได ้

4.03 
 

0.66 
 

มาก 

7.สามารถตรวจรับและลงทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศท่ีเขา้มาใหม่ใน 
   หอ้งสมุดได ้

4.02 0.88 
 

มาก 

8.สามารถวิเคราะห์เน้ือหาและหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศท่ีอยูใ่น 
   หอ้งสมุดได ้

4.07 0.85 
 

มาก 

9.สามารถก าหนดกลยทุธห์รือเทคนิค วิธีการจดัหมวดหมูข่องทรัพยากร 
   สารสนเทศใหม้ีประสิทธิภาพเพื่อใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความสะดวกใน 
   การคน้ควา้ 

4.02 
 

0.82 
 

มาก 

10.สามารถวิเคราะห์และก าหนดหวัเร่ืองท่ีใชใ้นการสืบคน้ทรัพยากร  
   สารสนเทศในหอ้งสมุดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.98 
 

0.73 
 

มาก 

11.สามารถวางแผนเก่ียวกบัการบ ารุงรักษา ซ่อมแซมล่วงหนา้เพื่อ 
    ป้องกนัการช ารุดเสียหายของทรัพยากรสารสนเทศในหอ้งสมุดได ้

3.99 
 

0.77 
 

มาก 
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ตารางที่ 4.13 สมรรถนะด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ในเร่ืองการจดัการ
ทรัพยากรสารสนเทศที่ครูบรรณารักษ์ต้องการพฒันา (ต่อ) 

สมรรถนะด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ในเร่ือง 
การจดัการทรัพยากรสารสนเทศที่ครูบรรณารักษ์ต้องการพฒันา 

x̅ 
(N=92) 

S.D. แปล
ความ 

12.สามารถคดัและจ าหน่ายทรัพยากรสารสนเทศออกจากหอ้งสมุดตาม 
    หลกัวิชาการได ้

3.97 0.84 
 

มาก 

13.สามารถด าเนินการการจดัการ อนุรักษท์รัพยากรสารสนเทศและ 
   บ ารุงรักษาวสัดุอุปกรณ์ของหอ้งสมุดได ้

3.99 0.85 
 

มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.07 0.77 มาก 

 
2.4 สมรรถนะด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ในเร่ืองการจดัการบริการและ

กจิกรรมของห้องสมุดที่ครูบรรณารักษ์ต้องการพฒันา 
  ผลการวิเคราะห์ความตอ้งการพฒันาสมรรถนะดา้นบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ในเร่ืองการจดัการบริการและกิจกรรมของหอ้งสมุดของครูบรรณารักษ ์ (ตารางท่ี 
4.14)  โดยภาพรวมพบว่าครูบรรณารักษต์อ้งการพฒันาสมรรถนะน้ีในระดบัมาก (4.14)  
ซ่ึงสมรรถนะท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สามารถน าหลกัการจดัสภาพแวดลอ้มในหอ้งสมุดไปจดั
หอ้งสมุดใหม้ีบรรยากาศท่ีน่าเขา้ใชบ้ริการได ้ (4.31)  รองลงมา คือ สามารถจดัสภาพแวดลอ้มใน
หอ้งสมุดใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้และการศึกษาคน้ควา้ได ้(4.27) และสมรรถนะดา้นบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ในเร่ืองการจดัการบริการและกิจกรรมของหอ้งสมุดท่ีครูบรรณารักษต์อ้งการ
พฒันาท่ีมีค่าเฉล่ียเป็นล าดบัสุดทา้ยคือ สามารถจดัท าบรรณนิทศัน์ สาระสงัเขปหรือเร่ืองยอ่เพื่อ
แนะน าทรัพยากรสารสนเทศได ้(3.88)   
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ตารางที่ 4.14  สมรรถนะด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ในเร่ืองการจดัการบริการ
และกจิกรรมของห้องสมุดที่ครูบรรณารักษ์ต้องการพฒันา 

สมรรถนะด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ในเร่ือง 
การจดัการบริการและกจิกรรมของห้องสมุดที่ครูบรรณารักษ์ต้องการ

พฒันา 

x̅ 
(N=92) 

S.D. แปล
ความ 

1.สามารถน าความรู้ดา้นการจดัการสารสนเทศไปก าหนดเป็นนโยบาย 
   ดา้นการจดัสภาพแวดลอ้มและบริการของหอ้งสมุดได ้

4.16 
 

0.78 
 

มาก 

2.สามารถจดัท านโยบายการพฒันาหอ้งสมุดไดอ้ยา่งเหมาะสม 4.18 0.80 มาก 

3.สามารถออกแบบวิธีการจดัการสารสนเทศและการบริการของ 
   หอ้งสมุดท่ีเหมาะสมได ้

4.04 
 

0.79 
 

มาก 

4.สามารถศึกษาและประเมินความตอ้งการสารสนเทศ และความสนใจ 
   ของครูและนกัเรียนได ้

4.10 
 

0.76 
 

มาก 

5.สามารถวางแผนด าเนินงานของหอ้งสมุดใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย 
   หรือแผนงานของโรงเรียนได ้

4.23 
 

0.69 
 

มาก 

6.สามารถปรับปรุงเปล่ียนแปลงแผนการด าเนินงานของหอ้งสมุดใน 
   ระยะยาวใหส้อดคลอ้งกบับริบทท่ีเปล่ียนแปลงได ้

4.21 
 

0.75 มาก 

7.สามารถออกแบบบริการสารสนเทศท่ีเหมาะสมส าหรับผูใ้ชใ้น 
   โรงเรียนและชุมชนได ้

4.04 
 

0.76 
 

มาก 

8.สามารถควบคุมการจดัการสารสนเทศของหอ้งสมุดใหเ้ป็นไปตาม 
   แผนงานท่ีวางไวไ้ด ้

4.10 
 

0.76 
 

มาก 

9.สามารถน าหลกัการจดัสภาพแวดลอ้มในหอ้งสมุดไปจดัหอ้งสมุดให้ 
   มีบรรยากาศท่ีน่าเขา้ใชบ้ริการได ้

4.31 
 

0.68 
 

มาก 

10.สามารถจดัสภาพแวดลอ้มในหอ้งสมุดใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้และ 
   การศึกษาคน้ควา้ได ้

4.27 
 

0.73 
 

มาก 

11.สามารถร่วมใหข้อ้เสนอแนะในการปรับหรือการจดัสภาพแวดลอ้ม 
   และบรรยากาศในหอ้งสมุดได ้

4.24 
 

0.74 
 

มาก 

 

12.สามารถน าแนวคิดเก่ียวกบัการออกแบบมาใชใ้นการจดั 
   สภาพแวดลอ้มและบรรยากาศของหอ้งสมุดเพ่ือใหดึ้งดูดผูใ้ชบ้ริการ 
   ไดเ้พ่ิมมากข้ึน 

4.18 
 

0.78 
 

มาก 
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ตารางที่ 4.14 สมรรถนะด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ในเร่ืองการจดัการบริการ
และกจิกรรมของห้องสมุดที่ครูบรรณารักษ์ต้องการพฒันา (ต่อ) 

สมรรถนะด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ในเร่ือง 
การจดัการบริการและกจิกรรมของห้องสมุดที่ครูบรรณารักษ์ต้องการ

พฒันา 

x̅ 
(N=92) 

S.D. แปล
ความ 

13.สามารถน าหลกัการของการใหบ้ริการของหอ้งสมุดท่ีเป็น 
    มาตรฐานสากลมาจดัใหบ้ริการในหอ้งสมุดได ้

4.11 
 

0.81 มาก 

14.สามารถใหบ้ริการสารสนเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและสร้างความ 
    ประทบัใจแก่ผูใ้ชบ้ริการ 

4.20 
 

0.73 
 

มาก 

15.สามารถออกแบบหรือวางระบบการใหบ้ริการสารสนเทศของ 
   หอ้งสมุดเพ่ือใหก้ารด าเนินงานมีประสิทธิภาพได ้

4.11 
 

0.74 
 

มาก 

16.สามารถจดับริการสารสนเทศเชิงรุกได ้ 3.90 
 

0.83 
 

มาก 

17.สามารถปรับรูปลกัษณ์/ ปรับแต่งสารสนเทศใหพ้ร้อมใชส้ าหรับผูใ้ช  ้
    กลุ่มต่างๆ ได ้

4.04 
 

0.79 
 

มาก 

18.สามารถจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่านในหอ้งสมุดได ้ 4.38 
 

0.68 
 

มาก 

19.สามารถด าเนินการประเมินเพื่อพฒันาคุณภาพการบริการได ้ 4.16 
 

0.76 
 

มาก 

20.สามารถจดัท าบรรณนิทศัน์ สาระสงัเขปหรือเร่ืองยอ่เพื่อแนะน า  
   ทรัพยากรสารสนเทศได ้

3.88 
 

0.77 
 

มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.14 0.76 มาก 
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2.5 สมรรถนะด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ในเร่ืองการจดัการการเข้าถึง
สารสนเทศที่ครูบรรณารักษ์ต้องการพฒันา 
  ผลการวิเคราะห์ความตอ้งการพฒันาสมรรถนะดา้นบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ในเร่ืองการจดัการการเขา้ถึงสารสนเทศของครูบรรณารักษ ์ (ตารางท่ี 4.15)  โดย
ภาพรวมพบว่าครูบรรณารักษต์อ้งการพฒันาสมรรถนะน้ีในระดบัมาก (3.89) ซ่ึงสมรรถนะท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สามารถพฒันาระบบยมื-คืนทรัพยากรสารสนเทศ และระบบหนงัสือส ารองเพื่อ
การเรียนไดอ้ยา่งเหมาะสม (4.00)  รองลงมา คือ สามารถสร้างความสมัพนัธก์บัหอ้งสมุด แหล่ง
สารสนเทศและเครือข่ายต่าง ๆ เพ่ือการร่วมมือแลกเปล่ียนสารสนเทศใหก้วา้งขวางเพ่ิมข้ึนได ้
(3.98)  และสมรรถนะดา้นบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ในเร่ืองการจดัการการเขา้ถึง
สารสนเทศท่ีครูบรรณารักษต์อ้งการพฒันาท่ีมค่ีาเฉล่ียเป็นล าดบัสุดทา้ยคือ สามารถจดัท าเวบ็ไซต์
ของหอ้งสมุดเพ่ือใหบ้ริการเขา้ถึงขอ้มลูต่าง ๆ ของหอ้งสมุดได ้(3.93)   
 

ตารางที่ 4.15 สมรรถนะด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ในเร่ืองการจดัการการ
เข้าถงึสารสนเทศที่ครูบรรณารักษ์ต้องการพฒันา 

สมรรถนะด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ในเร่ือง 
การจดัการการเข้าถงึสารสนเทศที่ครูบรรณารักษ์ต้องการพฒันา 

x̅ 
(N=92) 

S.D. แปล
ความ 

1.สามารถจดัท าเคร่ืองมือช่วยคน้ทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบต่างๆ ได ้
   อยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.92 
 

0.83 
 

มาก 

2.สามารถจดัท าเวบ็ไซตข์องหอ้งสมุดเพ่ือใหบ้ริการเขา้ถึงขอ้มลูต่างๆ  
   ของหอ้งสมุดได ้

3.73 
 

1.01 
 

มาก 

3.สามารถจดัท าฐานขอ้มลูเก่ียวกบัทรัพยากรสารสนเทศของหอ้งสมุด 
   ใหส้ะดวกและรวดเร็วผา่นระบบอินเทอร์เน็ตได ้

3.76 
 

1.01 มาก 

4.สามารถพฒันาระบบยมื-คืนทรัพยากรสารสนเทศ และระบบหนงัสือ 
   ส ารองเพื่อการเรียนไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4.00 0.88 
 

มาก 

5.สามารถพฒันารูปแบบและใหบ้ริการตอบค าถามช่วยการคน้ควา้ได ้
   อยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.93 
 

