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บทที่ 5 

การสรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 
 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเพ่ือศึกษาสมรรถนะวิชาชีพท่ีจ  าเป็นส าหรับครูบรรณารักษท่ี์

ส่งเสริมนโยบายการศกึษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง และสมรรถนะวิชาชีพท่ีครูบรรณารักษ์

ตอ้งการพฒันาเพ่ือน ามาใชใ้นการจดัท าคู่มือและการอบรมเพื่อพฒันาสมรรถนะวิชาชีพครู

บรรณารักษโ์ดยใชแ้หล่งขอ้มลูจากหนงัสือ เอกสาร บทความงานวิจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

สมรรถนะวิชาชีพของครูบรรณารักษเ์พื่อท าความเขา้ใจในแนวคิด ทฤษฎีและใชใ้นการวิเคราะห์

ขอ้มลูท่ีไดจ้ากการแจกแบบสอบถามเพื่อส ารวจสมรรถนะวิชาชีพท่ีครูบรรณารักษต์อ้งการพฒันา

และการจดัการอบรมการพฒันาสมรรถนะวิชาชีพครูบรรณารักษท่ี์ส่งเสริมนโยบายการศึกษาท่ีเนน้

ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง 

 ส าหรับวตัถุประสงคข์องการวิจยัน้ี คือ 
 1) เพื่อศึกษาสมรรถนะวิชาชีพท่ีจ  าเป็นส าหรับครูบรรณารักษท่ี์ส่งเสริมนโยบาย

การศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง  
 2) เพื่อศึกษาสมรรถนะวิชาชีพท่ีตอ้งการพฒันาของครูบรรณารักษท่ี์ส่งเสริมนโยบาย

การศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง 
 3) เพื่อจดัท าคู่มือการพฒันาสมรรถนะวิชาชีพครูบรรณารักษท่ี์ส่งเสริมนโยบาย

การศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง 
        4) เพื่อศึกษาผลการพฒันาสมรรถนะวิชาชีพครูบรรณารักษท่ี์ส่งเสริมนโยบาย

การศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางดว้ยการอบรมในดา้นดงัต่อไปน้ี 
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    4.1) ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสมรรถนะวิชาชีพของครูบรรณารักษก่์อนและหลงั

การอบรมการพฒันาสมรรถนะวิชาชีพครูบรรณารักษท่ี์ส่งเสริมนโยบายการศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น

ศนูยก์ลาง 

    4.2) ความพึงพอใจของครูบรรณารักษท่ี์มต่ีอการอบรมการพฒันาสมรรถนะวิชาชีพ

ครูบรรณารักษท่ี์ส่งเสริมนโยบายการศกึษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง 

การวจิยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดต้ั้งสมมติฐานการวิจยัเก่ียวกบัการอบรมเพ่ือพฒันาสมรรถนะวิชาชีพ
ครูบรรณารักษไ์ว ้ คือ ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสมรรถนะวิชาชีพของครูบรรณารักษห์ลงัการ
อบรมสูงกว่าก่อนการอบรมการพฒันาสมรรถนะวิชาชีพครูบรรณารักษโ์ดยใชคู้่มือท่ีไดจ้ดัท าข้ึน 
 
5.1 การสรุปผลและอภิปรายผลการวจิยั 
 จากการเก็บขอ้มลูผูว้ิจยัไดจ้ดักลุ่มและน าเสนอผลการวิจยัออกเป็น 4 ตอน ไดแ้ก่ 

ตอนที ่ 1 : สมรรถนะวิชาชีพท่ีจ  าเป็นส าหรับครูบรรณารักษท่ี์ส่งเสริมนโยบายการศกึษาท่ี
เนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง 

ตอนที่ 2 : สมรรถนะวิชาชีพท่ีตอ้งการพฒันาของครูบรรณารักษเ์พื่อส่งเสริมนโยบาย
การศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง 

ตอนที ่ 3 : คะแนนก่อนและหลงัการอบรมการพฒันาวิชาชีพครูบรรณารักษท่ี์ส่งเสริม
นโยบายการศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง 

ตอนที ่ 4: ความพึงพอใจการอบรมการพฒันาวิชาชีพครูบรรณารักษท่ี์ส่งเสริมนโยบาย
การศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง 

โดยผูว้ิจยัจะท าการสรุปผลการวิจยัและอภิปรายผลการพฒันาวิชาชีพครูบรรณารักษเ์พื่อ
ขบัเคล่ือนนโยบายการศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางตามล าดบั ดงัน้ี 

 
ตอนที่ 1  สมรรถนะวิชาชีพท่ีจ  าเป็นส าหรับครูบรรณารักษท่ี์ส่งเสริมนโยบายการศกึษาท่ี

เนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง 
ผูว้ิจยัท าการศึกษาสมรรถนะวิชาชีพท่ีจ  าเป็นส าหรับครูบรรณารักษท่ี์เนน้ผูเ้รียนเป็น

ศนูยก์ลาง โดยศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ รวมทั้งงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ท าการวิเคราะห์และร่าง
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รายการสมรรถนะวิชาชีพท่ีจ  าเป็นส าหรับครูบรรณารักษท่ี์เนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง จากนั้นจึง
จดัการสนทนากลุ่มระหว่างผูว้ิจยัและผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
ดา้นการศึกษา และดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ จ านวน 12 คน เพื่อวิพากษร่์างสมรรถนะวิชาชีพท่ี
จ  าเป็นส าหรับครูบรรณารักษท่ี์เนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง เมื่อไดข้อ้เสนอแนะจากผูเ้ช่ียวชาญแลว้
ผูว้ิจยัจึงด าเนินการปรับแกร้ายละเอียดในแต่ละรายการสมรรถนะ โดยท าการปรับแกภ้าษาท่ีใชใ้ห้
เขา้ใจไดง่้าย เพ่ิมรายการสมรรถนะใหค้รอบคลุม ซ่ึงรายละเอียดการปรับแกร้ายการสมรรถนะ 
สามารถสรุปไดว้่าครูบรรณารักษห์อ้งสมุดโรงเรียนควรมสีมรรถนะ 4 ดา้น ไดแ้ก่ 

 
 
 
1. สมรรถนะดา้นบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  

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 
  1.2 สมรรถนะเร่ืองการจดัการบริการและกิจกรรมของหอ้งสมุด หมายถึง 
ความสามารถในการจดัท านโยบาย การจดัการ และการบริการหอ้งสมุด ความรู้เก่ียวกบัการวาง
แผนการด าเนินงานสารสนเทศ การจดัสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศของหอ้งสมุด การใหบ้ริการ
สารสนเทศ อยา่งมีความรู้ความเขา้ใจ มีทกัษะปฏิบติัและมีเจตคติท่ีดีในการปฏิบติังาน 

1.3 สมรรถนะเร่ืองการจดัการการเขา้ถึงสารสนเทศ หมายถึง ความสามารถในการ
จดัท าเคร่ืองมือช่วยคน้สารสนเทศ การจดัท าเวบ็ไซตห์อ้งสมุดเพ่ือใหบ้ริการเขา้ถึงขอ้มลูต่าง ๆ ของ
หอ้งสมุด การจดัท าฐานขอ้มลูเก่ียวกบัทรัพยากรสารสนเทศของหอ้งสมุด อยา่งมีความรู้ความเขา้ใจ 
มีทกัษะปฏิบติัและมีเจตคติท่ีดีในการปฏิบติังาน 

2. สมรรถนะดา้นการบริหารจดัการหอ้งสมุด  
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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 าหนด
นโยบายและแนวทางในการด าเนินงานหอ้งสมุดโรงเรียน การประเมินผลและการน าผลการ
ประเมินไปวางแผนเพื่อปรับปรุงการด าเนินงานของหอ้งสมุดโรงเรียน อยา่งมีความรู้ความเขา้ใจ มี
ทกัษะปฏิบติั และมีเจตคติท่ีดีในการปฏิบติังาน 

2.2 สมรรถนะเร่ืองการบริหารบุคคล หมายถึง ความสามารถในการจดัท า
แผนพฒันาบุคลากร การพฒันาบุคลากรอยา่งเหมาะสม การจดังานตามความรู้ความสามารถของ
บุคลากร และการประเมินผลงานของบุคลากร อยา่งมีความรู้ความเขา้ใจ มีทกัษะปฏิบติั และมีเจต
คติท่ีดีในการปฏิบติังาน 

2.3 สมรรถนะเร่ืองงบประมาณ หมายถึง ความสามารถในการจดัหาและการจดัท า
งบประมาณ การน าเสนอโครงการเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงงบประมาณ และการติดตามผลการใช้
งบประมาณ อยา่งมีความรู้ความเขา้ใจ มีทกัษะปฏิบติั และมีเจตคติท่ีดีในการปฏิบติังาน 

2.4 สมรรถนะเร่ืองการประชาสมัพนัธ ์ หมายถึง ความสามารถในการจดัท า
แผนการประชาสมัพนัธเ์ชิงรุก การเลือกรูปแบบและการเลือกส่ือท่ีเหมาะสมเพื่อการประชาสมัพนัธ ์ 
การประเมินผลการประชาสมัพนัธ ์ การประสานงานและสร้างความร่วมมือกบับุคคล หน่วยงาน
หรือสถาบนัการศึกษาในการด าเนินงานหอ้งสมุด อยา่งมีความรู้ความเขา้ใจ มีทกัษะปฏิบติั และมี
เจตคติท่ีดีในการปฏิบติังาน 

2.5 สมรรถนะเร่ืองการประกนัคุณภาพ หมายถึง ความสามารถในการวางแผนการ
ประกนัคุณภาพ การด าเนินการประกนัคุณภาพ และการน าผลการประกนัคุณภาพมาใชใ้นการ
พฒันางานของหอ้งสมุด อยา่งมีความรู้ความเขา้ใจ มีทกัษะปฏิบติั และมีเจตคติท่ีดีในการปฏิบติังาน 

3. สมรรถนะดา้นการจดัการศกึษาและพฒันาแหล่งสนบัสนุนการเรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียนเป็น
ศนูยก์ลาง  

หมายถึง ความสามารถในการดา้นการเรียนการสอน มีความรู้ดา้นการจดัท า
โครงการต่าง ๆ ของหอ้งสมุดใหส้อดคลอ้งกบัการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง 
ความรู้เก่ียวกบัการจดักิจกรรมต่าง ๆ ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ รวมทั้งการจดับริการหอ้งสมุดท่ี
สอดคลอ้งกบัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง การพฒันาครู นกัเรียนและบุคลากรของ
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โรงเรียนเก่ียวกบัการใชง้านหอ้งสมุดเพ่ือการเรียนรู้ อยา่งมีความรู้ความเขา้ใจ มีทกัษะปฏิบติั และมี
เจตคติท่ีดีในการปฏิบติังาน ประกอบดว้ยสมรรถนะยอ่ย 3 ดา้น ไดแ้ก่ 

3.1 สมรรถนะเร่ืองการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง หมายถึง 
ความสามารถในการร่วมออกแบบหลกัสูตรโดยเช่ือมโยงงานบริการ และงานกิจกรรมของหอ้งสมุด
เขา้กบัการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง รวมถึงการส่งเสริมการใชห้อ้งสมุดใหแ้ก่
ครู นกัเรียนและบุคลากรของโรงเรียน อยา่งมีความรู้ความเขา้ใจ มีทกัษะปฏิบติั และมีเจตคติท่ีดีใน
การปฏิบติังาน 

3.2 สมรรถนะเร่ืองการจดัท าโครงการ หมายถึง ความสามารถในการจดัท า
โครงการต่างๆ ของหอ้งสมุด รวมถึงการบูรณาการโครงการต่าง ๆ ของหอ้งสมุดกบัการเรียนการ
สอนเพื่อท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตวัเอง อยา่งมีความรู้ความเขา้ใจ มีทกัษะปฏิบติั และมีเจต
คติท่ีดีในการปฏิบติังาน 

3.3 สมรรถนะเร่ืองการจดักิจกรรม หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์
พฤติกรรมการคน้หาสารสนเทศและความสนใจของผูใ้ช ้ เพื่อช่วยเหลือในการใชท้รัพยากร
สารสนเทศ การส่งเสริมทกัษะการรู้สารสนเทศ การจดักิจกรรมหอ้งสมุดและกิจกรรมส่งเสริม 
การอ่านท่ีเช่ือมโยงกบัการเรียนการสอน รวมทั้งการส่งเสริมการใชห้อ้งสมุดและบริการสารสนเทศ
ดว้ยวิธีการต่าง ๆ อยา่งมีความรู้ความเขา้ใจ มีทกัษะปฏิบติั และมีเจตคติท่ีดีในการปฏิบติังาน 

4. สมรรถนะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  
หมายถึง ความสามารถในการใชค้อมพิวเตอร์ในงานหอ้งสมุด มีความสามารถใน

การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ การลงรายการทรัพยากรสารสนเทศตามมาตรฐานสากลดว้ยระบบ
คอมพิวเตอร์ การใชอิ้นเทอร์เน็ตในงานท่ีรับผดิชอบอยา่งมีความรู้ความเขา้ใจ มีทกัษะปฏิบติั และมี
เจตคติท่ีดีในการปฏิบติังาน ประกอบดว้ยสมรรถนะยอ่ย 3 ดา้น ไดแ้ก่ 

4.1 สมรรถนะเร่ืองการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ หมายถึง  ความสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร์และโปรแกรมส าเร็จรูปในการปฏิบติังาน การสร้างมลัติมีเดียเพื่อสนบัสนุนการเรียน
การสอน การจดัท าฐานขอ้มลูและเวบ็ไซตห์อ้งสมุด อยา่งมีความรู้ความเขา้ใจ มีทกัษะปฏิบติั และมี
เจตคติท่ีดีในการปฏิบติังาน 

4.2 สมรรถนะเร่ืองการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ หมายถึง ความสามารถใน
การลงรายการทรัพยากรสารสนเทศดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการใชเ้ทคโนโลยใีนการ
จดัเก็บและสืบคน้ทรัพยากรสารสนเทศ อยา่งมีความรู้ความเขา้ใจ มีทกัษะปฏิบติั และมีเจตคติท่ีดีใน
การปฏิบติังาน 
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4.3 สมรรถนะเร่ืองการใชอิ้นเทอร์เน็ต หมายถึง ความสามารถในการสืบคน้ขอ้มลู
จากแหล่งสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ตและการใชส่ื้อสงัคมออนไลน์เพื่อสนบัสนุนกิจกรรมการเรียน
การสอน อยา่งมีความรู้ความเขา้ใจ มีทกัษะปฏิบติั และมีเจตคติท่ีดีในการปฏิบติังาน 

สมรรถนะในการปฏิบติังานของครูบรรณารักษน์ั้นไดรั้บความสนใจและมีการกล่าวถึงกนั
มากข้ึนในปัจจุบนั เน่ืองจากการท่ีโรงเรียนเป็นส่วนส าคญัในการปลกูฝังนิสยัรักการอ่าน รักการ
คน้ควา้ใหแ้ก่นกัเรียน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในยคุท่ีขอ้มลูหรือสารสนเทศมีความหลากหลายมากข้ึน 
ผูเ้รียนสามารถเขา้ถึงความรู้ไดโ้ดยไม่จ  ากดัเวลาและสถานท่ี ดงันั้น ครูบรรณารักษจึ์งมีบทบาท
ส าคญัในการแนะน าหรือสอนการใชส้ารสนเทศอยา่งมีวิจารณญาณ ดงัจะเห็นไดจ้ากการท่ี
หน่วยงาน สมาคมวิชาชีพหอ้งสมุดในต่างประเทศ อาทิ องคก์ารการศกึษา วิทยาศาสตร์ และ
วฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization : 
UNESCO) สหพนัธน์านาชาติแห่งสถาบนัและสมาคมห้องสมุด (International Federation of 
Library Association : IFLA) สมาคมครูบรรณารักษแ์ห่งประเทศแคนาดา (Association for Teacher 
librarianship in Canada) สมาคมหอ้งสมุดและศนูยส์ารสนเทศแห่งประเทศออสเตรเลีย (Australian 
Library and Information Association หรือ ALIA) และสมาคมหอ้งสมุดโรงเรียนแห่งประเทศ
ออสเตรเลีย (Australian School Library Association หรือ ASL)ไดก้  าหนดสมรรถนะวิชาชีพครู
บรรณารักษใ์หส้อดคลอ้งกบับริบทของสงัคมนั้น ๆ ส าหรับในประเทศไทย ส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการไดพ้ฒันามาตรฐานและตวับ่งช้ีเพ่ือการ
พฒันาคุณภาพหอ้งสมุดโรงเรียนในประเทศไทยโดยระบุสรรถนะของบรรณารักษใ์นมาตรฐานดา้น
ครูหรือบุคลากรท าหนา้ท่ีบรรณารักษใ์นหอ้งสมุดโรงเรียนว่าจะตอ้งมีสมรรถนะดา้นการ
บริหารงานหอ้งสมุด งานเทคนิค งานบริการ การจดักิจกรรม รวมทั้งมีการพฒันาตนเองอยา่ง
ต่อเน่ืองดว้ย  

จากการศึกษาเอกสาร รวมทั้งงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสมรรถนะวิชาชีพท่ีจ  าเป็น
ส าหรับครูบรรณารักษท่ี์เนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางพบว่างานหอ้งสมุดโรงเรียนถือเป็นงานทาง
วิชาการ ซ่ึงอาจจะประกอบดว้ย งานบริหาร งานเทคนิค งานบริการและกิจกรรม งานสนบัสนุนการ
เรียนการสอน งานกิจการนกัเรียน และการสอนรายวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบัหอ้งสมุด ทั้งน้ี การแบ่งงาน
ดงักล่าวไม่มีกฎเกณฑท่ี์แน่นอนข้ึนอยูก่บัความพร้อมของบุคลากรและขนาดของโรงเรียน ซ่ึงจะ
เห็นไดว้่าขอบเขตงานท่ีครูบรรณารักษต์อ้งรับผดิชอบไม่ไดอ้ยูแ่ค่ในหอ้งสมุดเท่านั้น แต่บทบาท
ของครูบรรณารักษย์งัหมายรวมถึงการจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ย
วิธีการต่าง ๆ ดว้ย ดงันั้น สมรรถนะท่ีจ  าเป็นและท่ีครูบรรณารักษพ์ึงมีไม่ไดม้ีเพียงแค่การดูแล 
บริหารจดัการงานหอ้งสมุดแต่เพียงอยา่งเดียว ความรับผดิชอบของบรรณารักษใ์นปัจจุบนัเร่ิมมี
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ความซบัซอ้นมากยิง่ข้ึนอนัเป็นผลมาจากตวัผูใ้ช ้ สมรรถนะของครูบรรณารักษอ์าจจะตอ้งหมาย
รวมถึงความสามารถในการจดัการศกึษาและส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางซ่ึง
เปล่ียนแปลงไปตามลกัษณะของผูใ้ชบ้ริการ โดยผูใ้ชห้อ้งสมุดในบริบทของหอ้งสมุดโรงเรียนคือ
นกัเรียน ทั้งน้ีหากลกัษณะของนกัเรียนมีความแตกต่างกนั อาทิ นกัเรียนแต่ละระดบัชั้นหรือแต่ละ
แผนการเรียน ก็อาจจะส่งผลท าใหค้วามตอ้งการและลกัษณะการใชส้ารสนเทศท่ีแตกต่างกนัตามไป
ดว้ย ดงันั้นครูบรรณารักษจึ์งควรท่ีจะมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเร่ืองน้ีเพ่ือท่ีจะไดจ้ดัหาหนงัสือ 
ส่ือการเรียนรู้ ตลอดจนการออกแบบจดักิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัผูใ้ชห้รือผูเ้รียน 
นอกจากน้ีในปัจจุบนัเทคโนโลยสีารสนเทศยงัไดเ้ขา้มามีบทบาทต่อการด าเนินงานของหอ้งสมุด
มากข้ึน อนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของส่ือท่ีใชใ้นการจดัเก็บสารสนเทศท่ีมีการเปล่ียนจาก
กระดาษมาเป็นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ดงันั้น ในปัจจุบนัหอ้งสมุดโรงเรียนเกือบทุกแห่งไดมี้การน าเอา
เทคโนโลยสีารสนเทศและคอมพิวเตอร์มาช่วยอ านวยความสะดวกในการบริหารจดัการงาน
หอ้งสมุด รวมทั้งการสืบคน้สารสนเทศในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ จึงส่งผลใหค้รูบรรณารักษท่ี์
ปฏิบติังานในหอ้งสมุดโรงเรียนควรจะตอ้งมีสมรรถนะในดา้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ รวมทั้ง
มีความรู้ความเขา้ใจในการท างานในองคก์รรูปแบบใหม่ เช่น การท างานเป็นทีม การแบ่งงานกนัท า 
ฯลฯ ตลอดจนมกีารปรับตวัตามการเปล่ียนแปลงของสงัคมโลก เช่น การเป็นประชาคมอาเซียน การ
เปล่ียนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21 นโยบายไทยแลนด ์ 4.0 เป็นตน้ เพื่อท่ีจะไดป้รับปรุงและ
พฒันาบริการ และการจดัหาส่ือการเรียนรู้ของหอ้งสมุดโรงเรียนใหส้อดรับกบัการเปล่ียนแปลงของ
สงัคมไทยและสงัคมโลก 

 
ตอนที่ 2 สมรรถนะวิชาชีพท่ีตอ้งการพฒันาของครูบรรณารักษเ์พื่อส่งเสริมนโยบาย

การศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง 
การศึกษาสมรรถนะวิชาชีพท่ีตอ้งการพฒันาของครูบรรณารักษเ์พื่อส่งเสริมนโยบาย

การศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง ขอ้มลูในส่วนน้ีแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบดว้ย ขอ้มลู
ทัว่ไปของครูบรรณารักษท่ี์ตอบแบบสอบถาม สมรรถนะท่ีตอ้งการพฒันาของครูบรรณารักษท่ี์
ส่งเสริมนโยบายการศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง รวมทั้งขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ  

     2.1 ขอ้มลูทัว่ไปของครูบรรณารักษท่ี์ตอบแบบสอบถาม 
 ส าหรับขอ้มลูทัว่ไปของครูบรรณารักษท่ี์ตอบแบบสอบถามจะครอบคลุมเก่ียวกบั