0.84 
 

มาก 

6.สามารถสร้างความสมัพนัธก์บัหอ้งสมุด แหล่งสารสนเทศและ 
   เครือข่ายต่าง ๆ เพื่อการร่วมมือแลกเปล่ียนสารสนเทศใหก้วา้งขวาง 
   เพ่ิมข้ึนได ้

3.98 0.87 
 

มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 3.89 0.91 มาก 
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2.6 สมรรถนะด้านการบริหารจดัการห้องสมุดที่ครูบรรณารักษ์ต้องการพฒันาในภาพรวม 
  ผลการวิเคราะห์สมรรถนะดา้นการบริหารจดัการหอ้งสมุดท่ีครูบรรณารักษ์
ตอ้งการพฒันาในภาพรวม (ตารางท่ี 4.16)  พบว่าครูบรรณารักษต์อ้งการพฒันาสมรรถนะดา้นการ
บริหารจดัการหอ้งสมุดในระดบัมาก (4.04) ซ่ึงสมรรถนะในเร่ืองท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ เร่ืองการ
ก าหนดนโยบาย (4.08)  รองลงมา คือ เร่ืองการประกนัคุณภาพ (4.07)  และสมรรถนะดา้นการ
บริหารจดัการหอ้งสมุดเร่ืองท่ีมีค่าเฉล่ียเป็นล าดบัสุดทา้ยคือ เร่ืองการประชาสมัพนัธ ์(4.00)   
 
ตารางที่ 4.16 สมรรถนะด้านการบริหารจดัการห้องสมุดทีค่รูบรรณารักษ์ต้องการพฒันาโดยรวม 

สมรรถนะด้านการบริหารจดัการห้องสมุด x̅ 
(N=92) 

S.D. แปลความ 

การก าหนดนโยบาย 4.08 0.76 มาก 
การบริหารบุคคล 4.02 0.75 มาก 
งบประมาณ 4.04 0.84 มาก 
การประชาสมัพนัธ ์ 4.00 0.82 มาก 
การประกนัคุณภาพ 4.07 0.79 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.04 0.79 มาก 
 

2.7 สมรรถนะด้านการบริหารจดัการห้องสมุดในเร่ืองการก าหนดนโยบายที่ครูบรรณารักษ์
ต้องการพฒันา 
  ผลการวิเคราะห์ความตอ้งการพฒันาสมรรถนะดา้นการบริหารจดัการหอ้งสมุดใน
เร่ืองการก าหนดนโยบายของครูบรรณารักษ ์ (ตารางท่ี 4.17)  โดยภาพรวมพบว่าครูบรรณารักษ์
ตอ้งการพฒันาสมรรถนะน้ีในระดบัมาก (4.08) ซ่ึงสมรรถนะท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สามารถจดัท า
ระเบียบของหอ้งสมุดและสามารถจดัท าตารางการใชห้อ้งสมุดท่ีชดัเจนได ้ (4.13)  รองลงมา คือ 
สามารถด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานโครงการต่าง ๆ ของห้องสมุดอยา่งเป็นระบบได ้ และ
สามารถน าผลการประเมินไปใชเ้พื่อการจดัท าแผนประจ าปีหรือแผนระยะยาวของหอ้งสมุดได้
เท่ากนั (4.11)  และสมรรถนะดา้นการบริหารจดัการหอ้งสมุดในเร่ืองการก าหนดนโยบายท่ีครู
บรรณารักษต์อ้งการพฒันาท่ีมีค่าเฉล่ียเป็นล าดบัสุดทา้ยคือ สามารถท าตามหลกัการและแนวทางใน
การจดัการหอ้งสมุดโรงเรียนไดแ้ละสามารถก าหนดแผนยทุธศาสตร์เพื่อบรรลุเป้าหมายของ
หอ้งสมุดโรงเรียนไดเ้ท่ากนั (4.04)   
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ตารางที่ 4.17 สมรรถนะด้านการบริหารจดัการห้องสมุดในเร่ืองการก าหนดนโยบายที ่
ครูบรรณารักษ์ต้องการพฒันา 

สมรรถนะด้านการบริหารจดัการห้องสมุดในเร่ืองการก าหนดนโยบาย 
ที่ครูบรรณารักษ์ต้องการพฒันา 

x̅ 
(N=92) 

S.D. แปล
ความ 

1.สามารถท าตามหลกัการและแนวทางในการจดัการหอ้งสมุดโรงเรียน 
  ได ้

4.04 0.73 มาก 

2.สามารถก าหนดเป้าหมายและวตัถุประสงคท์ั้งในระยะสั้นและ 
   ระยะยาวเพื่อการจดัการหอ้งสมุดโรงเรียนได ้

4.07 
 

0.73 มาก 

3.สามารถก าหนดแผนยทุธศาสตร์เพื่อบรรลุเป้าหมายของหอ้งสมุด 
   โรงเรียนได ้

4.04 0.74 มาก 

4.สามารถก าหนดนโยบาย แผน และโครงการเพื่อตอบดสนองนโยบาย 
   ของหอ้งสมุดโรงเรียนได ้

4.08 
 

0.79 
 

มาก 

5.สามารถแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัการจดัการหอ้งสมุดโรงเรียนใหเ้ป็นไป 
   ตามแผนงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.07 0.77 มาก 

6.สามารถจดัท าระเบียบของหอ้งสมุดและสามารถจดัท าตารางการใช ้
   หอ้งสมุดท่ีชดัเจนได ้

4.13 
 

0.79 มาก 

7.สามารถด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานโครงการต่าง ๆ ของ 
   หอ้งสมุดอยา่งเป็นระบบได ้

4.11 0.78 มาก 

8.สามารถน าผลการประเมินไปใชเ้พื่อการจดัท าแผนประจ าปีหรือแผน 
   ระยะยาวของหอ้งสมุดได ้

4.11 0.78 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.08 0.76 มาก 
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2.8 สมรรถนะด้านการบริหารจดัการห้องสมุดในเร่ืองการบริหารบุคคลทีค่รูบรรณารักษ์
ต้องการพฒันา 
  ผลการวิเคราะห์ความตอ้งการพฒันาสมรรถนะดา้นการบริหารจดัการหอ้งสมุดใน
เร่ืองการบริหารบุคคลของครูบรรณารักษ ์ (ตารางท่ี 4.18)  โดยภาพรวมพบว่าครูบรรณารักษ์
ตอ้งการพฒันาสมรรถนะน้ีในระดบัมาก (4.02) ซ่ึงสมรรถนะท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สามารถพฒันา
ความรู้ความสามารถ สมรรถนะใหม่ ๆ ใหก้บับุคลากรเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการท างานได ้ 
และสามารถติดตาม ดูแล และประเมินผลงานของบุคลากรไดเ้ท่ากนั (4.07) รองลงมา คือ สามารถ
สนบัสนุนและพฒันาบุคลากรใหม้ีความรู้และความเขา้ใจในงานได ้ (4.02) และสมรรถนะดา้น 
การบริหารจดัการหอ้งสมุดในเร่ืองการบริหารบุคคลท่ีครูบรรณารักษต์อ้งการพฒันาท่ีมีค่าเฉล่ียเป็น
ล าดบัสุดทา้ยคือ สามารถจดัท าแผนพฒันาบุคลากรทุกระดบัเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการท างานได ้
(3.98)   
 
ตารางที่ 4.18 สมรรถนะการบริหารจดัการห้องสมุดในเร่ืองการบริหารบุคคลที่ครูบรรณารักษ์
ต้องการพฒันา 

สมรรถนะด้านการบริหารจดัการห้องสมุดในเร่ืองการบริหารบุคคล 
ที่ครูบรรณารักษ์ต้องการพฒันา 

x̅ 
(N=92) 

S.D. แปล
ความ 

1.สามารถจดัท าแผนพฒันาบุคลากรทุกระดบัเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการ 
   ท างานได ้

3.98 0.73 
 

มาก 

2.สามารถสนบัสนุนและพฒันาบุคลากรใหม้ีความรู้และความเขา้ใจใน 
   งานได ้

4.02 0.79 มาก 

3.สามารถจดังานใหเ้หมาะกบัความรู้ความสามารถของบุคลากรได ้ 3.99 0.72 มาก 
4.สามารถพฒันาความรู้ความสามารถ สมรรถนะใหม่ ๆ ใหก้บับุคลากร 
   เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการท างานได ้

4.07 0.73 มาก 

5.สามารถติดตาม ดูแล และประเมินผลงานของบุคลากรได ้ 4.07 0.75 มาก 
ค่าเฉลีย่รวม 4.02 0.75 มาก 
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2.9 สมรรถนะด้านการบริหารจดัการห้องสมุดในเร่ืองงบประมาณที่ครูบรรณารักษ์ต้องการพฒันา 
  ผลการวิเคราะห์ความตอ้งการพฒันาสมรรถนะดา้นการบริหารจดัการหอ้งสมุดใน
เร่ืองงบประมาณของครูบรรณารักษ ์ (ตารางท่ี 4.19)  โดยภาพรวมพบว่าครูบรรณารักษต์อ้งการ
พฒันาสมรรถนะน้ีในระดบัมาก (4.04) ซ่ึงสมรรถนะท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สามารถเขียนโครงการ
และน าเสนอเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงงบประมาณได ้ (4.14)  รองลงมา คือ สามารถติดตามผลการใช้
งบประมาณเพื่อน ามาเป็นขอ้มลูในการวางแผนงบประมาณต่อไปได ้(4.04)  และสมรรถนะดา้นการ
บริหารจดัการหอ้งสมุด ในเร่ืองงบประมาณท่ีครูบรรณารักษต์อ้งการพฒันาท่ีมีค่าเฉล่ียเป็นล าดบั
สุดทา้ยคือ สามารถจดัหางบประมาณเพื่อด าเนินงานหอ้งสมุดและด าเนินการตามระเบียบการปฏิบติั
ทางการเงินของราชการหรือหน่วยงานตน้สงักดัได ้(3.99)   
 
ตารางที่ 4.19 สมรรถนะด้านการบริหารจดัการห้องสมุดในเร่ืองงบประมาณที่ครูบรรณารักษ์
ต้องการพฒันา 

สมรรถนะการบริหารจดัการห้องสมุดในเร่ืองงบประมาณ 
ที่ครูบรรณารักษ์ต้องการพฒันา 

x̅ 
(N=92) 

S.D. แปล
ความ 

1.สามารถจดัหางบประมาณเพ่ือด าเนินงานหอ้งสมุดและด าเนินการตาม 
   ระเบียบการปฏิบติัทางการเงินของราชการหรือหน่วยงานตน้สงักดัได ้

3.99 
 

0.91 
 

มาก 

2.สามารถจดัท างบประมาณใหส้อดคลอ้งกบังานและบริการของ 
   หอ้งสมุดได ้

4.01 0.85 
 

มาก 

3.สามารถเขียนโครงการและน าเสนอเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงงบประมาณได ้ 4.14 0.80 มาก 
4.สามารถติดตามผลการใชง้บประมาณเพื่อน ามาเป็นขอ้มลูในการ
วางแผน 
   งบประมาณต่อไปได ้

4.04 
 

0.80 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.04 0.84 มาก 
 
 



150 
 

2.10 สมรรถนะด้านการบริหารจดัการห้องสมุดในเร่ืองการประชาสัมพนัธ์ที่ครูบรรณารักษ์
ต้องการพฒันา 
  ผลการวิเคราะห์ความตอ้งการพฒันาสมรรถนะการบริหารจดัการหอ้งสมุดในเร่ือง
การประชาสมัพนัธข์องครูบรรณารักษ ์ (ตารางท่ี 4.20)  โดยภาพรวมพบว่าครูบรรณารักษต์อ้งการ
พฒันาสมรรถนะน้ีในระดบัมาก (4.00) ซ่ึงสมรรถนะท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สามารถเลือกรูปแบบการ
ประชาสมัพนัธใ์นกิจกรรมต่าง ๆ ของหอ้งสมุดไดอ้ยา่งเหมาะสม (4.11)  รองลงมา คือ สามารถ
พฒันาปรับปรุงงานประชาสมัพนัธข์องหอ้งสมุดได ้ (4.09)  และสมรรถนะการบริหารจดัการ
หอ้งสมุดในเร่ืองการประชาสมัพนัธท่ี์ครูบรรณารักษต์อ้งการพฒันาท่ีมีค่าเฉล่ียเป็นล าดบัสุดทา้ยคือ 
สามารถประสานงานกบัหน่วยงานภายในและภายนอกโรงเรียนเพื่อประชาสมัพนัธห์อ้งสมุดได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ (3.86)  
 