เพศ อาย ุ และวุฒิการศกึษาสูงสุดของผูต้อบแบบสอบถาม ตลอดจนประสบการณ์ในการท างาน
โรงเรียน ประสบการณ์ในการปฏิบติังานต าแหน่งครูบรรณารักษ/์ ดูแลหอ้งสมุด รวมทั้งการศึกษา
ทางดา้นบรรณารักษศาสตร์/ สารสนเทศศาสตร์ การไดรั้บการอบรมหรือการพฒันาความรู้เก่ียวกบั
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การบริหารจดัการหอ้งสมุด กลุ่มสาระการเรียนท่ีผูต้อบแบบสอบถามไดรั้บมอบหมายให้สอน  
ช่วงชั้นและจ านวนนกัเรียนในโรงเรียนท่ีผูต้อบแบบสอบถามปฏิบติังาน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ครูบรรณารักษท่ี์ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายรุะหว่าง 30-39 ปี มีวุฒิ
การศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาตรีซ่ึงจบการศกึษาในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสาขาวิชา
ภาษาไทยเป็นจ านวนเท่ากนั โดยมีประสบการณ์ในการท างานตั้งแต่ 0-5 ปี และมีประสบการณ์ใน
การปฏิบติังานต าแหน่งครูบรรณารักษ/์ ดูแลหอ้งสมุดตั้งแต่ 0-5 ปี เช่นเดียวกนั แต่อยา่งไรก็ตามผูท่ี้
ไดรั้บมอบหมายจากผูบ้ริหารโรงเรียนใหท้ าหนา้ท่ีรับผดิชอบดูแลและปฏิบติังานหอ้งสมุดนั้นไม่ได้
จบการศกึษาทางดา้นบรรณารักษศาสตร์/ สารสนเทศศาสตร์มาโดยตรง แต่เคยไดรั้บการอบรมหรือ
การพฒันาความรู้เก่ียวกบัการบริหารจดัการหอ้งสมุดมา นอกจากน้ีครูท่ีไดรั้บมอบหมายใหส้อนใน
กลุ่มสาระภาษาไทย มีช่วงชั้นประถมศึกษาตอนตน้ท่ีมีจ  านวนนกัเรียนระหว่าง 201-400 คน จะเห็น
ไดว้่าโรงเรียนส่วนใหญ่มกัมอบหมายหนา้ท่ีใหค้รูผูห้ญิงรับผดิชอบดูแลและปฏิบติังานหอ้งสมุด 
อาจเป็นเพราะว่างานบรรณารักษเ์ป็นงานท่ีค่อนขา้งละเอียด ตอ้งอาศยัความเอาใจใส่และความ
รับผดิชอบค่อนขา้งสูง ดงันั้น ผูบ้ริหารโรงเรียนอาจมองว่าเป็นงานท่ีเหมาะส าหรับครูผูห้ญิง
มากกว่าครูผูช้าย ทั้งน้ี งานดงักล่าวมกัถกูมอบหมายใหก้บัครูท่ีเขา้บรรจุใหม่ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของภรณี วิเศษวรกุล (2554) ท่ีพบว่าครูบรรณารักษห์อ้สมุดโรงเรียนในเขตภาคกลาง  
7 จงัหวดัส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีประสบการณ์ท างานในต าแหน่งบรรณารักษไ์ม่เกิน 10 ปี  
แต่อยา่งไรก็ตามครูผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหท้ าหนา้ท่ีรับผดิชอบดูแลหอ้งสมุดส่วนใหญ่ไม่ได้จบ
การศึกษาในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์โดยตรง เน่ืองจากทางโรงเรียนไม่มีต  าแหน่งครู
บรรณารักษจึ์งมอบหมายใหค้รูท่ีเป็นผูส้อนสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ มาปฏิบติังานหอ้งสมุด ซ่ึง
โดยมากแลว้มกัเป็นครูท่ีรับผดิชอบสอนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เน่ืองจากเป็นสาระการเรียนรู้ท่ี
ตอ้งสอนเก่ียวกบัการอ่านและการเขียนซ่ึงจ าเป็นตอ้งใชห้อ้งสมุดเป็นแหล่งการเรียนรู้ ดงันั้นเมื่อไม่
มีความรู้เก่ียวกบัการดูแลและบริหารจดัการงานหอ้งสมุด ครูผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติังานใน
หนา้ท่ีดงักล่าจึงตอ้งแสวงหาความรู้ดว้ยวิธีการต่าง ๆ เช่น การศึกษาดูงานหอ้งสมุดและศนูย์
สารสนเทศต่าง ๆ การเขา้อบรม ประชุม สมัมนาทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
ซ่ึงเป็นวิธีการพฒันาความรู้ท่ีไม่ตอ้งใชเ้วลามากนกั ดงังานวิจยัของภรณี วิเศษวรกุล (2554) ท่ีพบว่า
ครูบรรณารักษท่ี์มีประสบการณ์การท าหนา้ท่ีครูบรรณารักษไ์ม่เกิน 10 ปี มีความตอ้งการเพ่ิมพนู
ความรู้ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ในรูปแบบต่าง ๆ มากกว่าครูบรรณารักษท่ี์มี
ประสบการณ์การท าหนา้ท่ีครูบรรณารักษ ์10 – 20 ปี ทั้งน้ี งานวิจยัของเทอดศกัด์ิ ไมเ้ทา้ทอง (2542) 
ไดศ้ึกษาความตอ้งการการศกึษาต่อเน่ืองของครูบรรณารักษใ์นโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พบว่า ครูบรรณารักษต์อ้งการเขา้ร่วมกิจกรรม
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การศึกษาต่อเน่ืองแบบไม่เป็นทางการมากกว่ากิจกรรมการศึกษาต่อเน่ืองแบบเป็นทางการ ดงันั้น 
การจดัอบรบระยะสั้นเพ่ือพฒันาสมรรถนะวิชาชีพครูบรรณารักษจึ์งเป็นอีกทางเลือกหน่ึงส าหรับครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูบ้ริหารใหดู้แลและบริหารจดัการงานหอ้งสมุด 
เน่ืองจากเป็นวิธีการในการพฒันาตนเองท่ีไม่เสียเวลามากเท่ากบัการศกึษาต่อทาง
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ แต่อยา่งไรกต็าม หากจะใหก้ารด าเนินงานหอ้งสมุด
โรงเรียนบรรลุผลและมีประสิทธิภาพ ผูบ้ริหารโรงเรียนควรเขา้ใจในขั้นตอนและกระบวนการ
ท างานของหอ้งสมุดว่าเป็นงานท่ีตอ้งใส่ใจและใชเ้วลาเน่ืองจากมีรายละเอียดมากในการด าเนินการ 
ทั้งการคดัเลือกและจดัหา การจดัหมวดหมู่และการลงรายทรัพยากรสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้ 
การจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการใชห้อ้งสมุด ฯลฯ ดงันั้น หากมอบหมายใหค้รูท่านใดมา
ดูแลและบริหารจดัการงานหอ้งสมุดแลว้อาจจะตอ้งมีการลดภาระงานในส่วนอ่ืนๆ ลง หรือไม่ควร
โยกยา้ยครูผูดู้แลและบริหารจดัการงานหอ้งสมุดบ่อยเน่ืองจากการท างานจะขาดความต่อเน่ือง  
ท าใหผ้ลการด าเนินงานของหอ้งสมุดโรงเรียนนั้น ๆ ไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร 

2.2 สมรรถนะท่ีตอ้งการพฒันาของครูบรรณารักษท่ี์ส่งเสริมนโยบายการศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นศนูยก์ลาง 

      การน าเสนอขอ้มลูในตอนน้ีเป็นการน าเสนอเก่ียวกบัสมรรถนะท่ีตอ้งการพฒันาของครู
บรรณารักษท่ี์ส่งเสริมนโยบายการศกึษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางโดยจ าแนกออกเป็น  
4 สมรรถนะ ไดแ้ก่ 1) สมรรถนะดา้นบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 2) สมรรถนะดา้น
การบริหารจดัการหอ้งสมุด 3) สมรรถนะดา้นการจดัการศึกษาและพฒันาแหล่งสนบัสนุนการ
เรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง 4) สมรรถนะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ซ่ึงมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

ครูบรรณารักษต์อ้งการพฒันาสมรรถนะท่ีส่งเสริมนโยบายการศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ศนูยก์ลางในระดบัมาก (4.021) ซ่ึงสมรรถนะในดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นการจดัการศึกษาและ
พฒันาแหล่งสนบัสนุนการเรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง (4.13)  รองลงมา คือ ดา้นการบริหาร
จดัการหอ้งสมุด (4.04) ดา้นบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (4.03) และ ดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ (3.87) ตามล าดบั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะในการปฏิบติังานในโรงเรียนนั้นการมีความรู้
ความสามารถและทกัษะปฏิบติัดา้นการเรียนการสอน ตลอดจนการจดัท าโครงการต่าง ๆ ของ
หอ้งสมุดใหส้อดคลอ้งกบัการจดัการเรียนการสอน และการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนใน
โรงเรียนและบุคลากรอ่ืน ๆ ของโรงเรียนเก่ียวกบัการใชห้อ้งสมุดเพ่ือการเรียนรู้นั้นเป็นส่ิงท่ีครูท่ี
ไดรั้บการมอบหมายใหเ้ป็นผูป้ฏิบติังานในการดูแลและรับผดิชอบหอ้งสมุดจะตอ้งปฏิบติัควบคู่กนั
                                                             

1 ตวัเลขในวงเลบ็ คือ ค่ามชัฌิมเลขคณิต หรือ ค่าเฉล่ีย (x̅)   
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ไปกบัภาระการสอนในสาระการเรียนรู้ท่ีตนเองรับผดิชอบอยูแ่ลว้ ส าหรับสมรรถนะดา้นการ
บริหารจดัการหอ้งสมุดและดา้นบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์นั้นครูบรรณารักษ์
ตอ้งการพฒันาในระดบัมากเช่นเดียวกนัและค่าคะแนนอยูใ่นระดบัท่ีใกลเ้คียงกนั เน่ืองจาก
สมรรถนะทั้ง 2 ดา้น ซ่ึงประกอบดว้ยการมคีวามรู้ความสามารถและทกัษะปฏิบติัดา้นทรัพยากร
สารสนเทศ การจดัการสารสนเทศ การเขา้ถึงสารสนเทศ การใหบ้ริการสารสนเทศ ตลอดจนการมี
ความรู้ความสามารถและทกัษะปฏิบติัดา้นทรัพยากรสารสนเทศ การจดัการสารสนเทศ การเขา้ถึง
สารสนเทศ และการใหบ้ริการสารสนเทศ ลว้นเป็นสมรรถนะท่ีส าคญัท่ีครูบรรณารักษจ์ะตอ้งมี
เพื่อใหก้ารบริหารจดัการงานต่าง ๆ ของหอ้งสมุดโรงเรียนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ดงังานวิจยั
ของภรณี วิเศษวรกุล (2554) ท่ีพบว่าครูบรรณารักษห์อ้งสมุดโรงเรียนมธัยมศึกษาในภาคกลาง  
7 จงัหวดัมีความตอ้งการเพ่ิมพนูเน้ือหาความรู้ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์อยูใ่น
ระดบัมาก ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบังานวิจยัของอบัดุลเลาะห์ (Abdullah, 1998) ท่ีแสดงให้
เห็นว่าครูบรรณารักษแ์ละนกัวิชาการศกึษาในประเทศมาเลเซียเห็นว่าครูบรรณารักษค์วรมี
สมรรถนะดา้นบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์มากท่ีสุด 

 2.2.1 สมรรถนะดา้นบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
     ครูบรรณารักษต์อ้งการพฒันาสมรรถนะท่ีส่งเสริมนโยบายการศกึษาท่ีเนน้

ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางในดา้นบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์โดยรวมในระดบัมาก (4.03) 
ซ่ึงสมรรถนะในเร่ืองท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ เร่ืองการจดัการบริการและกิจกรรมของหอ้งสมุด (4.14)  
รองลงมา คือ เร่ืองการจดัการทรัพยากรสารสนเทศ (4.07)  และสมรรถนะดา้นบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์เร่ืองท่ีมีค่าเฉล่ียเป็นล าดบัสุดทา้ยคือ เร่ืองการจดัการการเขา้ถึงสารสนเทศ 
(3.89) เน่ืองจากหอ้งสมุดโรงเรียนเป็นแหล่งปลกูฝังนิสยัรักการอ่านและการเรียนรู้ ดงันั้นหอ้งสมุด
จึงจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งมีการจดักิจกรรมท่ีหลากหลายเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของนกัเรียน
กลุ่มต่าง ๆ นอกจากน้ีกิจกรรมของหอ้งสมุดยงัตอ้งจดัอยา่งสม ่าเสมอหมุนเวียนกนัไปตามเทศกาล
และประเพณี วนัส าคญัทางราชการ เมื่อมีข่าวหรือเหตุการณ์ วาระส าคญัต่าง ๆ เช่น วนัสุนทรภู่  
วนัแม่ วนัพ่อ วนัลอยกระทง วนัวาเลนไทน์ ฯลฯ เพื่อกระตุน้ความสนใจและเชิญชวนใหน้กัเรียนใช้
เวลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์โดยการแสวงหาความรู้และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของหอ้งสมุด ดงันั้น 
สมรรถนะของครูบรรณารักษท่ี์ส าคญัจึงเป็นเร่ืองการจดัการบริการและกิจกรรมของหอ้งสมุด เป็น
ในทิศทางเดียวกนักบังานวิจยัของภรณี วิเศษวรกุล (2554) ท่ีพบว่าความรู้ 1 ใน 3 อนัดบัแรกท่ีครู
บรรณารักษห์อ้งสมุดโรงเรียนมธัยมศึกษาในภาคกลาง 7 จงัหวดั มีความตอ้งการในการพฒันามาก
ท่ีสุด คือ การจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่านส่งเสริมการใชห้้องสมุด ส าหรับสมรรถนะเร่ืองการจดัการ
ทรัพยากรสารสนเทศซ่ึงประกอบดว้ยการคดัเลือกและจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ การวิเคราะห์
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หมวดหมู่และการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการสืบคน้ รวมถึงการคดัออกและการ
อนุรักษท์รัพยากรสารสนเทศของหอ้งสมุด ซ่ึงสมรรถนะน้ีถือเป็นหวัใจส าคญัของงานหอ้งสมุด
โรงเรียน เน่ืองจากในปัจจุบนัหอ้งสมุดไดรั้บงบประมาณท่ีจ ากดัซ่ึงสวนทางกบัราคาของทรัพยากร
สารสนเทศและส่ือการเรียนรู้ท่ีมีราคาสูงข้ึนเร่ือย ๆ และการท่ีหอ้งสมุดจะมีทรัพยากรสารสนเทศ
และส่ือการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความตอ้งการท่ีหลากหลายของนกัเรียน จ  าเป็นตอ้งอาศยัความรู้และ
ทกัษะของครูบรรณารักษใ์นดา้นจดัการทรัพยากรสารสนเทศในการคดัเลือกทรัพยากรสารสนเทศ
และส่ือการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ เหมาะกบังบประมาณท่ีมีและตรงกบัความสนใจของนกัเรียน และเมื่อ
ไดรั้บทรัพยากรสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้แลว้ขั้นตอนท่ีมีความส าคญัไม่แพก้นัคือการจดัระบบ
ทรัพยากรสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้ใหผู้ใ้ชส้ามารถสืบคน้และใชง้านไดง่้าย ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของอบัดุลเลาะห์ (1998) ท่ีศึกษาสมรรถนะส าหรับครูบรรณารักษใ์นประเทศมาเลเซียตาม
ความคิดเห็นของครูบรรณารักษ ์ นกัวิชาการดา้นหอ้งสมุด และนกัวิชาการการศึกษา พบว่า 
ครูบรรณารักษแ์ละนกัวิชาการศึกษาเห็นว่าครูบรรณารักษค์วรมีสมรรถนะดา้นบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์มากท่ีสุด ไดแ้ก่ การพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ และครูบรรณารักษใ์น
ประเทศมาเลเซียเห็นว่าทกัษะท่ีจ  าเป็นส าหรับครูบรรณารักษ ์ ไดแ้ก่ ทกัษะการจดัการทรัพยากร
สารสนเทศ การท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ ส่วนสมรรถนะเร่ืองการจดัการการเขา้ถึง
สารสนเทศส าหรับหอ้งสมุดโรงเรียนนั้นจะมีความส าคญัต่อครูบรรณารักษส์ าหรับหอ้งสมุด
โรงเรียนขนาดใหญ่ แต่หอ้งสมุดในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเลก็นั้นอาจจะยงัไม่จ  าเป็นมากนกั 
ทั้งน้ีเพราะจ านวนทรัพยากรสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้ในหอ้งสมุดโรงเรียนดงักล่าวมีจ  านวนไม่
มาก การจดัหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้ก็ใชร้ะบบท่ีง่าย เช่น การติดแถบสีซ่ึง
ไม่ยากต่อความเขา้ใจและการใชง้านของผูใ้ช ้ 

หากพิจารณารายละเอียดสมรรถนะดา้นบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์โดยแยก
เป็นเร่ือง ๆ นั้นพบว่าในเร่ืองของการจดัการบริการและกิจกรรมของหอ้งสมุดท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด  
2 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ สามารถน าหลกัการจดัสภาพแวดลอ้มในหอ้งสมุดไปจดัหอ้งสมุดใหม้ี
บรรยากาศท่ีน่าเขา้ใชบ้ริการได ้ และสามารถจดัสภาพแวดลอ้มในหอ้งสมุดใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้และ
การศึกษาคน้ควา้ได ้ เน่ืองจากการสร้างบรรยากาศภายในหอ้งสมุดใหส้วยงามน่าเขา้ใชบ้ริการและมี
ความผอ่นคลายจะเป็นส่ิงท่ีดึงดดูนกัเรียนใหเ้ขา้มาท ากิจกรรมในหอ้งสมุดซ่ึงอาจจะน าไปสู่การ
เรียนรู้และการศกึษาคน้ควา้ของนกัเรียนได ้ ในส่วนของเร่ืองการจดัการทรัพยากรสารสนเทศท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 2 อนัดบัแรก คือ สามารถน าความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัประเภทของทรัพยากร
สารสนเทศไปจดัเตรียมส่ือการเรียนรู้เพื่อใหบ้ริการในหอ้งสมุดได ้ และสามารถเลือกและจดัหา
ทรัพยากรสารสนเทศใหพ้ร้อมส าหรับใหบ้ริการในหอ้งสมุดได ้ เพราะครูบรรณารักษต์อ้งรู้จกั
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คดัเลือกและจดัหาทรัพยากรสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบันกัเรียนเขา้มาใหบ้ริการ
ในหอ้งสมุด รวมทั้งน าทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีอยูใ่นหอ้งสมุดมาสร้างกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้ ตลอดจนแนะน าส่ือเหล่านั้นแก่ครูสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เพ่ือน าไปใชใ้นการเรียนการสอนท่ี
รับผดิชอบได ้ ส าหรับเร่ืองการจดัการการเขา้ถึงสารสนเทศท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 2 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 
สามารถพฒันาระบบยมื-คืนทรัพยากรสารสนเทศและระบบหนงัสือส ารองเพื่อการเรียนไดอ้ยา่ง
เหมาะสม และสามารถสร้างความสมัพนัธก์บัหอ้งสมุด แหล่งสารสนเทศและเครือข่ายต่าง ๆ  
เพ่ือการร่วมมือแลกเปล่ียนสารสนเทศใหก้วา้งขวางเพ่ิมข้ึนได ้ เน่ืองจากงานบริการยมื-คืนของ
หอ้งสมุดโรงเรียนเป็นงานท่ีมีอตัราการใชบ้ริการสูง แต่หากเป็นหอ้งสมุดโรงเรียนขนาดใหญ่ท่ีมี
นกัเรียนและทรัพยากรสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้จ  านวนมาก การบริหารจดัการงานดงักล่าวจะมี
ความยุง่ยาก ถา้ครูบรรณารักษส์ามารถพฒันาระบบยมื-คืนทรัพยากรสารสนเทศและระบบหนงัสือ
ส ารองเพื่อการเรียนไดอ้ยา่งเหมาะสมก็จะช่วยส่งเสริมใหก้ารด าเนินงานของหอ้งสมุดมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน นอกจากน้ีในเร่ืองของการสร้างเครือข่ายและความสมัพนัธร์ะหว่าง
หอ้งสมุดจะน าไปสู่การแลกเปล่ียนทรัพยากรสารสนเทศซ่ึงเป็นวิธีการหน่ึงท่ีจะท าใหห้อ้งสมุด
โรงเรียนไดรั้บทรัพยากรสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้ท่ีตอ้งการภายใตภ้าวะท่ีงบประมาณของ
หอ้งสมุดท่ีถกูจ  ากดั 

 2.2.2 สมรรถนะดา้นการบริหารจดัการหอ้งสมุด 
       ครูบรรณารักษต์อ้งการพฒันาสมรรถนะท่ีส่งเสริมนโยบายการศกึษาท่ีเนน้

ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางในดา้นการบริหารจดัการหอ้งสมุดโดยรวมในระดบัมาก (4.04) ซ่ึงสมรรถนะ
ในเร่ืองท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ เร่ืองการก าหนดนโยบาย (4.08) รองลงมา คือ เร่ืองการประกนัคุณภาพ 
(4.07) และสมรรถนะดา้นการบริหารจดัการหอ้งสมุดเร่ืองท่ีมีค่าเฉล่ียเป็นล าดบัสุดทา้ยคือ เร่ืองการ
ประชาสมัพนัธ ์ (4.00) เน่ืองจากการก าหนดนโยบายถือเป็นแนวทางในการด าเนินงานต่าง ๆ ของ
หอ้งสมุดเพ่ือใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์ วิสยัทศัน์และพนัธกิจท่ีวางไว ้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่การ
ด าเนินงานของหอ้งสมุดใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานและเกณฑก์ารประกนัคุณภาพการศกึษา เพราะผล
การด าเนินงานของหอ้งสมุดนั้นเป็นปัจจยัส่วนหน่ึงท่ีส่งผลต่อการประเมินการด าเนินงานของ
โรงเรียน ดงันั้นหากครูบรรณารักษไ์ดรั้บการส่งเสริมสมรรถนะเร่ืองการก าหนดนโยบายและการ
ประกนัคุณภาพ จะท าใหก้ารด าเนินงานของหอ้งสมุดมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงเป็นในทิศทาง
เดียวกนักบังานวิจยัของภรณี วิเศษวรกุล (2554) ท่ีพบว่าความรู้ 2 ใน 3 อนัดบัแรกท่ีครูบรรณารักษ์
หอ้งสมุดโรงเรียนมธัยมศึกษาในภาคกลาง 7 จงัหวดั มีความตอ้งการในการพฒันามากท่ีสุด คือ 
แนวทางการด าเนินงานหอ้งสมุดใหส้อดคลอ้งกบันโยบายหอ้งสมุด 3 ดี ของกระทรวงศึกษาธิการ 
แนวทางการด าเนินงานหอ้งสมุดใหส้อดคลอ้งกบักบัมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นอกจากน้ีส่ิงท่ี
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ส าคญัอีกประการหน่ึงคือการประชาสมัพนัธกิ์จกรรม ทรัพยากรสารสนเทศและส่ือการเรียนท่ี
หอ้งสมุดมีใหบ้ริการเพื่อใหก้ลุ่มเป้าหมายของหอ้งสมุดไดรั้บทราบและเป็นการเชิญชวนให้
นกัเรียนเขา้มาใชบ้ริการของหอ้งสมุดใหม้ากข้ึน 

หากพิจารณารายละเอียดสมรรถนะดา้นการบริหารจดัการหอ้งสมุดโดยแยกเป็นเร่ือง ๆ นั้น

พบว่าในเร่ืองของการก าหนดนโยบายท่ีมค่ีาเฉล่ียสูงสุด 2 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ สามารถจดัท าระเบียบ

ของหอ้งสมุดและสามารถจดัท าตารางการใชห้อ้งสมุดท่ีชดัเจนได ้ รวมทั้งสามารถด าเนินการ

ประเมินผลการด าเนินงานโครงการต่างๆ ของหอ้งสมุดอยา่งเป็นระบบได ้ และสามารถน าผลการ

ประเมินไปใชเ้พ่ือการจดัท าแผนประจ าปีหรือแผนระยะยาวของหอ้งสมุดได ้ ทั้งน้ีเน่ืองจากการ

บริหารหอ้งสมุดจะตอ้งมีแนวปฏิบติัท่ีชดัเจน แต่ครูบรรณารักษท่ี์ไดรั้บมอบหมายใหม้าปฏิบติั

หนา้ท่ีดูแลและบริหารจดัการงานหอ้งสมุดซ่ึงไม่ไดจ้บทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ

ศาสตร์มาโดยตรงอาจจะยงัไม่ทราบขอบเขตของงานและระเบียบของหอ้งสมุด นอกจากน้ีในการ

ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของหอ้งสมุดจ าเป็นตอ้งมีโครงการรองรับ เม่ือด าเนินกิจกรรมเสร็จส้ินลง

แลว้ตอ้งมีการรายงานผลการด าเนินงานเพ่ือสรุปส่ิงท่ีไดท้  าลงไปและใชเ้ป็นขอ้มลูในการวาง

แผนการด าเนินงานหรือปรับปรุงและพฒันาโครงการต่อ ๆ ไปท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตซ่ึงถือเป็นวงจร

คุณภาพ (PDCA) ท่ีครูบรรณารักษจ์ะตอ้งปฏิบติัอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ ส าหรับเร่ืองการ

ประกนัคุณภาพท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 2 อนัดบัแรก คือ สามารถน าระบบการประกนัคุณภาพมาใชใ้น

การด าเนินงานหอ้งสมุดได ้ สามารถจดัท าตวัช้ีวดัคุณภาพของหอ้งสมุดได ้ อาจจะเป็นเพราะการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาเป็นประเมนิการปฏิบติังานตามมาตรฐานการปฏิบติังานของทุกฝ่ายใน

โรงเรียน เพื่อใหโ้รงเรียนมีการด าเนินงานมีคุณภาพอยา่งสม ่าเสมอ เมื่อหอ้งสมุดโรงเรียนเป็น

หน่วยงานท่ีจะตอ้งปฏิบติังานเพื่อตอบสนองนโยบายและพนัธกิจของโรงเรียนซ่ึงหนา้ท่ีท่ีส าคญั

ประการหน่ึงคือการตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอกเพื่อเป็นการประกนัคุณภาพการศกึษา 

ดงันั้น การน าระบบการประกนัคุณภาพมาใชใ้นการด าเนินงานหอ้งสมุดและการจดัท าตวัช้ีวดั

คุณภาพของหอ้งสมุดจึงเป็นภารกิจส าคญัท่ีครูบรรณารักษจ์ะตอ้งรับผดิชอบ ในส่วนเร่ืองการ

ประชาสมัพนัธท่ี์มีค่าเฉล่ียสูงสุด 2 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ สามารถเลือกรูปแบบการประชาสมัพนัธใ์น

กิจกรรมต่างๆ ของหอ้งสมุดไดอ้ยา่งเหมาะสม สามารถพฒันาปรับปรุงงานประชาสมัพนัธข์อง

หอ้งสมุดได ้ เพราะการประชาสมัพนัธน์ั้นเป็นการสร้างการรับรู้และความตระหนกัของผูใ้ชเ้ก่ียวกบั

การคน้ควา้และการเรียนรู้ซ่ึงปัจจุบนัมีแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย และนกัเรียนสามารถเขา้ถึงได้
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ทุกท่ีทุกเวลา แต่อยา่งไรก็ตามหอ้งสมุดกย็งัถือว่าเป็นแหล่งการเรียนรู้ท่ีมีความน่าเช่ือถือเพราะ

ทรัพยากรสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้ท่ีครูบรรณารักษจ์ดัหามาใหบ้ริการในหอ้งสมุดลว้นแต่

ไดรั้บการคดัเลือกมาแลว้อยา่งดี ดงันั้น ครูบรรณารักษจึ์งตอ้งมีสมรรถนะในการเลือกรูปแบบการ

ประชาสมัพนัธใ์นกิจกรรมต่าง ๆ ของหอ้งสมุดและพฒันาปรับปรุงงานประชาสมัพนัธข์อง

หอ้งสมุดใหมี้ความแปลกใหม่และน่าสนใจเพ่ือจุงใจใหผู้ใ้ชเ้ขา้มาใชห้อ้งสมุดใหม้ากข้ึน 

 2.2.3 สมรรถนะดา้นการจดัการศกึษาและพฒันาแหล่งสนบัสนุนการเรียนรู้โดย
เนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง 

             ครูบรรณารักษต์อ้งการพฒันาสมรรถนะท่ีส่งเสริมนโยบายการศกึษาท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางในดา้นการจดัการศกึษาและพฒันาแหล่งสนบัสนุนการเรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียน
เป็นศนูยก์ลางโดยรวมในระดบัมาก (4.13) ซ่ึงสมรรถนะในเร่ืองท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ เร่ืองการจดัท า
โครงการ (4.19)  รองลงมา คือ เร่ืองการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง (4.11)  และ
สมรรถนะดา้นการจดัการศกึษาและพฒันาแหล่งสนบัสนุนการเรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง
เร่ืองท่ีมีค่าเฉล่ียเป็นล าดบัสุดทา้ยคือ เร่ืองการจดักิจกรรม (4.08) เน่ืองจากการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
ของหอ้งสมุดทุกกิจกรรมจ าเป็นตอ้งมีโครงการรองรับดงัท่ีไดก้ล่าวไปแลว้ขา้งตน้เพื่อก  าหนด
แผนงาน วตัถุประสงคข์ั้นตอนและรายละเอียดของกิจกรรม ผูรั้บผดิชอบ รวมไปถึงงบประมาณท่ี
จะตอ้งใช ้ รวมไปถึงการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางซ่ึงถือเป็นสมรรถนะท่ี
ส าคญัท่ีครูทุกสาระการเรียนรู้พึงมี เพราะการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางหรือ
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญันั้นเป็นวิธีการส าคญัท่ีสามารถสร้างและพฒันาผูเ้รียนใหเ้กิดคุณลกัษณะต่าง ๆ 
ท่ีตอ้งการในยคุโลกาภิวตัน์เน่ืองจากเป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีใหค้วามส าคญักบัผูเ้รียน 
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนรู้จกัเรียนรู้ดว้ยตนเอง เรียนในเร่ืองท่ีสอดคลอ้งกบัความสามารถและความ
ตอ้งการของตนเองและไดพ้ฒันาศกัยภาพของตนเองอยา่งเต็มท่ี ดงันั้นครูบรรณารักษจ์ะตอ้งรู้จกั
กลุ่มเป้าหมายของตนเป็นอยา่งดี รู้ลกัษณะ ความชอบ หรือความสนใจของนกัเรียนเหล่านั้น
เพ่ือท่ีจะไดส่้งเสริมและพฒันาผูเ้รียนไดอ้ยา่งเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ ผลการวิจยัน้ีสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของกิตติพร เพชรพราว (2543) ท่ีไดท้  าการศึกษาเร่ือง คุณลกัษณะและทกัษะพ้ืนฐานทาง
วชิาชีพบรรณารักษศาสตร์ส าหรับบรรณารักษใ์นอนาคตพบว่า 1 ใน 7 พ้ืนฐานทางวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์ในอนาคตนั้น คือ ดา้นการสอนและการฝึกอบรม โดยประเดน็ท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามเห็นว่ามีความส าคญัท่ีสุด คือ มีทกัษะในการถ่ายทอดความรู้ใหเ้หมาะสมกบั
ผูใ้ชบ้ริการและผูร่้วมงาน ส าหรับเร่ืองการจดักิจกรรมนั้นถือเป็นสีสนัของหอ้งสมุดเพราะหาก
หอ้งสมุดโรงเรียนจดัหาทรัพยากรสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้มาไวใ้หบ้ริการในหอ้งสมุดแต่ไม่มี
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การส่งเสริมการใชห้รือการประชาสมัพนัธ ์ ผูใ้ชก้็อาจจะไม่ทราบว่ามีทรัพยากรสารสนเทศและส่ือ
การเรียนรู้อะไรบา้ง อาจจะท าใหท้รัพยากรสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้ท่ีจดัหามานั้นไม่ไดใ้ช้
ประโยชน์อยา่งเต็มท่ี ดงันั้นครูบรรณารักษจึ์งควรท่ีจะมีความคิดในการสร้างสรรคกิ์จกรรมต่าง ๆ 
เพ่ือสร้างสีสนั ความเคล่ือนไหว รวมทั้งเป็นการแนะน าทรัพยากรสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้ท่ี
หอ้งสมุดมีอีกดว้ย 

หากพิจารณารายละเอียดสมรรถนะดา้นการบริหารจดัการหอ้งสมุดโดยแยกเป็นเร่ือง ๆ นั้น
พบว่าในเร่ืองของการจดัท าโครงการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 2 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ สามารถจดัท าโครงการ
ต่างๆ ของหอ้งสมุดใหส้อดคลอ้งกบัการจดัการเรียนการสอนและโครงการอ่ืน ๆ ของโรงเรียน
เก่ียวกบัการศกึษาได ้ เช่น ชุมนุม การลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ เป็นตน้ และสามารถสนบัสนุนและ
ร่วมมือกบักิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจะท าใหเ้กิดการเรียนรู้ดว้ยตวัเองได ้ เน่ืองจากการด าเนินงานของ
หอ้งสมุดมีความเก่ียวพนักบัการเรียนการสอนในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เพราะหอ้งสมุดเป็นแหล่ง
การเรียนรู้ท่ีครูผูส้อนสามารถน านกัเรียนในรายวิชามาศึกษาคน้ควา้หรือใชพ้ื้นท่ีของหอ้งสมุดจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ได ้ ดงันั้น หากครูบรรณารักษมี์สมรรถนะในการจดัท าโครงการต่าง ๆ ของ
หอ้งสมุดใหส้อดคลอ้งกบัการจดัการเรียนการสอนรวมทั้งส่งเสริมสนบัสนุนใหน้กัเรียนเกิดการ
เรียนรู้ดว้ยตวัเองได ้ จะท าใหห้อ้งสมุดบรรลุภารกิจการเป็นแหล่งการเรียนรู้และสร้างแรงบนัดาลใจ
เพื่อใหน้กัเรียนไดค้น้พบตวัเองอนัจะน าไปสู่การพฒันาหรือต่อยอดศกัยภาพต่อไป ส าหรับเร่ืองการ
จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 2 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ สามารถน า
ความรู้เก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนและการจดัท าแผนการสอนมาใชไ้ด ้ และสามารถน าความรู้
เก่ียวกบัจิตวิทยาการเรียนรู้มาประยกุตใ์ชใ้นการจดังานบริการ และงานกิจกรรมของหอ้งสมุดได ้
เพราะแผนการสอนถือเป็นแนวทางส าหรับครูทุกกกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีน าไปใชใ้นการสอน
นกัเรียนโดยในแผนการสอนจะมีรายละเอียดเก่ียวกบัสาระส าคญัและจุดประสงคท่ี์ตอ้งการให้
นกัเรียนไดเ้รียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ การวดัผลประเมินผล ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ท่ีใชใ้นการเรียน
การสอน ถึงแมว้่าครูบรรณารักษจ์ะไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นผูรั้บผดิชอบดูแลและบริหารจดัการงาน
หอ้งสมุดแต่ก็ยงัคงตอ้งมีหนา้ท่ีในการสอนสาระการเรียนรู้ท่ีรับผดิชอบดว้ย ดงันั้น ความรู้เก่ียวกบั
การจดัการเรียนการสอนและการจดัท าแผนการสอนจึงมีความส าคญัต่อครูทุกคนไม่เพียงเฉพาะแต่
ครูบรรณารักษเ์ท่านั้น ส าหรับเร่ืองจิตวิทยาการเรียนรู้ก็มีความส าคญัไม่แพก้นั เพราะเป็นจิตวิทยาท่ี
ใชใ้นการถ่ายทอดความรู้ โดยหลกัแลว้การเรียนรู้ของบุคคลจะเกิดข้ึนไดน้ั้นตอ้งเกิดจากพฤติกรรม
ท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งถาวรหรือเกิดจากการฝึกฝน ซ่ึงกระบวนการเรียนรู้จะเกิดข้ึนไดจ้ากขั้นตอน
ต่าง ๆ ไดแ้ก่ การตั้งใจจะรู้ การก าหนดวิธีปฏิบติัเพ่ือใหรู้้ การลงมือปฏิบติัและการไดรั้บผลประจกัษ ์
ซ่ึงขั้นตอนแรกของการเรียนรู้ คือ การตั้งใจจะรู้ของนกัเรียนนั้นตอ้งอาศยัการจูงใจจากผูจ้ดัสภาพ
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การเรียนรู้โดยครูในรายวิชาต่าง ๆ จะตอ้งเขา้ใจจิตวิทยาการเรียนรู้ของบุคคลเพื่อสร้างแรงจูงใจและ
กระตน้ใหน้กัเรียนมคีวามต่ืนรู้และต่ืนตวัท่ีจะเรียนรู้ในเร่ืองราวนั้น ๆ จึงจะท าใหก้ารเรียนรู้ประสบ
ผลส าเร็จ ในส่วนเร่ืองการจดักิจกรรม มีค่าเฉล่ียสูงสุด 2 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ สามารถจดักิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านไดอ้ยา่งหลากหลาย สามารถแนะน านกัเรียนในดา้นการอ่าน การฟัง การดู ใหเ้กิด
ความคุน้เคยในทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ได ้ และสามารถส่งเสริมใหค้รูและนกัเรียนมี
ส่วนร่วมในโครงการของหอ้งสมุดได ้ เน่ืองจากนกัเรียนในโรงเรียนนั้นมีหลายช่วงชั้น ดงันั้น
ความสามารถในการอ่านและความสนใจของนกัเรียนจึงมีความแตกต่างกนัไป ส าหรับการจดั
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในหอ้งสมุดโรงเรียนมีจุดมุ่งหมายท่ีส าคญั คือ เพื่อเร้าใจใหเ้ด็กสนใจอ่าน
หนงัสือ  เพื่อสร้างความตระหนกัใหเ้ด็กเห็นความจ าเป็นและความส าคญัของการอ่าน เพื่อส่งเสริม
ใหเ้ด็กเร่ิมหดัอ่านอ่านหนงัสือออกและน าความรู้จากการอ่านไปใชป้ระโยชน์จนเกิดความเขา้ใจใน
เร่ืองท่ีสนใจ การจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการใชห้อ้งสมุดท่ีสอดรับกบัความแตกต่างเหล่าน้ี
จึงตอ้งมีความหลากหลายตามกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งกระตุน้ในนกัเรียนไดอ่้าน ฟัง หรือดู เพ่ือใหเ้กิด
ความคุน้เคยในทรัพยากรสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้ประเภทต่าง ๆ ท่ีมีอยูใ่นหอ้งสมุด และ
ส่งเสริมใหค้รูและนกัเรียนเห็นความส าคญัและมีส่วนร่วมในโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ท่ี
หอ้งสมุดจดัข้ึนดว้ย 