ตารางที่ 4.20 สมรรถนะด้านการบริหารจดัการห้องสมุดในเร่ืองการประชาสัมพนัธ์ที่ครูบรรณารักษ์
ต้องการพฒันา 

สมรรถนะด้านการบริหารจดัการห้องสมุดในเร่ืองการประชาสัมพนัธ์ 
ที่ครูบรรณารักษ์ต้องการพฒันา 

x̅ 
(N=92) 

S.D. แปล
ความ 

1.สามารถจดัท าแผนการประชาสมัพนัธเ์ชิงรุกของหอ้งสมุดได ้ 4.07 0.79 มาก 
2.สามารถเลือกรูปแบบการประชาสมัพนัธใ์นกิจกรรมต่าง ๆ ของ 
   หอ้งสมุดไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4.11 
 

0.80 
 

มาก 

3.สามารถผลิตหรือเลือกส่ือเพื่อการประชาสมัพนัธไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม 3.99 0.81 มาก 
4.สามารถพฒันาปรับปรุงงานประชาสมัพนัธข์องหอ้งสมุดได ้ 4.09 0.74 มาก 
5.สามารถประเมินผลการประชาสมัพนัธข์องหอ้งสมุดได ้ 3.91 0.78 มาก 
6.สามารถประสานงานกบัหน่วยงานภายในและภายนอกโรงเรียนเพื่อ 
   ประชาสมัพนัธห์อ้งสมุดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.86 0.86 
 

มาก 

7.สามารถเชิญชวนและประชาสมัพนัธแ์ก่บุคคล หน่วยงานหรือ 
   สถาบนัการศึกษาใหเ้ขา้ร่วมในกิจกรรมของหอ้งสมุด  

4.03 0.85 
 

มาก 

8.สามารถสร้างความร่วมมือเพื่อขอรับการสนบัสนุนงบประมาณในการ 
   ด าเนินงานหรือจดักิจกรรมของหอ้งสมุดได ้

3.92 
 

0.91 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.00 0.82 มาก 
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2.11 สมรรถนะด้านการบริหารจดัการห้องสมุดในเร่ืองการประกนัคุณภาพที ่
ครูบรรณารักษ์ต้องการพฒันา 
  ผลการวิเคราะห์ความตอ้งการพฒันาสมรรถนะดา้นการบริหารจดัการหอ้งสมุดใน
เร่ืองการประกนัคุณภาพของครูบรรณารักษ ์ (ตารางท่ี 4.21)  โดยภาพรวมพบว่าครูบรรณารักษ์
ตอ้งการพฒันาสมรรถนะน้ีในระดบัมาก (4.07) ซ่ึงสมรรถนะท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สามารถน าระบบ
การประกนัคุณภาพมาใชใ้นการด าเนินงานหอ้งสมุดได ้ (4.10)  รองลงมา คือ สามารถจดัท าตวัช้ีวดั
คุณภาพของหอ้งสมุดได ้ (4.09)  และสมรรถนะดา้นการบริหารจดัการหอ้งสมุดในเร่ืองการประกนั
คุณภาพท่ีครูบรรณารักษต์อ้งการพฒันาท่ีมีค่าเฉล่ียเป็นล าดบัสุดทา้ยคือ สามารถวางแผนการน า
ระบบประกนัคุณภาพมาใชใ้นหอ้งสมุดได ้(4.04)   
 
ตารางที่ 4.21 สมรรถนะด้านการบริหารจดัการห้องสมุดในเร่ืองการประกนัคุณภาพที ่
ครูบรรณารักษ์ต้องการพฒันา 

สมรรถนะด้านการบริหารจดัการห้องสมุดในเร่ืองการประกนัคุณภาพ 
ที่ครูบรรณารักษ์ต้องการพฒันา 

x̅ 
(N=92) 

S.D. แปล
ความ 

1.สามารถวางแผนการน าระบบประกนัคุณภาพมาใชใ้นหอ้งสมุดได ้ 4.04 0.79 มาก 
2.สามารถจดัท าตวัช้ีวดัคุณภาพของหอ้งสมุดได ้ 4.09 0.80 มาก 
3.สามารถน าระบบการประกนัคุณภาพมาใชใ้นการด าเนินงานหอ้งสมุด 
   ได ้

4.10 0.79 มาก 

4.สามารถประเมินผลการด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพของ 
   หอ้งสมุดได ้

4.05 0.79 มาก 

5.สามารถน าผลการประเมินมาใชใ้นการพฒันางานของหอ้งสมุดดา้น 
   ต่าง ๆ ได ้

4.08 0.79 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.07 0.79 มาก 
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2.12 สมรรถนะด้านการจดัการศึกษาและพฒันาแหล่งสนบัสนุนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลางที่ครูบรรณารักษ์ต้องการพฒันาในภาพรวม 
  ผลการวิเคราะห์สมรรถนะดา้นการจดัการศึกษาและพฒันาแหล่งสนบัสนุนการ
เรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางท่ีครูบรรณารักษต์อ้งการพฒันาในภาพรวม (ตารางท่ี 4.22)  
พบว่าครูบรรณารักษต์อ้งการพฒันาสมรรถนะดา้นการจดัการศึกษาและพฒันาแหล่งสนบัสนุนการ
เรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางในระดบัมาก (4.13) ซ่ึงสมรรถนะในเร่ืองท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ 
เร่ืองการจดัท าโครงการ (4.19) รองลงมา คือ เร่ืองการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ศนูยก์ลาง (4.11) และสมรรถนะดา้นการจดัการศึกษาและพฒันาแหล่งสนบัสนุนการเรียนรู้โดยเนน้
ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางเร่ืองท่ีมีค่าเฉล่ียเป็นล าดบัสุดทา้ยคือ เร่ืองการจดักิจกรรม(4.08)  
 
ตารางที่ 4.22 สมรรถนะด้านการจดัการศึกษาและพฒันาแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลางที่ครูบรรณารักษ์ต้องการพฒันาโดยรวม 

สมรรถนะด้านการจดัการศึกษาและพฒันาแหล่งสนบัสนุน
การเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

x̅ 
(N=92) 

S.D. แปลความ 

การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง 4.11 0.75 มาก 
การจดัท าโครงการ 4.19 0.74 มาก 
การจดักิจกรรม 4.08 0.80 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.13 0.76 มาก 
 

2.13 สมรรถนะด้านการจดัการศึกษาและพฒันาแหล่งสนบัสนุนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลางในเร่ืองการจดัการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางที่ครูบรรณารักษ์ต้องการ
พฒันา 
  ผลการวิเคราะห์ความตอ้งการพฒันาสมรรถนะดา้นการจดัการศึกษาและพฒันา

แหล่งสนบัสนุนการเรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางในเร่ืองการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางของครูบรรณารักษ ์ (ตารางท่ี 4.23)  โดยภาพรวมพบว่าครูบรรณารักษต์อ้งการ
พฒันาสมรรถนะน้ีในระดบัมาก (4.11) ซ่ึงสมรรถนะท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สามารถน าความรู้
เก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนและการจดัท าแผนการสอนมาใชไ้ด ้(4.15)  รองลงมา คือ สามารถ
น าความรู้เก่ียวกบัจิตวิทยาการเรียนรู้มาประยกุตใ์ชใ้นการจดังานบริการ และงานกิจกรรมของ
หอ้งสมุดได ้ (4.14)  และสมรรถนะดา้นการจดัการศกึษาและพฒันาแหล่งสนบัสนุนการเรียนรู้โดย
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เนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางในเร่ืองการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางท่ี 
ครูบรรณารักษต์อ้งการพฒันาท่ีมค่ีาเฉล่ียเป็นล าดบัสุดทา้ยคือ สามารถออกแบบการจดังานบริการ 
และงานกิจกรรมของหอ้งสมุดไดส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางได ้(4.07) 

 

ตารางที่ 4.23 สมรรถนะด้านการจดัการศึกษาและพฒันาแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลางในเร่ืองการจดัการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางที่ครูบรรณารักษ์ต้องการ
พฒันา 

สมรรถนะด้านการจดัการศึกษาและพฒันาแหล่งสนบัสนุนการเรียนรู้
โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในเร่ืองการจดัการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางที่ครูบรรณารักษ์ต้องการพฒันา 

x̅ 
(N=92) 

S.D. แปล
ความ 

1.สามารถเขา้ไปมีส่วนร่วมในการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีเนน้ 
   ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง 

4.08 
 

0.79 
 

มาก 

2.สามารถน าความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัสูตรสถานศึกษาไป 
   ประยกุตใ์ชใ้นการจดับริการหอ้งสมุดเพ่ือสนบัสนุนการจดัการเรียน 
   การสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางได ้

4.09 
 

0.72 
 

มาก 

3.สามารถออกแบบการจดังานบริการ และงานกิจกรรมของหอ้งสมุด 
   ไดส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางได ้

4.07 
 

0.77 
 

มาก 

4.สามารถน าความรู้เก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนและการจดัท า 
   แผนการสอนมาใชไ้ด ้

4.15 
 

0.76 
 

มาก 

5.สามารถสนบัสนุนและจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น 
   ศนูยก์ลาง รวมทั้งน าทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีอยูใ่นหอ้งสมุดมาใชไ้ด ้
   อยา่งเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด 

4.12 
 

0.76 
 

  มาก 

6.สามารถพฒันาครู นกัเรียนและบุคลากรของโรงเรียนเก่ียวกบัการใช ้
   งานหอ้งสมุดเพ่ือการเรียนรู้ได ้

4.10 
 

0.75 
 

มาก 

7.สามารถน าความรู้เก่ียวกบัจิตวิทยาการเรียนรู้มาประยกุตใ์ชก้ารจดังาน 
   บริการ และงานกิจกรรมของหอ้งสมุดได ้

4.14 
 

0.71 
 

มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.11 0.75 มาก 
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2.14 สมรรถนะด้านการจดัการศึกษาและพฒันาแหล่งสนบัสนุนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลางในเร่ืองการจดัท าโครงการที่ครูบรรณารักษ์ต้องการพฒันา 
  ผลการวิเคราะห์ความตอ้งการพฒันาสมรรถนะดา้นการจดัการศึกษาและพฒันา
แหล่งสนบัสนุนการเรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางในเร่ืองการจดัท าโครงการของ 
ครูบรรณารักษ ์ (ตารางท่ี 4.24)  โดยภาพรวมพบว่าครูบรรณารักษต์อ้งการพฒันาสมรรถนะน้ี 
ในระดบัมาก (4.19) ซ่ึงสมรรถนะท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สามารถจดัท าโครงการต่าง ๆ ของหอ้งสมุด
ใหส้อดคลอ้งกบัการจดัการเรียนการสอนและโครงการอ่ืน ๆ ของโรงเรียนเก่ียวกบัการศึกษาได ้เช่น 
ชุมนุม การลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ เป็นตน้ (4.22)  รองลงมา คือ สามารถสนบัสนุนและร่วมมือกบั
กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจะท าใหเ้กิดการเรียนรู้ดว้ยตวัเองได ้ (4.20)  และสมรรถนะดา้นการจดัการศึกษา
และพฒันาแหล่งสนบัสนุนการเรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางในเร่ืองการจดัท าโครงการท่ี 
ครูบรรณารักษต์อ้งการพฒันาท่ีมค่ีาเฉล่ียเป็นล าดบัสุดทา้ยคือ สามารถท่ีจะบูรณาการโครงการ 
ต่าง ๆ ของหอ้งสมุดเขา้ไปรวมอยูใ่นการพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษาได ้(4.15) 
 
ตารางที่ 4.24 สมรรถนะด้านการจดัการศึกษาและพฒันาแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลางในเร่ืองการจดัท าโครงการที่ครูบรรณารักษ์ต้องการพฒันา 

สมรรถนะด้านการจดัการศึกษาและพฒันาแหล่งสนบัสนุนการเรียนรู้
โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในเร่ืองการจดัท าโครงการ 

ที่ครูบรรณารักษ์ต้องการพฒันา 

x̅ 
(N=92) 

S.D. แปล
ความ 

1.สามารถจดัท าโครงการต่าง ๆ ของหอ้งสมุดใหส้อดคลอ้งกบัการ 
   จดัการเรียนการสอนและโครงการอ่ืน ๆ ของโรงเรียนเก่ียวกบั 
   การศึกษาได ้เช่น ชุมนุม การลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ เป็นตน้ 

4.22 
 

0.73 มาก 

2.สามารถท่ีจะบูรณาการโครงการต่าง ๆ ของหอ้งสมุดเขา้ไปรวมอยูใ่น 
   การพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษาได ้

4.15 
 

0.74 
 

มาก 

3.สามารถสนบัสนุนและร่วมมือกบักิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจะท าใหเ้กิดการ 
   เรียนรู้ดว้ยตวัเองได ้

4.20 
 

0.73 
 

มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.19 0.74 มาก 
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2.15 สมรรถนะด้านการจดัการศึกษาและพฒันาแหล่งสนบัสนุนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลางในเร่ืองการจดักจิกรรมที่ครูบรรณารักษ์ต้องการพฒันา 
  ผลการวิเคราะห์ความตอ้งการพฒันาสมรรถนะดา้นการจดัการศึกษาและพฒันา
แหล่งสนบัสนุนการเรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางในเร่ืองการจดักิจกรรมของครูบรรณารักษ ์
(ตารางท่ี 4.25)  โดยภาพรวมพบว่าครูบรรณารักษต์อ้งการพฒันาสมรรถนะน้ีในระดบัมาก (4.08) 
ซ่ึงสมรรถนะท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สามารถจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่านไดอ้ยา่งหลากหลาย (4.22)  
รองลงมา คือ สามารถแนะน านกัเรียนในดา้นการอ่าน การฟัง การดู ใหเ้กิดความคุน้เคยใน
ทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ได ้ และสามารถส่งเสริมใหค้รูและนกัเรียนมีส่วนร่วมใน
โครงการของหอ้งสมุดไดเ้ท่ากนั (4.18)  และสมรรถนะดา้นการจดัการศกึษาและพฒันาแหล่ง
สนบัสนุนการเรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางในเร่ืองการจดักิจกรรมท่ีครูบรรณารักษต์อ้งการ
พฒันาท่ีมีค่าเฉล่ียเป็นล าดบัสุดทา้ยคือ สามารถจดับริการสืบคน้ทางอิเลก็ทรอนิกส์และทาง
อินเทอร์เน็ตได ้(3.89) 
 
ตารางที่ 4.25 สมรรถนะด้านการจดัการศึกษาและพฒันาแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลางในเร่ืองการจดักจิกรรมที่ครูบรรณารักษ์ต้องการพฒันา 

สมรรถนะด้านการจดัการศึกษาและพฒันาแหล่งสนบัสนุนการเรียนรู้
โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในเร่ืองการจดักจิกรรม 

ที่ครูบรรณารักษ์ต้องการพฒันา 

x̅ 
(N=92) 

S.D. แปล
ความ 

1.สามารถท่ีจะวิเคราะห์พฤติกรรมการคน้หาสารสนเทศและความสนใจ 
   ของนกัเรียนและครูเพื่อแนะแหล่งสารสนเทศตามความตอ้งการได ้

3.97 
 

0.77 
 

มาก 

2.สามารถช่วยเหลือครูและนกัเรียนในการใชท้รัพยากรสารสนเทศ 
   รูปแบบต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.10 
 

0.76 
 

มาก 

3.สามารถประสาน บูรณาการทกัษะการรู้สารสนเทศเขา้ไปในหลกัสูตร 
   ของสถานศึกษาได ้

3.98 
 

0.77 
 

มาก 

4.สามารถวางแผนและออกแบบความร่วมมือระหว่างครูกบันกัเรียนใน 
   กิจกรรมเก่ียวกบัสารสนเทศได ้

4.04 0.80 
 

มาก 

5.สามารถแนะน านกัเรียนในดา้นการอ่าน การฟัง การดู ใหเ้กิด 
   ความคุน้เคยในทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ได ้

4.18 
 

0.72 
 

  มาก 

6.สามารถจดักิจกรรมหอ้งสมุดเพ่ือสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ได ้

4.16 
 

0.75 
 

มาก 
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ตารางที่ 4.25 สมรรถนะด้านการจดัการศึกษาและพฒันาแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลางในเร่ืองการจดักจิกรรมที่ครูบรรณารักษ์ต้องการพฒันา (ต่อ) 

สมรรถนะด้านการจดัการศึกษาและพฒันาแหล่งสนบัสนุนการเรียนรู้
โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในเร่ืองการจดักจิกรรม 

ที่ครูบรรณารักษ์ต้องการพฒันา 

x̅ 
(N=92) 

S.D. แปล
ความ 

7.สามารถจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่านไดอ้ยา่งหลากหลาย 4.22 0.74 มาก 
8.สามารถจดักิจกรรมเชิงรุกไดอ้ยา่งหลากหลาย 4.13 0.81 มาก 
9.สามารถส่งเสริมใหค้รูและนกัเรียนมีส่วนร่วมในโครงการของ 
   หอ้งสมุดได ้

4.18 
 

0.80 
 

มาก 

10.สามารถแนะน าครูในดา้นทรัพยากรสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้ให ้
   เหมาะกบัการสอนได ้

4.12 
 

0.80 
 

มาก 

11.สามารถส่งเสริมการใชห้อ้งสมุดและบริการสารสนเทศแก่ชุมชนได ้ 4.07 0.88 มาก 
12.สามารถจดัท าคู่มือแนะน าการใชห้อ้งสมุดโรงเรียนได ้ 4.00 0.83 มาก 
13.สามารถจดับริการสืบคน้ทางอิเลก็ทรอนิกส์และทางอินเทอร์เน็ตได ้ 3.89 0.96 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.08 0.80 มาก 
 
2.16 สมรรถนะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศทีค่รูบรรณารักษ์ต้องการพฒันาในภาพรวม 

  ผลการวิเคราะห์สมรรถนะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีครูบรรณารักษต์อ้งการ
พฒันาในภาพรวม (ตารางท่ี 4.26)  พบว่าครูบรรณารักษต์อ้งการพฒันาสมรรถนะดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศในระดบัมาก (3.87) ซ่ึงสมรรถนะในเร่ืองท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ เร่ืองการใชอิ้นเทอร์เน็ต 
(3.97)  รองลงมา คือ เร่ืองการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ (3.84)  และสมรรถนะดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศเร่ืองท่ีมีค่าเฉล่ียเป็นล าดบัสุดทา้ยคือ เร่ืองการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
(3.79)  
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ตารางที่ 4.26 สมรรถนะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศที่ครูบรรณารักษ์ต้องการพฒันาโดยรวม 
สมรรถนะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ x̅ 

(N=92) 
S.D. แปลความ 

การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 3.79 0.98 มาก 
การลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ 3.84 1.04 มาก 
การใชอิ้นเทอร์เน็ต 3.97 0.98 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 3.87 1.00 มาก 
 

2.17 สมรรถนะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศในเร่ืองการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีค่รู
บรรณารักษ์ต้องการพฒันา 
  ผลการวิเคราะห์ความตอ้งการพฒันาดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศในเร่ืองการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศของครูบรรณารักษ ์ (ตารางท่ี 4.27)  โดยภาพรวมพบว่าครูบรรณารักษ์
ตอ้งการพฒันาสมรรถนะน้ีในระดบัมาก (3.79) ซ่ึงสมรรถนะท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สามารถใช้
คอมพิวเตอร์ในการน าเสนอขอ้มลูไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (3.99)  รองลงมา คือ สามารถใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปส านกังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (3.92)  และสมรรถนะดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศในเร่ืองการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีครูบรรณารักษต์อ้งการพฒันาท่ีมค่ีาเฉล่ียเป็น
ล าดบัสุดทา้ยคือ สามารถพฒันาเวบ็ไซตห์อ้งสมุดได ้(3.58) 
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ตารางที่ 4.27 สมรรถนะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศในเร่ืองการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศที่ครู
บรรณารักษ์ต้องการพฒันา 

สมรรถนะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศในเร่ือง 
การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีค่รูบรรณารักษ์ต้องการพฒันา 

x̅ 
(N=92) 

S.D. แปล
ความ 

1.สามารถใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปส านกังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 3.92 0.95 มาก 

2.สามารถใชค้อมพิวเตอร์ในการน าเสนอขอ้มลูไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 3.99 0.94 มาก 
3.สามารถสร้างเอกสารท่ีมีอยูใ่นรูปมลัติมีเดียเพื่อสนบัสนุนกิจกรรม 
   การเรียนการสอนท่ีมีในหลกัสูตรได ้

3.75 
 

1.01 
 

มาก 

4.สามารถสร้างเอกสารท่ีมีอยูใ่นรูปมลัติมีเดียเพื่อสนบัสนุนกิจกรรม 
   การเรียนการสอนท่ีมีในหลกัสูตรได ้

3.71 
 

0.99 
 

มาก 

5.สามารถพฒันาเวบ็ไซตห์อ้งสมุดได ้ 3.58 1.08   มาก 
6.สามารถพฒันางานในหอ้งสมุด รวมทั้งการบริการและกิจกรรม ให ้
   สามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยใช ้
   เทคโนโลยสีารสนเทศได ้

3.81 
 

0.93 
 

มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 3.79 0.98 มาก 
 
2.18 สมรรถนะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศในเร่ืองการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศทีค่รู

บรรณารักษ์ต้องการพฒันา 
  ผลการวิเคราะห์ความตอ้งการพฒันาดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศในเร่ืองการลง
รายการทรัพยากรสารสนเทศของครูบรรณารักษ ์(ตารางท่ี 4.28)  โดยภาพรวมพบว่าครูบรรณารักษ์
ตอ้งการพฒันาสมรรถนะน้ีในระดบัมาก (3.84) ซ่ึงสมรรถนะท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สามารถลง
รายการทรัพยากรสารสนเทศตามมาตรฐานสากลดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ได ้ (3.90)  รองลงมา คือ 
สามารถใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับงานหอ้งสมุดได ้ (3.84)  และสมรรถนะดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศในเร่ืองการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศท่ีครูบรรณารักษต์อ้งการพฒันาท่ีมีค่าเฉล่ีย
เป็นล าดบัสุดทา้ยคือ สามารถใชเ้ทคโนโลยใีนการจดัเก็บและสืบคน้ทรัพยากรสารสนเทศได ้(3.81) 
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ตารางที่ 4.28 สมรรถนะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศในเร่ืองการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศที่ครู
บรรณารักษ์ต้องการพฒันา 

สมรรถนะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศในเร่ือง 
การลงรายการทรัพยากรสารสนเทศที่ครูบรรณารักษ์ต้องการพฒันา 

x̅ 
(N=92) 

S.D. แปล
ความ 

1.สามารถลงรายการทรัพยากรสารสนเทศตามมาตรฐานสากลดว้ย 
   ระบบคอมพิวเตอร์ได ้

3.90 
 

1.03 
 

มาก 

2.สามารถใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับงานหอ้งสมุดได ้ 3.84 1.07 มาก 
3.สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัขนาดและ 
   ระดบัของโรงเรียน 