 2.2.4 สมรรถนะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
                       ครูบรรณารักษต์อ้งการพฒันาสมรรถนะท่ีส่งเสริมนโยบายการศกึษาท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางในดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศโดยรวมในระดบัมาก (4.13) ซ่ึงสมรรถนะใน
เร่ืองท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ เร่ืองการใชอิ้นเทอร์เน็ต (3.97)  รองลงมา คือ เร่ืองการลงรายการ
ทรัพยากรสารสนเทศ (3.84)  และสมรรถนะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศเร่ืองท่ีมีค่าเฉล่ียเป็นล าดบั
สุดทา้ยคือ เร่ืองการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ (3.79) ทั้งน้ีเน่ืองจากอินเทอร์เน็ตเป็นเคร่ืองมือส าคญั
ในการติดต่อส่ือสารกนัในยคุปัจจุบนั และเขา้มามีบทบาทส าคญัในการท างานในองคก์รต่าง ๆ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่งานของหอ้งสมุดท่ีตอ้งใชอิ้นเทอร์เน็ตในการเขา้ถึงสารสนเทศอิเลก็ทรอนิกส์
หรือการใชส่ื้อสงัคมออนไลน์ในการประชาสมัพนัธห์รือแจง้ข่าวสารต่าง ๆ ของหอ้งสมุด มากไป
กว่านั้นอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยสีารสนเทศยงัเขา้มาเก่ียวขอ้งกบักระบวนการท างานงานของ
หอ้งสมุดในขั้นตอนต่างๆ ทั้งการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ การวิเคราะห์และลงรายการทรัพยากร
สารสนเทศ การสืบคน้สารสนเทศ งานเอกสาร งานสารบรรณ ฯลฯ อยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ดงันั้นครู
บรรณารักษจึ์งควรตอ้งมีสมรรถนะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อท่ีจะสามารถปฏิบติังานต่าง ๆ ใน
หนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบังานวิจยัของอบัดุลเลาะห์ (1998) ท่ีได้
ศึกษาวิจยัเร่ืองสมรรถนะส าหรับครูบรรณารักษใ์นประเทศมาเลเซียตามความคิดเห็นของครู
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บรรณารักษ ์นกัวิชาการดา้นหอ้งสมุด และนกัวิชาการการศึกษา ซ่ึงนกัวิชาการดา้นหอ้งสมุดเห็นว่า
ครูบรรณารักษค์วรมีสมรรถนะดา้นการใชเ้ทคโนโลยใีนการด าเนินงานหอ้งสมุดในดา้นต่าง ๆ 
ไดแ้ก่ การจดัการทรัพยากรสารสนเทศ การพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ และการยมื - คืน เป็นตน้ 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพิมพา อินแบน กุลธิดา ทว้มสุข และจุฑารัตน ์ ศราวณะวงศ ์ (2542)  
ท่ีไดศ้ึกษาลกัษณะงานและความรู้ความสามารถของบุคลากรผูใ้หบ้ริการสารสนเทศในองคก์ารของ
รัฐและเอกชนตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร ซ่ึงผูบ้ริหารเห็นว่าความรู้ความสามารถดา้น
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยท่ีีบุคลากรผูใ้หบ้ริการสารสนเทศควรมีในระดบัมาก ไดแ้ก่ มคีวามรู้
และมีทกัษะการใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ ใชเ้คร่ืองมือท่ีทนัสมยัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ เคร่ืองมือ
ส่ือสารต่าง ๆ และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นส านกังานได ้ รู้จกัวิธีใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปและประยกุตใ์ชก้บั
งานจดัการขอ้มลูสารสนเทศท่ีรับผดิชอบได ้ รวมทั้งจดัท ารายการบรรณานุกรมของทรัพยากร
สารสนเทศดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ และการแนะน า/ช้ีโยงแหล่งสารสนเทศท่ีเก่ียวกบัเร่ืองท่ี
ผูใ้ชบ้ริการคน้ควา้ รวมทั้งใหบ้ริการสารสนเทศไดโ้ดยใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ได ้

หากพิจารณาเป็นรายละเอียดดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศโดยแยกเป็นเร่ือง ๆ ในเร่ืองของ
การใชอิ้นเทอร์เน็ตท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 2 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ สามารถใชส่ื้อสงัคมออนไลน์เพื่อ
สนบัสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีในหลกัสูตรได ้ และสามารถรับและส่งจดหมาย
อิเลก็ทรอนิกส์ได ้เพราะในปัจจุบนัการติดต่อส่ือสารระหว่างบุคคลผา่นช่องทางต่าง ๆ อินเทอร์เน็ต
นั้นนบัวนัยิง่ทวคีวามส าคญัมากข้ึนเร่ือย ๆ ดงันั้น ครูบรรณารักษย์คุใหม่จึงตอ้งมีสมรรถนะในเร่ือง
ของใชส่ื้อสงัคมออนไลน์และการส่งจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ เพื่อท่ีจะไดใ้ชท้กัษะดงักล่าวในการ
ติดต่อผูใ้ชห้อ้งสมุดท่ีเป็นเครือข่าย หรือใชใ้นการบริการ การประชาสมัพนัธกิ์จกรรม ทรัพยากร
สารสนเทศและส่ือการเรียนรู้ของหอ้งสมุดได ้ ในเร่ืองการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศโดยใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 2 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ สามารถลงรายการทรัพยากร
สารสนเทศตามมาตรฐานสากลดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ได ้ และสามารถใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป
ส าหรับงานหอ้งสมุดได ้ เน่ืองจากในปัจจุบนัมีโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีใชส้ าหรับงานหอ้งสมุด
โรงเรียนหลากหลายโปรแกรม ซ่ึงข้ึนอยูก่บัขนาดของหอ้งสมุด จ  านวนทรัพยากรสารสนเทศและ
ส่ือการเรียนรู้ งบประมาณท่ีหอ้งสมุดมี และความสามารถดา้นการใชเ้ทคโนโลยขีองครูบรรณารักษ์
แต่ละหอ้งสมุด ซ่ึงการเลือกใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปดงักล่าวก็จะเป็นประโยชน์กบัผูป้ฏิบติังานและ
ผูใ้ช ้แต่การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศนั้นผูป้ฏิบติังานตอ้งยดึถือ
และปฏิบติัตามมาตรฐานสากลเพื่อใหข้อ้มลูทรัพยากรสารสนเทศของหอ้งสมุดโรงเรียนท่ีบนัทึกลง
ไปเป็นมาตรฐานและสามารถแลกเปล่ียนขอ้มลูกบัหน่วยงานอ่ืน ๆ ได ้ ส่วนเร่ืองการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 2 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ สามารถใชค้อมพิวเตอร์ในการน าเสนอขอ้มลูได้
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อยา่งมีประสิทธิภาพ และสามารถใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปส านกังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงทั้ง
การน าเสนอขอ้มลูโดยใชค้อมพิวเตอร์และการใชง้านโปรแกรมส าเร็จรูปส านกังานเป็น
ความสามารถพ้ืนฐานทกัษะพ้ืนฐานท่ีผูท่ี้อยูใ่นสงัคมปัจจุบนัพึงมี เน่ืองจากปัจจุบนัทุกองคก์รทุก
หน่วยงานไดน้ าเอาคอมพิวเตอร์เขา้มาช่วยในการปฏิบติังานแลว้ หากผูใ้ดมีความสามารถในการใช้
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศก็จะสามารถท างานต่าง ๆ ไดอ้ยา่งราบร่ืน สะดวก รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

     3.2 ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 
ขอ้มลูในส่วนน้ีประกอบดว้ยขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัสมรรถนะท่ีครู

บรรณารักษต์อ้งการพฒันาเพ่ือน าไปใชใ้นการด าเนินงานหอ้งสมุดโรงเรียนเพื่อส่งเสริมนโยบาย
การศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ
เก่ียวกบัสมรรถนะ หอ้งสมุดโรงเรียน และการพฒันาสมรรถนะวิชาชีพครูบรรณารักษ ์

ส าหรับขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัสมรรถนะท่ีครูบรรณารักษไ์ดแ้สดงขอ้คิดเห็น 
และขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมมากท่ีสุด ไดแ้ก่ สมรรถนะดา้นบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
ซ่ึงประกอบดว้ย การจดักิจกรรมส่งเสริมนิสยัรักการอ่านอยา่งหลากหลาย การจดัหมวดหมู่หนงัสือ 
การลงเลขทะเบียนและลงรายการหนงัสือ การผลิตส่ือเพื่อใชใ้นการเรียนรู้ จิตวิทยาและความสนใจ
ในการอ่าน การจดัสภาพแวดลอ้มภายในหอ้งสมุด การซ่อมแซมหนงัสือและการจดัการบริการการ
ยมืคืนใหเ้ป็นระบบ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะครูท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูบ้ริหารโรงเรียนใหม้ารับผดิชอบ
ดูแลและบริหารจดัการงานหอ้งสมุดนั้นไม่ไดจ้บสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์มาโดยตรง ดงันั้น จึงขาดความรู้และทกัษะในการท างานหอ้งสมุดซ่ึงถือว่าเป็นวิชาชีพเฉพาะ
ดา้นท่ีตอ้งใชเ้วลาในการศกึษาเรียนรู้หรือการอบรม ในส่วนของขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัหอ้งสมุด
โรงเรียน เป็นขอ้เสนอแนะท่ีครูบรรณารักษไ์ดแ้สดงความคิดเห็นหลากหลายประเดน็ ทั้งในส่วน
ของนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ผูบ้ริหาร การบริหารงานบุคคล ลกัษณะทางกายภาพและ
สภาพแวดลอ้มของหอ้งสมุด และหลกัสูตรซ่ึงขอ้คิดเห็นดงักล่าวลว้นแต่เป็นอุปสรรคท่ีครู
บรรณารักษจ์ะตอ้งเผชิญในการปฏิบติังาน ซ่ึงหากไดรั้บการสนบัสนุนจากผูบ้ริหารและเพื่อน
ร่วมงาน ก็จะท าใหปั้ญหาดงักล่าวทุเลาลงและครูบรรณารักษก์็จะสามารถท างานไดอ้ยา่งเต็มท่ี 