3.82 
 

1.04 
 

มาก 

4.สามารถใชเ้ทคโนโลยใีนการจดัเก็บและสืบคน้ทรัพยากรสารสนเทศ 
   ได ้

3.81 
 

1.03 
 

มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 3.84 1.04 มาก 
 
2.19 สมรรถนะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศในเร่ืองการใช้อนิเทอร์เน็ตที่ครูบรรณารักษ์

ต้องการพฒันา 
  ผลการวิเคราะห์ความตอ้งการพฒันาดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศในเร่ืองการใช้
อินเทอร์เน็ตของครูบรรณารักษ ์ (ตารางท่ี 4.29)  โดยภาพรวมพบว่าครูบรรณารักษต์อ้งการพฒันา
สมรรถนะน้ีในระดบัมาก (3.97) ซ่ึงสมรรถนะท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สามารถใชส่ื้อสงัคมออนไลน์
เพื่อสนบัสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีในหลกัสูตรได ้ (4.03)  รองลงมา คือ สามารถรับและ
ส่งจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ได ้ (3.95)  และสมรรถนะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศในเร่ืองการใช้
อินเทอร์เน็ตท่ีครูบรรณารักษต์อ้งการพฒันาท่ีมีค่าเฉล่ียเป็นล าดบัสุดทา้ยคือ สามารถสืบคน้ขอ้มลู
จากแหล่งสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ตได ้(3.93) 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 4.29 สมรรถนะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศในเร่ืองการใช้อนิเทอร์เน็ตที่ครูบรรณารักษ์
ต้องการพฒันา 
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สมรรถนะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศในเร่ือง 
การใช้อนิเทอร์เน็ตที่ครูบรรณารักษ์ต้องการพฒันา 

x̅ 
(N=92) 

S.D. แปล
ความ 

1.สามารถสืบคน้ขอ้มลูจากแหล่งสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ตได ้ 3.93 0.96 มาก 
2.สามารถรับและส่งจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ได ้ 3.95 1.00 มาก 
3.สามารถใชส่ื้อสงัคมออนไลน์เพื่อสนบัสนุนกิจกรรมการเรียน 
   การสอนท่ีมีในหลกัสูตรได ้

4.03 0.97 
 

มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 3.97 0.98 มาก 
 
ตอนที่ 3 ข้อคดิเหน็และข้อเสนอแนะ 

การน าเสนอในตอนท่ี 3 ประกอบดว้ยขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัสมรรถนะท่ีครู
บรรณารักษต์อ้งการพฒันาเพ่ือน าไปใชใ้นการด าเนินงานหอ้งสมุดโรงเรียนเพื่อส่งเสริมนโยบาย
การศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง 

3.1 ข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะเกีย่วกบัสมรรถนะ 
  จากครูบรรณารักษท่ี์ตอบแบบสอบถามจ านวน 92 คน มีครูบรรณารักษท่ี์แสดง
ขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม จ  านวน 28 คน โดยผูว้ิจยัไดจ้  าแนกขอ้คิดเห็น  
และขอ้เสนอแนะ ออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ดา้นการ
บริหารจดัการหอ้งสมุด ดา้นการจดัการศกึษาและพฒันาแหล่งสนบัสนุนการเรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียน
เป็นศนูยก์ลาง และดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูน าเสนอตามล าดบัความถ่ีใน
การตอบ ดงัน้ี 
 3.1.1 สมรรถนะด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (17 คน)  

สมรรถนะในการจดักิจกรรมส่งเสริมนิสยัรักการอ่านอยา่งหลากหลายตาม
ศกัยภาพของหอ้งสมุดโรงเรียน (4 คน) 

สมรรถนะในการจดัหมวดหมู่หนงัสือใหม่ หรือ หนงัสือบริจาค โดยมีการก าหนด
เลขเรียกหนงัสือ เลขผูแ้ต่ง ท่ีเหมือนกนัทั้งประเทศ (3 คน) 

สมรรถนะในการผลิตส่ือเพื่อใชใ้นการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง (2 คน)  

สมรรถนะในการจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพ่ือการเรียนรู้ในยคุ 4.0 และการเป็น
ประชาคมอาเซียน (2คน) 

สมรรถนะในการลงเลขทะเบียนและลงรายการหนงัสือใหม่ หรือ หนงัสือบริจาค  
(2 คน) 

สมรรถนะในจิตวิทยาและความสนใจในการอ่านหนงัสือ (1 คน) 
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สมรรถนะในการจดัสภาพแวดลอ้มภายในหอ้งสมุดเพ่ือส่งเสริมการเขา้ใช้
หอ้งสมุด (1 คน) 

สมรรถนะในการซ่อมแซมหนงัสือท่ีช ารุดใหก้ลบัมาใชไ้ดอี้ก (1 คน) 
สมรรถนะในการจดัการบริการการยมืคืนใหม้ีระบบ (1 คน) 

 3.1.2 สมรรถนะด้านการบริหารจดัการห้องสมุด  (4 คน) 

สมรรถนะในการบริหารงบประมาณในการสัง่ซ้ือหนงัสือ และส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
(3 คน) 

  สมรรถนะในการประสานงานร่วมกนัภายในหน่วยงานเพือ่ใหเ้กิด 

ความเขา้ใจและสามารถท างานไดต้รงกนัตามความตอ้งการของทุกฝ่าย (1 คน) 

 3.1.3 สมรรถนะด้านการจดัการศึกษาและพฒันาแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  (2 คน) 

สมรรถนะในการบูรณาการการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อยา่งมี
ประสิทธิภาพโดยใชห้อ้งสมุดเป็นศนูยก์ลางใหเ้กิดประโยชน์มากท่ีสุด (2 คน) 

 3.1.4 สมรรถนะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ (5 คน) 

 สมรรถนะในการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่องานหอ้งสมุด  
การใหบ้ริการ การเขา้ถึงสารสนเทศ การประชาสมัพนัธ ์ การจดักิจกรรม การลงรายการทรัพยากร
สารสนเทศ ตลอดจนการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการประดิษฐส์ร้างสรรค ์(3 คน) 

 สมรรถนะในการออกแบบโปสเตอร์เก่ียวกบัความรู้ต่าง ๆ ในรูปแบบ Info 
graphic ได ้(1 คน) 

3.2 ข้อคดิเหน็และข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการพฒันาสมรรถนะวชิาชีพครูบรรณารักษ์เพือ่
ส่งเสริมนโยบายการศึกษาทีเ่น้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

จากครูบรรณารักษท่ี์ตอบแบบสอบถามจ านวน 92 คน มคีรูบรรณารักษท่ี์แสดงขอ้คิดเห็น 
และขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม จ  านวน 11 คน  โดยผูว้จิยัไดจ้  าแนกขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะ และ
น าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มลูตามล าดบัความถ่ีในการตอบ ดงัน้ี 

 
 
 
 3.2.1 ข้อคดิเห็นเกีย่วกบัห้องสมุดโรงเรียน (6 คน) 



163 
 

กระทรวงศึกษาธิการควรมอบนโยบายใหผู้บ้ริหารพฒันาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
โดยเฉพาะหอ้งสมุดใหไ้ดม้าตรฐานเพ่ือใหบ้ริการและพฒันาบุคลากร ท าใหน้กัเรียนใหม้ีผลการ
เรียนดีข้ึน และชุมชนใกลเ้คียงสามารถใชบ้ริการได ้(1 คน) 

บริบทของสถานศึกษาแต่ละแห่งมีความแตกต่างกนั โดยเฉพาะดา้นเวลา และ
บุคลากร รวมถึงงบประมาณ โรงเรียนขนาดเลก็จะมีโอกาสนอ้ยกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ จึงท าให้
การพฒันาหอ้งสมุดเป็นไปไดย้าก (1 คน) 

  เน่ืองจากปัจจุบนัเทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาอยา่งรวดเร็ว ท าใหเ้กิดความเหล่ือม
ล ้าของสภาพพ้ืนท่ีและภูมิประเทศในการใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและอินเทอร์เน็ต 
(โรงเรียนในบางจุดบางพ้ืนท่ีไฟฟ้ายงัเขา้ไม่ถึงจึงมีผลต่อการใหบ้ริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชไ้ฟฟ้า
และส่ือการเรียนรู้ท่ีตอ้งใชอิ้นเทอร์เน็ตในการเขา้ถึง) และหากโรงเรียนไม่มีคอมพิวเตอร์ใน
หอ้งสมุด ครูบรรณารักษจ์ะสามารถลงทะเบียนหนงัสือหรือควบคุมการใชห้นงัสือในหอ้งสมุด
อยา่งไร (1 คน) 

ควรมกีารบริหารบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ โดยโรงเรียนรับครูท่ีจบสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์หรือสารสนเทศศาสตร์มาปฏิบติังานหอ้งสมุดโดยตรง เพราะมีความเขา้ใจใน
การบริหารจดัการหอ้งสมุด รวมทั้งสามารถเพ่ิมศกัยภาพในการท างานมากกว่าครูท่ีไม่ไดจ้บดา้นน้ี 
(1 คน) 

ควรจดัท าหลกัสูตรรายวิชาเก่ียวกบัการการใชห้อ้งสมุดส าหรับนกัเรียนระดบั
มธัยมศึกษาตอนตน้ใหส้อดคลอ้งกบัระดบัของผูเ้รียน (1 คน) 

  ควรส่งเสริมวิชาชีพบรรณารักษ ์ และพฒันาใหก้า้วหนา้ทนักบัสถานการณ์โลกท่ี
ก  าลงัเปล่ียนแปลง (1 คน) 

 3.2.2 ข้อเสนอแนะในการพฒันาสมรรถนะวชิาชีพครูบรรณารักษ์ (5 คน) 
ควรมีหลกัสูตรฝึกอบรมดา้นบรรณารักษอ์ยา่งแพร่หลาย เพื่อใหค้รูและบุคลากรท่ี

รับผดิชอบสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และหากจดัการอบรมทุกปีจะมีประโยชน์มาก 
(2 คน) 

ควรจดัอบรมการใชพ้ฒันาเทคโนโลยหีรือโปรแกรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัหอ้งสมุด เช่น 
การจดัท าสถิติ  เป็นตน้ (1 คน) 

ควรจดัอบรมในเชิงการปฏิบติัมากกว่าฟังบรรยาย (1 คน) 
ควรพฒันาวิธีการบริหารจดัการงานหอ้งสมุดอยา่งง่ายเพื่อใหส้ะดวกต่อการท างาน

ครูบรรณารักษท่ี์ไม่มีความรู้ดา้นงานบรรณารักษห์รือเรียนจบสายงานอ่ืน แต่ตอ้งรับผดิชอบงาน
หอ้งสมุดหรือท าหนา้ท่ีบรรณารักษ ์(1 คน) 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูลตอนที่ 3 : ผลการวเิคราะห์ข้อมูลจากคะแนนก่อนและหลงัการอบรม

การพฒันาวชิาชีพครูบรรณารักษ์ที่ส่งเสริมนโยบายการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
 
ขอ้มลูการส ารวจความคิดเห็นของครูบรรณารักษแ์ละบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรั้บ

มอบหมายใหดู้แลและบริหารจดัการหอ้งสมุดโรงเรียนจากแบบสอบถามของการวิจยัเร่ือง 
“สมรรถนะท่ีตอ้งการพฒันาของครูบรรณารักษเ์พื่อส่งเสริมนโยบายการศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ศนูยก์ลาง” ผูว้ิจยัไดน้ ามาวิเคราะห์และสรุปผลเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการจดัท าคู่มือการพฒันา
สมรรถนะวิชาชีพครูบรรณารักษท่ี์ส่งเสริมนโยบายการศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางเพื่อใช้
ประกอบการอบรมเชิงปฏิบติัการหวัขอ้ “สมรรถนะวิชาชีพครูบรรณารักษก์บัการศึกษาท่ีเนน้
ศนูยก์ลาง” ซ่ึงการอบรมน้ีไดแ้บ่งเน้ือหาการอบรมออกเป็น 4 สาระการเรียนรู้ ไดแ้ก่  

สาระการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง การศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง 
สาระการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ือง การด าเนินงานหอ้งสมุดท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง 
สาระการเรียนรู้ท่ี 3 เร่ือง การสร้างกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง 
สาระการเรียนรู้ท่ี 4 เร่ือง เทคโนโลยกีบัหอ้งสมุดท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง 
นอกจากน้ี ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการพฒันาแบบทดสอบซ่ึงจะใชใ้นการวดัผลสมัฤทธ์ิก่อนและ

หลงัการอบรมเชิงปฏิบติัการในแต่ละสาระการเรียนรู้ จ  านวนสาระการเรียนรู้ละ 15 ขอ้ รวมเป็น  
60 ขอ้  

จากนั้นผูว้ิจยัจึงไดจ้ดัการอบรมเชิงปฏิบติัการหวัขอ้ “สมรรถนะวิชาชีพครูบรรณารักษก์บั
การศึกษาท่ีเนน้ศนูยก์ลาง” โดยมีผูเ้ขา้ร่วมอบรมจ านวน 56 คน ซ่ึงก่อนการด าเนินการอบรมใน 
แต่ละกลุ่มสาระ ผูว้ิจยัไดช้ี้แจงและใหผู้เ้ขา้ร่วมอบรมเชิงปฏิบติัการไดท้ าแบบทดสอบก่อนการ
อบรมเพ่ือวดัผลสมัฤทธ์ิก่อนการอบรมในสาระการเรียนรู้นั้น และหลงัจากการอบรมในสาระการ
เรียนรู้ดงักล่าว ผูว้ิจยัก็ไดใ้หผู้เ้ขา้ร่วมอบรมเชิงปฏิบติัการไดท้ าแบบทดสอบหลงัการอบรมเพื่อวดั
ผลสมัฤทธ์ิหลงัการอบรม หลงัจากการด าเนินการอบรมเชิงปฏิบติัแลว้ผูว้ิจยัผูว้ิจยัไดรั้บ
แบบทดสอบก่อนและหลงัการอบรม จ านวน 56 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 จากนั้นจึงไดน้ าคะแนน
การท าแบบทดสอบของผูเ้ขา้ร่วมอบรมมาวิเคราะห์ดว้ยค่าสถิติ t-test แบบ paired ซ่ึงผลการ
วิเคราะห์คะแนนของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิก่อนและหลงัการอบรม มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

3.1 การทดสอบเพือ่วดัผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลงัการอบรม สาระการเรียนรู้ที่ 1 
ผลการวิเคราะห์คะแนนแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิก่อนและหลงัการอบรมสาระ

การเรียนรู้ท่ี 1  จาก(ตารางท่ี  4.30) แสดงใหเ้ห็นว่าคะแนนของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิก่อนการ
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อบรมสาระการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง การศกึษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง มีค่าเฉล่ีย (x̅) เท่ากบั 10.32 
(S.D. = 1.70) และคะแนนของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิหลงัการอบรมมีค่าเฉล่ีย (x̅) เท่ากบั 12.13 
(S.D. = 1.68) แสดงใหเ้ห็นว่าผลสมัฤทธ์ิหลงัการอบรมในสาระการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง การศึกษาท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง สูงกว่าก่อนการอบรมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .01 

 
ตารางที่ 4.30  คะแนนแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลงัการอบรม สาระการเรียนรู้ที่ 1  

แบบทดสอบ N x̅ S.D. t Sig 
วดัผลสมัฤทธ์ิก่อนการอบรม 56 10.32 1.70  

8.56 
 

.00** 
วดัผลสมัฤทธ์ิหลงัการอบรม 56 12.13 1.68 
         ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (t>2.58) 
 

3.2 การทดสอบเพือ่วดัผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลงัการอบรม สาระการเรียนรู้ที่ 2 
ผลการวิเคราะห์คะแนนแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิก่อนและหลงัการอบรมสาระ

การเรียนรู้ท่ี 2 (ตารางท่ี  4.31) แสดงใหเ้ห็นว่าคะแนนของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิก่อนการ
อบรมสาระการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ือง การด าเนินงานหอ้งสมุดท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง มค่ีาเฉล่ีย (x̅) 
เท่ากบั 10.52 (S.D. = 1.51) และคะแนนของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิหลงัการอบรมมีค่าเฉล่ีย (x̅) 
เท่ากบั 11.84  (S.D. = 1.56)  แสดงใหเ้ห็นว่าผลสมัฤทธ์ิหลงัการอบรมในสาระการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ือง 
การด าเนินงานหอ้งสมุดท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง สูงกวา่ก่อนการอบรมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ี .01 
 

ตารางที่ 4.31 คะแนนแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลงัการอบรม สาระการเรียนรู้ที่ 2 

แบบทดสอบ N x̅ S.D. t Sig 
วดัผลสมัฤทธ์ิก่อนการอบรม 56 10.52 1.51  

6.24 
 

.00** 
วดัผลสมัฤทธ์ิหลงัการอบรม 56 11.84 1.56 
         ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (t>2.58) 
 
 

3.3 การทดสอบเพือ่วดัผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลงัการอบรม สาระการเรียนรู้ที่ 3 
  ผลการวิเคราะห์คะแนนแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิก่อนและหลงัการอบรมสาระ

การเรียนรู้ท่ี 3 (ตารางท่ี  4.32) แสดงใหเ้ห็นว่าคะแนนของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิก่อนการ
อบรม สาระการเรียนรู้ท่ี 3 เร่ือง การสร้างกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง มี
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ค่าเฉล่ีย (x̅) เท่ากบั 10.36 (S.D. = 2.03) และคะแนนของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิหลงัการอบรมมี
ค่าเฉล่ีย (x̅) เท่ากบั 11.80  (S.D. = 1.84) แสดงใหเ้ห็นว่าผลสมัฤทธ์ิหลงัการอบรมในสาระการ
เรียนรู้ท่ี 3 เร่ือง การสร้างกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง สูงกว่าก่อนการ
อบรมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .01 

 

ตารางที่ 4.32 คะแนนแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลงัการอบรม สาระการเรียนรู้ที่ 3 

แบบทดสอบ N x̅ S.D. t Sig 
วดัผลสมัฤทธ์ิก่อนการอบรม 56 10.36 2.03  

10.05 
 

.00** 
วดัผลสมัฤทธ์ิหลงัการอบรม 56 11.80 1.84 
         ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (t>2.58) 
 

3.4 การทดสอบเพือ่วดัผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลงัการอบรม สาระการเรียนรู้ที่ 4 
ผลการวิเคราะห์คะแนนแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิก่อนและหลงัการอบรมสาระ

การเรียนรู้ท่ี 4 (ตารางท่ี  4.33) แสดงใหเ้ห็นว่าคะแนนของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิก่อนการ
อบรม สาระการเรียนรู้ท่ี 4 เร่ือง เทคโนโลยกีบัหอ้งสมุดท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง มค่ีาเฉล่ีย (x̅) 
เท่ากบั 8.18 (S.D. = 1.59) และคะแนนของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิหลงัการอบรมมีค่าเฉล่ีย (x̅) 
เท่ากบั 9.20  (S.D. = 1.65) แสดงใหเ้ห็นว่าผลสมัฤทธ์ิหลงัการอบรมในสาระการเรียนรู้ท่ี 4 เร่ือง 
เทคโนโลยกีบัหอ้งสมุดท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง สูงกว่าก่อนการอบรมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 
.01 

 
ตารางที่ 4.33 คะแนนแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลงัการอบรม สาระการเรียนรู้ที่ 4 

แบบทดสอบ N x̅ S.D. t Sig 
วดัผลสมัฤทธ์ิก่อนการอบรม 56 8.18 1.59  

7.62 
 

.00** 
วดัผลสมัฤทธ์ิหลงัการอบรม 56 9.20 1.65 
         ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (t>2.58) 

 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูลตอนที่ 4 : ผลการวเิคราะห์ข้อมูลความพงึพอใจการอบรมเชิง

ปฏิบัตกิาร “การพฒันาวชิาชีพครูบรรณารักษ์ที่ส่งเสริมนโยบายการศึกษาทีเ่น้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง” 
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จากการอบรมเชิงปฏิบติัการ “การพฒันาวิชาชีพครูบรรณารักษท่ี์ส่งเสริมนโยบายการศกึษา
ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง” ผูว้ิจยัไดใ้หผู้เ้ขา้ร่วมอบรมประเมินความพึงพอใจต่อการอบรมเชิง
ปฏิบติัการดงักล่าว โดยแบบประเมินความพึงพอใจการอบรมเชิงปฏิบติัการประกอบดว้ยขอ้มลู  
3 ส่วน ไดแ้ก่ 

ตอนท่ี 1 ระดบัความรู้ของผูเ้ขา้อบรมเชิงปฏิบติัการก่อนและหลงัการอบรม 
ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจต่อการอบรมทั้ง  4 สาระการเรียนรู้ ไดแ้ก่  

สาระการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง การศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง 
สาระการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ือง การด าเนินงานหอ้งสมุดท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง 
สาระการเรียนรู้ท่ี 3 เร่ือง การสร้างกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น

ศนูยก์ลาง 
สาระการเรียนรู้ท่ี 4 เร่ือง เทคโนโลยกีบัหอ้งสมุดท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง 

ตอนท่ี 3 ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 
 

หลงัจากการด าเนินการอบรมเชิงปฏิบติัแลว้ผูว้ิจยัผูว้ิจยัไดรั้บแบบประเมินความพึงพอใจ
การอบรมเชิงปฏิบติัการ จ านวน 56 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 และไดด้  าเนินการวิเคราะห์โดยน า
แบบประเมินท่ีไดรั้บกลบัคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ในการตอบแบบประเมนิแลว้น ามาลงรหสั
ขอ้มลูและน ามาวิเคราะห์ ประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร์โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์
ขอ้มลูและน าเสนอในรูปตารางประกอบ ซ่ึงการวิเคราะห์ขอ้มลูนั้นสถิติท่ีใชคื้อ สถิติเชิงพรรณนา 
ไดแ้ก่ ความถ่ีและร้อยละ ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงผลการวิเคราะห์มีรายละเอียด ดงัน้ี 

 
4.1 ระดับความรู้ของผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัตกิารก่อนและหลงัการอบรม 

 ผลการวิเคราะห์ระดบัความรู้ของผูเ้ขา้อบรมเชิงปฏิบติัการก่อนและหลงัการอบรม 
(ตารางท่ี 4.34)  พบว่าผูเ้ขา้อบรมมีความรู้เก่ียวกบัการจดัการหอ้งสมุดก่อนการอบรมเชิงปฏิบติัการ
ในระดบัมาก (2.702)  แต่เมื่อเขา้รับการอบรมเชิงปฏิบติัการการพฒันาวิชาชีพครูบรรณารักษท่ี์
ส่งเสริมนโยบายการศกึษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางแลว้พบว่าผูเ้ขา้อบรมมีความรู้เก่ียวกบัการ
จดัการหอ้งสมุดในระดบัมากท่ีสุด (3.59) 
 
 

                                                             

2 ตวัเลขในวงเลบ็ คือ ค่ามชัฌิมเลขคณิต หรือ ค่าเฉล่ีย (x̅)   
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ตารางที่ 4.34 ระดับความรู้ของผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัตกิารก่อนและหลงัการอบรม 
 

ระดับความรู้ของผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัตกิารก่อนและหลงัการอบรม มากที่สุด มาก น้อย 
น้อย
ที่สุด 

 

N 
 

x̅ 
 

S.D. 
แปล
ความ 

ความรู้เก่ียวกบัการจดัการหอ้งสมุดฯ ก่อนการอบรมเชิงปฏิบติัการ 10 
(17.86) 

23 
(41.07) 

19 
(33.93) 

4 
(7.14) 

56 2.70 0.85 
 

มาก 

ความรู้เก่ียวกบัการจดัการหอ้งสมุดฯ หลงัการอบรมเชิงปฏิบติัการ 33 
(58.93) 

23 
(41.07) 

0 
(0.00

) 

0 
(0.00

) 

56 3.59 0.50 มากท่ีสุด 

หมายเหตุ ตวัเลขในวงเลบ็คือ ค่าร้อยละ 
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4.2 ความพงึพอใจต่อรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบตักิารในภาพรวม 
  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผูเ้ขา้อบรมต่อรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบติัการ
การพฒันาวิชาชีพครูบรรณารักษท่ี์ส่งเสริมนโยบายการศกึษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางในภาพรวม 
(ตารางท่ี 4.35) พบว่าผูเ้ขา้อบรมมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบติัการในระดบัมาก
ท่ีสุด (3.52) ซ่ึงรายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ การไดร่้วมกิจกรรมกลุ่มในการอบรมเชิงปฏิบติัการน้ี
เป็นการสร้างเครือข่ายในการท างานต่อไปในอนาคต (3.79)  รองลงมา คือ การไดร่้วมกิจกรรมกลุ่ม
ในการอบรมเชิงปฏิบติัการน้ีเป็นการแลกเปล่ียนประสบการณ์และไดรั้บแนวทางในการจดัการ
หอ้งสมุด (3.77)  และความพึงพอใจของผูเ้ขา้อบรมต่อรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบติัการการพฒันา
วิชาชีพครูบรรณารักษท่ี์ส่งเสริมนโยบายการศกึษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางท่ีมีค่าเฉล่ียเป็นล าดบั
สุดทา้ยคือ ระยะเวลาในการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ (3.16) ซ่ึงระดบัความพึงพอใจต่อรายการน้ีอยู่
ในระดบัมากเท่านั้น 
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ตารางที่ 4.35 ความพงึพอใจต่อรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบตักิารในภาพรวม 
 

การอบรมเชิงปฏบิัตกิารในภาพรวม มากที่สุด มาก น้อย 
น้อย
ที่สุด 

 

N 
 

x̅ 
 

S.D. 
แปล
ความ 

1.เน้ือหาในการอบรมเชิงปฏิบติัการตรงกบัวตัถุประสงค ์ 31 
(55.36) 

24 
(42.86

) 

1 
(1.78) 

0 
(0.00

) 

56 3.54 0.54 มากท่ีสุด 

2.การไดร่้วมกิจกรรมกลุ่มเป็นการแลกเปล่ียนประสบการณ์และ 
   ไดรั้บแนวทางในการจดัการหอ้งสมุด 

43 
(76.79) 

13 
(23.21

) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00

) 

56 3.77 0.43 มากท่ีสุด 

3.การไดร่้วมกิจกรรมกลุ่มเป็นการสร้างเครือข่ายในการท างานต่อไป 
   ในอนาคต 

44 
(78.57) 

12 
(21.43

) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00

) 

56 3.79 0.41 มากท่ีสุด 

4.ความรู้ท่ีไดรั้บจากการอบรมเชิงปฏิบติัการสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง 37 
(66.07) 

19 
(33.93

) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00

) 

56 3.66 0.48 มากท่ีสุด 

5.ระยะเวลาในการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ 17 
(30.36) 

32 
(57.14

) 

6 
(10.71) 

1 
(1.79) 

56 3.16 
 

0.68 
 

มาก 
 

6.รูปแบบและวิธีการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ 23 
(41.07) 

30 
(53.57

) 

3 
(5.36) 

0 
(0.00

) 

56 3.36 0.59 มากท่ีสุด 

7.คุณภาพของเอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ 25 
(44. 64) 

27 
(48.21

) 

4 
(7.15) 

0 
(0.00

) 

56 3.38 0.62 มากท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่รวม      56 3.52 0.53 มากท่ีสุด 
 
 

หมายเหตุ ตวัเลขในวงเลบ็คือ ค่าร้อยละ 

 



171 
 

4.3 ความพงึพอใจต่อการอบรมเชิงปฏิบัตกิารหัวข้อการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผูเ้ขา้อบรมต่อการอบรมเชิงปฏิบติัการหวัขอ้
การศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางในภาพรวม (ตารางท่ี 4.36) พบว่าผูเ้ขา้อบรมมีความพึงพอใจ
ต่อการอบรมเชิงปฏิบติัการหวัขอ้การศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางในระดบัมากท่ีสุด (3.56)  
ซ่ึงรายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ วิทยากรตอบค าถามไดต้รงตามประเด็นและชดัเจน (3.70) รองลงมา 
คือ วิทยากรมีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถตรงเน้ือหาท่ีบรรยาย (3.66) และความพึงพอใจของผูเ้ขา้
อบรมต่อรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบติัการหวัขอ้การศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางท่ีมีค่าเฉล่ียเป็น
ล าดบัสุดทา้ยคือ การใชเ้วลามีความเหมาะสม (3.16)  ซ่ึงระดบัความพึงพอใจต่อรายการน้ีอยูใ่น
ระดบัมากเท่านั้น 
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ตารางที่ 4.36 ความพงึพอใจการอบรมเชิงปฏิบัตกิารหัวข้อการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

การอบรมเชิงปฏบิัตกิาร 
หัวข้อการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

มากที่สุด มาก น้อย น้อยที่สุด 
 
 

N 
 

x̅ 
 

S.D. 
แปล
ความ 

1.ความสามารถในการถ่ายทอด/ส่ือสาร/ใหค้วามเขา้ใจของวิทยากร 34 
(60.71) 

22 
(39.29) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

56 3.61 0.49 มากท่ีสุด 

2.วิทยากรมีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถตรงเน้ือหาท่ีบรรยาย 
  

37 
(66.07) 

19 
(33.93) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

56 3.66 0.48 มากท่ีสุด 

3.การเรียงล  าดบับรรยายเน้ือหาไดค้รบถว้น 33 
(58.93) 

21 
(37.50) 

2 
(3.57) 

0 
(0.00) 

56 3.55 0.57 มากท่ีสุด 

4.การเปิดโอกาสใหซ้กัถามและแสดงความคิดเห็น 36 
(64.29) 

20 
(35.71) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

56 3.64 0.48 มากท่ีสุด 

5.วิทยากรตอบค าถามไดต้รงตามประเดน็และชดัเจน 39 
(69.64) 

17 
(30.36) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

56 3.70 0.46 มากท่ีสุด 

6.การใชเ้วลามีความเหมาะสม 23 
(41.07) 

19 
(33.93) 

14 
(25.00) 

0 
(0.00) 

56 3.16 0.80 มากท่ีสุด 

7.ใชอุ้ปกรณ์ส่ือการสอนท่ีเหมาะสม 35 
(62.50) 

21 
(37.50) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

56 3.63 0.49 มากท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่รวม 56 3.56 0.54 มากท่ีสุด 
 
 

หมายเหตุ ตวัเลขในวงเลบ็คือ ค่าร้อยละ 
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4.4 ความพงึพอใจต่อการอบรมเชิงปฏิบตักิารหัวข้อการด าเนนิงานห้องสมุดทีเ่น้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง 
  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผูเ้ขา้อบรมต่อการอบรมเชิงปฏิบติัการหวัขอ้
การด าเนินงานหอ้งสมุดท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางในภาพรวม (ตารางท่ี 4.37)  พบว่าผูเ้ขา้อบรมมี
ความพึงพอใจต่อการอบรมเชิงปฏิบติัการหวัขอ้การด าเนินงานหอ้งสมุดท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง
ในระดบัมากท่ีสุด (3.41) ซ่ึงรายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ วิทยากรมคุีณวฒิุ ความรู้ ความสามารถ
ตรงเน้ือหาท่ีบรรยาย (3.61)  รองลงมา คือ ใชอุ้ปกรณ์ส่ือการสอนท่ีเหมาะสม (3.46) และความ 
พึงพอใจของผูเ้ขา้อบรมต่อรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบติัการหวัขอ้การด าเนินงานหอ้งสมุดท่ีเน้น
ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางท่ีมีค่าเฉล่ียเป็นล าดบัสุดทา้ยคือ การใชเ้วลามีความเหมาะสม (3.20) ซ่ึงระดบั
ความพึงพอใจต่อรายการน้ีอยูใ่นระดบัมากเท่านั้น 
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ตารางที่ 4.37 ความพงึพอใจการอบรมเชิงปฏิบัตกิารหัวข้อการด าเนินงานห้องสมุดที่เน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง 

การอบรมเชิงปฏบิัตกิาร 
หัวข้อการด าเนินงานห้องสมุดที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

มากที่สุด มาก น้อย น้อยที่สุด 
 
 

N 
 

x̅ 
 

S.D. 
แปลความ 

1.ความสามารถในการถ่ายทอด/ส่ือสาร/ใหค้วามเขา้ใจของวิทยากร 23 
(41.07) 

33 
(58.93) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

56 3.41 0.50 มากท่ีสุด 

2.วิทยากรมีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถตรงเน้ือหาท่ีบรรยาย 
  

34 
(60.71) 

22 
(39.29) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

56 3.61 0.49 มากท่ีสุด 

3.การเรียงล  าดบับรรยายเน้ือหาไดค้รบถว้น 28 
(50.00) 

24 
(42.86) 

4 
(7.14) 

0 
(0.00) 

56 3.43 0.63 มากท่ีสุด 

4.การเปิดโอกาสใหซ้กัถามและแสดงความคิดเห็น 25 
(44.64) 

22 
(39.29) 

9 
(16.07

) 

0 
(0.00) 

56 3.29 0.73 มากท่ีสุด 

5.วิทยากรตอบค าถามไดต้รงตามประเดน็และชดัเจน 25 
(44.64) 

31 
(55.36) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

56 3.45 0.50 มากท่ีสุด 

6.การใชเ้วลามีความเหมาะสม 24 
(42.86) 

21 
(37.50) 

9 
(16.07

) 

2 
(3.57) 

56 3.20 0.84 มาก 

7.ใชอุ้ปกรณ์ส่ือการสอนท่ีเหมาะสม 28 
(50.00) 

26 
(46.43) 

2 
(3.57) 

0 
(0.00) 

56 3.46 0.57 มากท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่รวม 56 3.41 0.61 มากท่ีสุด 
 
 

หมายเหตุ ตวัเลขในวงเลบ็คือ ค่าร้อยละ 
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4.5 ความพงึพอใจต่อการอบรมเชิงปฏิบัตกิารหัวข้อการสร้างกจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผูเ้ขา้อบรมต่อการสร้างกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางในภาพรวม (ตารางท่ี 4.38)  พบว่าผูเ้ขา้อบรมมีความพึงพอใจต่อ
การสร้างกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางในระดบัมากท่ีสุด (3.47) ซ่ึงรายการ
ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ วิทยากรมีคุณวฒิุ ความรู้ ความสามารถตรงเน้ือหาท่ีบรรยาย (3.59) รองลงมา 
คือ การเปิดโอกาสใหซ้กัถามและแสดงความคิดเห็น (3.57)  และความพึงพอใจของผูเ้ขา้อบรมต่อ
รูปแบบการอบรมเชิงปฏิบติัการหวัขอ้การสร้างกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ศนูยก์ลางท่ีมีค่าเฉล่ียเป็นล าดบัสุดทา้ยคือ การใชเ้วลามีความเหมาะสม (3.25)  ซ่ึงระดบัความ 
พึงพอใจต่อรายการน้ีอยูใ่นระดบัดีเท่านั้น 
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ตารางที่ 4.38 ความพงึพอใจการอบรมเชิงปฏิบัตกิารหัวข้อการสร้างกจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

การอบรมเชิงปฏบิัตกิาร 
หัวข้อการสร้างกจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มากที่สุด มาก น้อย น้อยที่สุด 