สุดทา้ยเป็นขอ้เสนอแนะในการพฒันาสมรรถนะวิชาชีพครูบรรณารักษ ์ ซ่ึงครูบรรณารักษ์
เห็นว่าควรมีหลกัสูตรฝึกอบรมดา้นบรรณารักษอ์ยา่งแพร่หลาย เพื่อให้ครูและบุคลากรท่ีรับผดิชอบ
สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และหากจดัการอบรมทุกปีจะมีประโยชน์มาก ทั้งน้ี
เน่ืองจากครูท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูบ้ริหารโรงเรียนใหม้ารับผดิชอบดูแลและบริหารจดัการงาน
หอ้งสมุดนั้นไม่ไดจ้บสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์มาโดยตรงดงัท่ีไดก้ล่าว
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มาแลว้ ส่วนใหญ่มกัเป็นครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ครูในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย อีกทั้งครูท่ีไดรั้บมอบหมายใหดู้แลรับผดิชอบงานหอ้งสมุดมกัเป็นครูท่ีบรรจุใหม่ 
มีประสบการณ์การท างานในโรงเรียนเพียงไมก่ี่ปี ท าใหย้งัขาดความรู้ความเขา้ใจในขั้นตอนและ
กระบวนการการด าเนินงานของหอ้งสมุด ดงันั้น หากมีหลกัสูตรฝึกอบรมดา้นบรรณารักษแ์ละจดั
อยา่งสม ่าเสมอก็จะเป็นช่องทางในการพฒันาความรู้ของครูบรรณารักษใ์หส้ามารถปฏิบติังานท่ี
ไดรั้บมอบหมายอยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน ดงังานวิจยัของอบัดุลเลาะห์ (Abdullah, 1998) ท่ีเสนอ
ว่าครูบรรณารักษค์วรไดรั้บการฝึกอบรมอยา่งเขม้ หรือการฝึกอบรมระยะสั้น รวมทั้งงานวจิยัของ 
เทนาบาดู (2002) ท่ีไดศ้กึษาวิจยัเร่ืองระบบการเรียนการสอนและการฝึกอบรมครูบรรณารักษใ์น
ประเทศศรีลงักา ระบุว่าการฝึกอบรมครูบรรณารักษม์ุ่งเนน้การฝึกอบรมแบบบรรยายท าใหผู้เ้ขา้
ฝึกอบรมไม่เกิดทกัษะในงานหอ้งสมุด ดงันั้น การจดัการอบรมครูบรรณารักษจึ์งควรท่ีจะเป็น
ลกัษณะของการอบรมเชิงปฏิบติัการซ่ึงจะท าใหค้รูบรรณารักษผ์ูเ้ขา้ร่วมอบรมเกิดทกัษะในการ
ปฏิบติัจริง นอกจากน้ี งานวิจยัของวรรณี จนัทรศิริ (2550) ท่ีไดศ้ึกษาเร่ืองสมรรถภาพและแนว
ทางการพฒันาสมรรถภาพบรรณารักษห์อ้งสมุดโรงเรียนมธัยมศึกษาของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร 
มีขอ้เสนอแนะจากการวจิยัว่าส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาควรสนบัสนุนใหเ้กิดการถ่ายทอดความรู้ระหว่างครูบรรณารักษโ์ดยใชว้ิธีการสร้างระบบ
ในการคน้หาความรู้ การสร้างเครือข่ายการถ่ายทอดความรู้อีกดว้ย 

 
ตอนที่ 3 คะแนนก่อนและหลงัการอบรมการพฒันาวิชาชีพครูบรรณารักษท่ี์ส่งเสริม

นโยบายการศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง 
 ส าหรับขอ้มลูในส่วนน้ีเป็นผลจากการจดัการอบรมเชิงปฏิบติัการหวัขอ้ “สมรรถนะ
วิชาชีพครูบรรณารักษก์บัการศึกษาท่ีเนน้ศนูยก์ลาง” โดยมีผูเ้ขา้ร่วมอบรมจ านวน 56 คน ซ่ึงก่อน
การด าเนินการอบรมในแต่ละกลุ่มสาระ ผูว้ิจยัไดช้ี้แจงและใหผู้เ้ขา้ร่วมอบรมเชิงปฏิบติัการไดท้ า
แบบทดสอบก่อนการอบรมเพ่ือวดัผลสมัฤทธ์ิก่อนการอบรมในสาระการเรียนรู้นั้น และหลงัจาก
การอบรมในสาระการเรียนรู้ดงักล่าว ผูว้จิยักไ็ดใ้หผู้เ้ขา้ร่วมอบรมเชิงปฏิบติัการไดท้ าแบบทดสอบ
หลงัการอบรมเพ่ือวดัผลสมัฤทธ์ิหลงัการอบรม หลงัจากการด าเนินการอบรมเชิงปฏิบติัแลว้ผูว้จิยั
ผูว้ิจยัไดรั้บแบบทดสอบก่อนและหลงัการอบรม จ านวน 56 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 จากนั้นจึงได้
น าคะแนนการท าแบบทดสอบของผูเ้ขา้ร่วมอบรมมาวิเคราะห์ดว้ยค่าสถิติ t-test แบบ paired ซ่ึงผล
การวิเคราะห์คะแนนของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิก่อนและหลงัการอบรม มีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 
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     3.1 คะแนนของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิก่อนการอบรมสาระการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง 
การศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง มีค่าเฉล่ีย (x̅) เท่ากบั 10.32 (S.D. = 1.70) และคะแนนของ
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิหลงัการอบรมมีค่าเฉล่ีย (x̅) เท่ากบั 12.13 (S.D. = 1.68) แสดงใหเ้ห็นว่า
ผลสมัฤทธ์ิหลงัการอบรมในสาระการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง การศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง สูงกว่า
ก่อนการอบรมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .01 

     3.2 คะแนนของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิก่อนการอบรม สาระการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ือง การ
ด าเนินงานหอ้งสมุดท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง มค่ีาเฉล่ีย (x̅) เท่ากบั 10.52 (S.D. = 1.51) และ
คะแนนของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิหลงัการอบรมมีค่าเฉล่ีย (x̅) เท่ากบั 11.84  (S.D. = 1.56)  
แสดงใหเ้ห็นว่าผลสมัฤทธ์ิหลงัการอบรมในสาระการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง การด าเนินงานหอ้งสมุดท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง สูงกว่าก่อนการอบรมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .01 

     3.3 คะแนนของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิก่อนการอบรม สาระการเรียนรู้ท่ี 3 เร่ือง การ
สร้างกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง มีค่าเฉล่ีย (x ̅) เท่ากบั 10.36 (S.D. = 
2.03) และคะแนนของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิหลงัการอบรมมีค่าเฉล่ีย (x̅) เท่ากบั 11.80  (S.D. = 
1.84) แสดงใหเ้ห็นว่าผลสมัฤทธ์ิหลงัการอบรมในสาระการเรียนรู้ท่ี 3 เร่ือง การสร้างกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง สูงกว่าก่อนการอบรมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .01 

     3.4 คะแนนของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิก่อนการอบรม สาระการเรียนรู้ท่ี 4 เร่ือง 
เทคโนโลยกีบัหอ้งสมุดท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง มค่ีาเฉล่ีย (x̅) เท่ากบั 8.18 (S.D. = 1.59) และ
คะแนนของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิหลงัการอบรมมีค่าเฉล่ีย (x̅) เท่ากบั 9.20 (S.D. = 1.65) แสดง
ใหเ้ห็นว่าผลสมัฤทธ์ิหลงัการอบรมในสาระการเรียนรู้ท่ี 4 เร่ือง เทคโนโลยกีบัหอ้งสมุดท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง สูงกว่าก่อนการอบรมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .01 

ดงันั้น สามารถสรุปไดว้่าจากการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “สมรรถนะวิชาชีพครู
บรรณารักษ์กับการศึกษาท่ีเน้นศนูย์กลาง” ท้ัง 4 สาระการเรียนรู้ พบว่าผู้เข้าอบรมมีผลสัมฤทธ์ิหลงั
การอบรมสูงกว่าก่อนการอบรมทุกสาระการเรียนรู้ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีวางไว้ ทั้งน้ีเน่ืองจาก
ในการอบรมเชิงปฏิบติัการหวัขอ้ “สมรรถนะวิชาชีพครูบรรณารักษก์บัการศึกษาท่ีเนน้ศนูยก์ลาง” 
ไดเ้ชิญวิทยากรท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ ดา้นบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ ดา้นการจดัการศกึษาโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง และดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ซ่ึงมีการ
บรรยายสอดแทรกกบัการใหผู้เ้ขา้อบรมฝึกปฏิบติัจริงในระหว่างการอบรม ร่วมกบัใชคู้่มือพฒันา
สมรรถนะวิชาชีพของครูบรรณารักษท่ี์เนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางท่ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชผ้ลการส ารวจ
ความคิดเห็นของครูบรรณารักษแ์ละบุคลากรทางการศกึษาท่ีไดรั้บมอบหมายใหดู้แลและบริหาร
จดัการหอ้งสมุดโรงเรียนในเร่ืองของสมรรถนะท่ีตอ้งการพฒันาเพื่อส่งเสริมนโยบายการศกึษาท่ี



198 
 

เนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง ท าใหผู้เ้ขา้ร่วมอบรมมีความรู้ ความเขา้ใจ และทกัษะในสาระการเรียนรู้ท่ี
อบรมมากข้ึน 
 

ตอนที่ 4 ความพึงพอใจการอบรมการพฒันาวิชาชีพครูบรรณารักษท่ี์ส่งเสริมนโยบาย
การศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง 

      ขอ้มลูในส่วนน้ีเป็นผลจากการจดัการอบรมเชิงปฏิบติัการหวัขอ้ “สมรรถนะ
วิชาชีพครูบรรณารักษก์บัการศึกษาท่ีเนน้ศนูยก์ลาง”โดยแบบประเมินความพึงพอใจการอบรมเชิง
ปฏิบติัการประกอบดว้ยขอ้มลู 4 ส่วน ไดแ้ก่ ระดบัความรู้ของผูเ้ขา้อบรมเชิงปฏิบติัการก่อนและ
หลงัการอบรม ความพึงพอใจต่อรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบติัการในภาพรวม ความพึงพอใจต่อการ
อบรมทั้ง  4 สาระการเรียนรู้ และขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

      4.1 ระดบัความรู้ของผูเ้ขา้อบรมเชิงปฏิบติัการก่อนและหลงัการอบรม 
จากการส ารวจความคิดเห็นของผูเ้ขา้ร่วมอบรมเชิงปฏิบติัการหวัขอ้ “สมรรถนะ

วิชาชีพครูบรรณารักษก์บัการศึกษาท่ีเนน้ศนูยก์ลาง” พบว่าผูเ้ขา้อบรมความรู้มีเก่ียวกบัการจดัการ
หอ้งสมุดก่อนการอบรมเชิงปฏิบติัการในระดบัมาก แต่เมื่อเขา้รับการอบรมเชิงปฏิบติัการการพฒันา
วิชาชีพครูบรรณารักษท่ี์ส่งเสริมนโยบายการศกึษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางแลว้ ผูเ้ขา้อบรมมี
ความรู้เก่ียวกบัการจดัการหอ้งสมุดในระดบัมากท่ีสุด ทั้งน้ีเพราะว่าผูเ้ขา้ร่วมอบรมบางส่วนอาจจะ
เคยไดรั้บการอบรมเก่ียวกบัการบริหารจดัการงานหอ้งสมดุมาบา้งแลว้ แต่อยา่งไรก็ตาม 
เมื่อผูเ้ขา้ร่วมอบรมไดท้ ากิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละสาระการเรียนรู้ในหลกัสูตรฝึกอบรมเชิง
ปฏิบติัการน้ีท าใหผู้เ้ขา้ร่วมอบรมมีความรู้ ความเขา้ใจ และทกัษะในการบริหารจดัการงานหอ้งสมุด
มากข้ึน ซ่ึงการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการหวัขอ้ “สมรรถนะวิชาชีพครูบรรณารักษก์บัการศึกษาท่ีเนน้
ศนูยก์ลาง” ท่ีไดจ้ดัข้ึนน้ีถือเป็นวิธีการหน่ึงในการพฒันาสมรรถนะวิชาชีพครูบรรณารักษเ์พ่ือ
ขบัเคล่ือนนโยบายการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง 