 
 

N 
 

x̅ 
 

S.D. 
แปล 
ความ 

1.ความสามารถในการถ่ายทอด/ส่ือสาร/ใหค้วามเขา้ใจของวิทยากร 26 
(46.43) 

30 
(53.57) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

56 3.4
6 

0.50 มากท่ีสุด 

2.วิทยากรมีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถตรงเน้ือหาท่ีบรรยาย 
  

33 
(58.93) 

23 
(41.07) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

56 3.5
9 

0.50 มากท่ีสุด 

3.การเรียงล  าดบับรรยายเน้ือหาไดค้รบถว้น 27 
(48.21) 

28 
(50.00) 

1 
(1.79) 

0 
(0.00) 

56 3.4
6 

0.54 มากท่ีสุด 

4.การเปิดโอกาสใหซ้กัถามและแสดงความคิดเห็น 32 
(57.14) 

24 
(42.86) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

56 3.5
7 

0. 50 มากท่ีสุด 

5.วิทยากรตอบค าถามไดต้รงตามประเดน็และชดัเจน 30 
(53.57) 

25 
(44.64) 

1 
(1.79) 

0 
(0.00) 

56 3.5
2 

0.53 มากท่ีสุด 

6.การใชเ้วลามีความเหมาะสม 22 
(39.29) 

27 
(48.21) 

6 
(10.71) 

1 
(1.79) 

56 3.2
5 

0.72 มาก 

7.ใชอุ้ปกรณ์ส่ือการสอนท่ีเหมาะสม 28 
(50.00) 

27 
(48.21) 

1 
(1.79) 

0 
(0.00) 

56 3.4
6 

0.60 มากท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่รวม 56 3.4
7 

0.56 มากท่ีสุด 

 
 

หมายเหตุ ตวัเลขในวงเลบ็คือ ค่าร้อยละ 
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4.6 ความพงึพอใจต่อการอบรมเชิงปฏิบัตกิารหัวข้อเทคโนโลยกีบัห้องสมุดที่ส่งเสริม
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผูเ้ขา้อบรมต่อการอบรมเชิงปฏิบติัการหวัขอ้
เทคโนโลยกีบัหอ้งสมุดท่ีส่งเสริมผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางในภาพรวม (ตารางท่ี 4.39)  พบว่าผูเ้ขา้อบรม
มีความพึงพอใจต่อการอบรมเชิงปฏิบติัการหวัขอ้เทคโนโลยกีบัหอ้งสมุดท่ีส่งเสริมผูเ้รียนเป็น
ศนูยก์ลางในระดบัมากท่ีสุด (3.38) ซ่ึงรายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ วิทยากรมีคุณวุฒิ ความรู้ 
ความสามารถตรงเน้ือหาท่ีบรรยาย (3.63)  รองลงมา คือ ความสามารถในการถ่ายทอด/ส่ือสาร/ 
ใหค้วามเขา้ใจของวิทยากร (3.38)  และความพึงพอใจของผูเ้ขา้อบรมต่อรูปแบบการอบรมเชิง
ปฏิบติัการหวัขอ้การอบรมเชิงปฏิบติัการหวัขอ้เทคโนโลยกีบัหอ้งสมุดท่ีส่งเสริมผูเ้รียนเป็น
ศนูยก์ลางท่ีมีค่าเฉล่ียเป็นล าดบัสุดทา้ยคือ ใชอุ้ปกรณ์ส่ือการสอนท่ีเหมาะสม (3.29) 
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ตารางที่ 4.39 ความพงึพอใจการอบรมเชิงปฏิบัตกิารหัวข้อเทคโนโลยกีบัห้องสมุดที่ส่งเสริมผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง 

การอบรมเชิงปฏบิัตกิาร 
หัวข้อเทคโนโลยกีบัห้องสมุดที่ส่งเสริมผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

ดีมาก ด ี พอใช้ 
 

น้อย 
 
 

N 
 

x̅ 
 

S.D. 
แปล
ความ 

1.ความสามารถในการถ่ายทอด/ส่ือสาร/ใหค้วามเขา้ใจของวิทยากร 26 
(46.43) 

25 
(44.64) 

5 
(8.93) 

0 
(0.00) 

56 3.38 0.65 มากท่ีสุด 

2.วิทยากรมีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถตรงเน้ือหาท่ีบรรยาย 
  

36 
(64.29) 

19 
(33.92) 

1 
(1.79) 

0 
(0.00) 

56 3.63 0.52 มากท่ีสุด 

3.การเรียงล  าดบับรรยายเน้ือหาไดค้รบถว้น 25 
(44.64) 

26 
(46.43) 

5 
(8.93) 

0 
(0.00) 

56 3.36 0.64 มากท่ีสุด 

4.การเปิดโอกาสใหซ้กัถามและแสดงความคิดเห็น 23 
(41.07) 

28 
(50.00) 

5 
(8.93) 

0 
(0.00) 

56 3.32 0.64 มากท่ีสุด 

5.วิทยากรตอบค าถามไดต้รงตามประเดน็และชดัเจน 24 
(42.86) 

26 
(46.43) 

6 
(10.71) 

0 
(0.00) 

56 3.32 0.66 มากท่ีสุด 

6.การใชเ้วลามีความเหมาะสม 23 
(41.07) 

29 
(51.79) 

4 
(7.14) 

0 
(0.00) 

56 3.34 0.61 มากท่ีสุด 

7.ใชอุ้ปกรณ์ส่ือการสอนท่ีเหมาะสม 23 
(41.07) 

26 
(46.43) 

7 
(12.50) 

0 
(0.00) 

56 3.29 0.68 มากท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่รวม 56 3.3
8 

0.63 มากท่ีสุด 

 
 

หมายเหตุ ตวัเลขในวงเลบ็คือ ค่าร้อยละ 
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4.7 ข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะ 
 การน าเสนอในส่วนน้ีประกอบดว้ยขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัการอบรมเชิงปฏิบติัการ 

การพฒันาวิชาชีพครูบรรณารักษท่ี์ส่งเสริมนโยบายการศกึษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง 
ขอ้เสนอแนะเพ่ือการพฒันา และขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัหวัขอ้ในการจดัอบรมคร้ังต่อไป ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 4.7.1 ข้อคดิเห็นที่มต่ีอการจดัอบรมคร้ังนี ้(9 คน) 
วิทยากรมคีวามรู้ความสามารถ ถ่ายทอดความรู้ไดดี้มาก (3 คน) 
ไดล้งมือปฏิบติัจริงท าใหเ้ห็นภาพการด าเนินงานไดอ้ยา่งชดัเจน (2 คน) 
รูปแบบการจดักิจกรรมมีความน่าสนใจ มีความหลากหลาย กระตุน้ใหผู้เ้ขา้อบรม

อยากเรียนรู้และสนุกในการร่วมกิจกรรม (2 คน) 
ไดเ้ครือข่ายบรรณารักษแ์ละไดแ้ลกเปล่ียนประสบการณ์ในการท างาน และการจดั

กิจกรรมต่างๆ (2 คน) 
 
 4.7.2 ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันา (24 คน) 

ด้านรูปแบบกิจกรรม (6 คน) ไดแ้ก่ 
ควรพาไปดูงานหอ้งสมุดมหาวิทยาลยัดว้ย (1 คน) 
ควรเพ่ิมส่ือ นิทรรศการ หรือตวัอยา่งการจดัหอ้งสมุดในต่างประเทศ(1 คน) 
การอบรมหวัขอ้การจดักิจกรรมหอ้งสมุด ควรใหผู้อ้บรมไดล้งมือปฏิบติัดว้ยจะดี

มาก (1 คน) 
ควรปรับปรุงการบริหารเวลาในการอบรมและการจดักิจกรรมในแต่ละหวัขอ้  

(1 คน) 
ควรใชส่ื้อในการอบรมใหส้อดคลอ้งกบัหวัขอ้ เช่น มกีารใชง้านคอมพิวเตอร์ใน

หวัขอ้เทคโนโลยสีารสนเทศกบังานหอ้งสมุด เพื่อท่ีจะไดส้าธิตและทดลองใชง้านโปรแกรมต่าง ๆ 
ได ้(2 คน) 

  ด้านวิทยากร (15 คน) ไดแ้ก่ 
วิทยากรควรบริหารเวลาในการอบรมและการจดักิจกรรมใหเ้หมาะสมตาม

ระยะเวลาท่ีก  าหนด (5 คน) 
เน้ือหาในการอบรมไม่ควรกวา้ง และมากเกินไป (4 คน) 
การอบรมเก่ียวกบัเทคโนโลยนีั้นเร็วไปและเน้ือหามากเกินไป ซ่ึงจะท าใหผู้ท่ี้ไม่มี

ความรู้ดา้นเทคโนโลยมีาก่อนอาจจะตามไม่ทนั (2 คน) 
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วิทยากรควรทราบว่าบริบทของโรงเรียนแต่ละแห่งนั้นมีความแตกต่างกนั (1 คน) 
วิทยากรควรเล่าประสบการณ์ตรงในการด าเนินงานหอ้งสมุดก่อนการบรรยายหรือ

จดักิจกรรมเพื่อเป็นการแลกเปล่ียนความรู้ (1 คน) 
การน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการจดักิจกรรมควรเป็นเทคโนโลยท่ีีหอ้งสมุดโรงเรียน

สามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง (1 คน) 
เน้ือหาในการอบรมควรใชเ้ร่ืองใกลต้วักบัผูเ้ขา้อบรมและไม่ควรยากในการปฏิบติั 

(1 คน) 
ด้านระยะเวลาการจัดอบรม (3 คน) ไดแ้ก่ 
ควรเพ่ิมระยะเวลาในการอบรม (1 คน) 
ควรอบรมในวนัเสาร์และอาทิตย ์(1 คน) 
หวัขอ้เทคโนโลยคีวรใชเ้วลาในการอบรม 2 วนั เน่ืองจากเป็นหวัขอ้ท่ีมีเน้ือหา

ทนัสมยัและสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ในปัจจุบนั (1 คน) 
 
 4.7.3 ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัหัวข้อในการจดัอบรมคร้ังต่อไป (23 คน) 

หัวข้อด้านการบริหารงานห้องสมดุโรงเรียน (8 คน) ไดแ้ก่ 
หอ้งสมุดโรงเรียนในยคุไทยแลนด ์4.0 (2 คน) 
บรรณารักษใ์นยคุไทยแลนด ์4.0 (1 คน) 
การจดัการหอ้งสมุด และโครงสร้างของการจดัการหอ้งสมุด (1 คน) 
การตกแต่งหอ้งสมุดใหส้วยงามน่าเขา้ใช ้(1 คน) 
โครงการยวุบรรณารักษ ์(1 คน) 
การเตรียมการเพื่อการประเมินหอ้งสมุดโรงเรียน (1 คน) 
การเปล่ียนแปลงและการปรับตวัของหอ้งสมุดรงเรียนในยคุดิจิทลั (1 คน) 
หัวข้อด้านการจัดกิจกรรมของห้องสมดุโรงเรียน (8 คน) ไดแ้ก่ 
การสร้างส่ือการเรียนรู้ เช่น การสร้างส่ือ 3 มิติ เทคนิคการประดิษฐส่ื์อ การจดัท า

หนงัสือเล่มเลก็ในรูปแบบท่ีหลากหลาย และการแบ่งปันส่ือการเรียนรู้ (6 คน) 
การจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่านในหอ้งสมุดโรงเรียน (2 คน) 
หัวข้อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (5 คน) ไดแ้ก่ 
เทคโนโลย ีQR Code หรือการน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการจดักิจกรรมของหอ้งสมุด

ใหน่้าสนใจ (4 คน) 
การสร้างเวบ็ไซตห์อ้งสมุด  (2 คน)  
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หัวข้อด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้ (2 คน) ไดแ้ก่ 
การลงทะเบียนและการจดัหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้  

(2 คน) 
 