     4.2 ความพึงพอใจต่อรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบติัการในภาพรวม 
  จากการส ารวจความคิดเห็นของผูเ้ขา้ร่วมอบรมเชิงปฏิบติัการหวัขอ้“สมรรถนะ

วิชาชีพครูบรรณารักษก์บัการศึกษาท่ีเนน้ศนูยก์ลาง” พบว่าผูเ้ขา้อบรมมีความพึงพอใจต่อรูปแบบ
การอบรมเชิงปฏิบติัการในระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงรายการท่ีมค่ีาเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก คือ การไดร่้วม
กิจกรรมกลุ่มในการอบรมเชิงปฏิบติัการน้ีเป็นการสร้างเครือข่ายในการท างานต่อไปในอนาคต  
การไดร่้วมกิจกรรมกลุ่มในการอบรมเชิงปฏิบติัการน้ีเป็นการแลกเปล่ียนประสบการณ์และไดรั้บ
แนวทางในการจดัการหอ้งสมุด และความรู้ท่ีไดรั้บจากการอบรมเชิงปฏิบติัการสามารถน าไปใชไ้ด้
จริง ซ่ึงถือไดว้่าการอบรมเชิงปฏิบติัการเพื่อพฒันาสมรรถนะวิชาชีพครูบรรณารักษเ์พื่อขบัเคล่ือน
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นโยบายการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางคร้ังน้ีประสบความส าเร็จอยา่งดียิง่ และไดผ้ลเป็นท่ีน่า
พอใจเพราะการอบรมเชิงปฏิบติัการดงักล่าวเป็นเวทีใหค้รูบรรณารักษจ์ากโรงเรียนต่าง ๆ ไดม้า
แลกเปล่ียนประสบการณ์และเรียนรู้แนวทางในการจดัการหอ้งสมุดท่ีตนดูแล ตลอดจนท าใหเ้กิด
เครือข่ายของครูบรรณารักษใ์นการท างานร่วมกนัต่อไปในอนาคต นอกจากน้ี สาระการเรียนรู้ท่ีอยู่
ในคู่มือและหลกัสูตรฝึกอบรมน้ียงัสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง ซ่ึงสามารถขยายผลการอบรมน้ีไปยงัครู
บรรณารักษท่ี์มีความสนใจเขา้ร่วมอบรมในคร้ังต่อ ๆ ไปไดอ้ยา่งแน่นอน 

     4.3 ความพึงพอใจต่อการอบรมทั้ง  4 สาระการเรียนรู้ 
จากการส ารวจความคิดเห็นของผูเ้ขา้ร่วมอบรมเชิงปฏิบติัการหวัขอ้“สมรรถนะ

วิชาชีพครูบรรณารักษก์บัการศึกษาท่ีเนน้ศนูยก์ลาง” พบว่าผูเ้ขา้อบรมมีความพึงพอใจต่อการอบรม
ทั้ง  4 สาระการเรียนรู้ในระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงประเด็นท่ีผูเ้ขา้ร่วมอบรมมีความพึงพอใจในล าดบั 
แรก ๆ คือ วิทยากรมีคุณวฒิุ ความรู้ ความสามารถตรงเน้ือหาท่ีบรรยาย และวิทยากรตอบค าถามได้
ตรงตามประเดน็และชดัเจน ดงันั้น ในการจดัการเชิงปฏิบติัการการพฒันาสมรรถนะวิชาชีพครู
บรรณารักษเ์พื่อขบัเคล่ือนนโยบายการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางหรือการอบรมในหวัขอ้อ่ืน
ใดในอนาคต การเลือกวิทยากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความเช่ียวชาญในหวัขอ้
ท่ีอบรมมีความส าคญัเป็นอยา่งมากเพราะวิทยากรจะเป็นผูท่ี้ก  าหนดประเด็นเน้ือหา ถ่ายทอดและ
ส่ือสารความรู้ไปยงักลุ่มเป้าหมายใหม้ีความรู้ ความเขา้ใจและทกัษะต่าง ๆ ตามวตัถุประสงคก์าร
อบรม ส าหรับประเด็นท่ีผูเ้ขา้ร่วมอบรมมคีวามพึงพอใจในล าดบัทา้ย คือ การใชเ้วลามีความ
เหมาะสมและการใชอุ้ปกรณ์ส่ือการสอนท่ีเหมาะสม ทั้งน้ีเน่ืองจากการอบรมมีระยะเวลาท่ีจ  ากดั แต่
เน้ือหาในแต่ละสาระการเรียนรู้ท่ีมุ่งจะพฒันาสมรรถนะของครูบรรณารักษมี์รายละเอียดท่ี
ค่อนขา้งมาก ตลอดจนกิจกรรมท่ีวิทยากรใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการสร้างการเรียนรู้ของผูเ้ขา้ร่วมอบรม
ตอ้งใชเ้วลา หากมีผูเ้ขา้ร่วมอบรมมาก ระยะเวลาท่ีตอ้งใชใ้นการด าเนินกิจกรรมดงักล่าวก็ตอ้งมาก
ตามไปดว้ย ดงันั้น วิทยากรแต่ละท่านจึงไม่สามารถด าเนินกิจกรรมภายในระยะเวลาท่ีก  าหนดได้
โดยอาจจะเกินเวลาในก าหนดการเลก็นอ้ยแต่ก็ส่งผลต่อการท ากิจกรรมอ่ืน ๆ ต่อไป ซ่ึงหากจะมกีาร
จดัอบรมเชิงปฏิบติัการเพื่อพฒันาสมรรถนะวิชาชีพครูบรรณารักษเ์พื่อขบัเคล่ือนนโยบายการเรียนรู้
ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางในคร้ังต่อไป ผูจ้ดัควรเผือ่เวลาส าหรับการท ากิจกรรมไวด้ว้ยเพ่ือใหก้าร
ด าเนินการเป็นไปตามวตัถุประสงคก์ารอบรม นอกจากน้ีการอบรมในลกัษณะการอบรมเชิง
ปฏิบติัการ ผูจ้ดัการอบรมจึงควรจดัเตรียมอุปกรณ์และส่ือการสอนใหเ้พียงพอต่อจ านวนผูเ้ขา้อบรม 
เช่น การอบรมเชิงปฏิบติัการท่ีเก่ียวกบัเร่ืองทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศหรือคอมพิวเตอร์  
ผูจ้ดักค็วรท่ีจะจดัเตรียมคอมพิวเตอร์ใหเ้พียงพอและเหมาะสมกบัจ านวนของผูเ้ขา้ร่วมอบรมดว้ย 

     4.4 ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 
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ส าหรับการอบรมเชิงปฏิบติัการหวัขอ้“สมรรถนะวิชาชีพครูบรรณารักษก์บั
การศึกษาท่ีเนน้ศนูยก์ลาง” ผูเ้ขา้ร่วมอบรมไดใ้หข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัหวัขอ้ในการจดัอบรมคร้ัง
ต่อไปซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการบริหารงานหอ้งสมุดโรงเรียน ดา้นการจดักิจกรรมของ
หอ้งสมุดโรงเรียน ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และดา้นการจดัการทรัพยากรสารสนเทศและส่ือการ
เรียนรู้ ซ่ึงจะเห็นไดว้่าขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัหวัขอ้ในการจดัอบรมดงักล่าวลว้นแต่มคีวามส าคญัต่อ
การด าเนินงานและการบริหารจดัการงานหอ้งสมุดทั้งส้ิน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีครูบรรณารักษป์ระสบปัญหา
ในการท างานจริง เป็นส่ิงท่ีครูบรรณารักษส์นใจ และเป็นส่ิงท่ีทา้ทายตามความเปล่ียนแปลงของ
สงัคมโลกและเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ดงันั้นจึงอาจจะกล่าวไดว้่าสมรรถนะหน่ึงของ
วิชาชีพครูบรรณารักษท่ี์ครูบรรณารักษพ์ึงมีคือการพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองและการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตใหส้อดคลอ้งกบัภาพลกัษณ์ครูบรรณารักษท่ี์นกัเรียนและสงัคมคาดหวงั ดงัเช่นงานวิจยัของ
อุษณีย ์ ศรีสารคาม (2541) ท่ีไดศ้ึกษาภาพลกัษณ์ของครูบรรณารักษต์ามทศันะของนกัเรียนใน
โรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดักรมสามญัศกึษา จงัหวดัมหาสารคาม พบว่าภาพลกัษณ์ดา้นความรู้ของ
ครูบรรณารักษท่ี์อยูใ่นระดบัมากสูงสุด คือ ใฝ่ใจศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมเพ่ือพฒันาตนเองอยูเ่สมอ 
 
5.2 สรุปผลการพสูิจน์สมมตฐิาน 

จากผลการศกึษาเก่ียวกบัสมรรถนะวิชาชีพท่ีจ  าเป็นส าหรับครูบรรณารักษท่ี์ส่งเสริม
นโยบายการศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง และสมรรถนะวิชาชีพท่ีครูบรรณารักษต์อ้งการพฒันา
เพื่อน ามาใชใ้นการจดัท าคู่มือและการอบรมเพื่อพฒันาสมรรถนะวิชาชีพครูบรรณารักษเ์พื่อ
ขบัเคล่ือนนโยบายการศกึษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางขา้งตน้ สามารถสรุปผลการพิสูจน์
สมมติฐานได ้ดงัน้ี 

ผลการวิจยัเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไวคื้อ ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสมรรถนะวิชาชีพ
ของครูบรรณารักษ์หลงัการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรมการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครูบรรณารักษ์
โดยใช้คู่มือท่ีได้จัดท าขึน้ นอกจากน้ีปัจจยัท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงท่ีควรพิจารณา คือ การเลือก
วิทยากรผูถ่้ายทอดความรู้ วิทยากรท่ีเลือกนั้นตอ้งเป็นผูท่ี้มคีวามรู้ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์
ตรงกบัหวัขอ้ในการอบรม ซ่ึงท าใหผู้เ้ขา้ร่วมอบรมมีความรู้ ความเขา้ใจ และทกัษะในสาระการ
เรียนรู้ท่ีอบรมมากข้ึน 

 
5.3 แนวทางส าหรับการวจิยัในอนาคต 

การวจิยัคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาสมรรถนะท่ีจ  าเป็นและท่ีตอ้งการพฒันาของครู
บรรณารักษใ์นโรงเรียนท่ีมขีนาดแตกต่างกนั หรือครูบรรณารักษท่ี์ปฏิบติังานในหอ้งสมุด
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ประถมศึกษาและมธัยมศึกษา เน่ืองจากหากบริบทของโรงเรียนแต่ละโรงเรียน รวมถึงกลุ่มของผูใ้ช้
หรือนกัเรียนมคีวามแตกต่างกนัอาจจะส่งผลถึงสมรรถนะวิชาชีพครูบรรณารักษด์ว้ย นอกจากน้ี 
ควรมกีารวจิยัเพื่อพฒันาหลกัสูตรการอบรมหรือวิธีการอบรมเพื่อพฒันาวิชาชีพครูบรรณารักษท่ี์ให้
ครูบรรณารักษส์ามารถศึกษาเรียนรู้ดว้ยตวัเองได ้ เน่ืองจากภาระงานของครูบรรณารักษ์
ค่อนขา้งมาก หากมีการจดัอบรมหลายวนั ครูบรรณารักษก์็ไม่สะดวกท่ีจะเขา้ร่วม นอกจากน้ียงัมี
ปัญหาเก่ียวกบัการเดินทาง เน่ืองจากครูบรรณารักษบ์างส่วนปฏิบติังานในโรงเรียนท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีท่ี
ห่างไกล หากตอ้งใชร้ะยะเวลาการเดินทางนาน งบประมาณท่ีไดรั้บในการพฒันาตนเองไม่เพียงพอ 
ตลอดจนไม่มีท่ีพกัท่ีใกลเ้คียงกบัท่ีจดัอบรม ครูบรรณารักษเ์หล่านั้นก็อาจจะไม่สามารถเขา้ร่วมการ
อบรมท่ีจดัข้ึนได ้




