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การมีส่วนร่ วมของครู และครู บรรณารักษ์ ในการจัดการเรี ยนการสอนของโรงเรี ยนในเครือ
คณะภคินีเซนต์ ปอล เดอ ชาร์ ตร ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล
Participation of Teachers and Librarian Teachers in Instruction and Study at Schools of the Sisters
of Saint Paul of Chartres in Bangkok Metropolis and Its Environs
เสาวภา สาระพิมพ์ 
บทคัดย่อ
การวิจยั เรื่ องการมีส่วนร่ วมของครู และครู บรรณารักษ์ ในการจัดการเรี ยนการสอน ของโรงเรี ยนใน
เครื อคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ ตรในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ (survey
research) มีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่ วมของครู และครู บรรณารักษ์ ในการจัดการเรี ยนการสอน
ของโรงเรี ยน (2) เพื่อศึกษาการดาเนิ นงานห้องสมุด เพื่อสนับสนุ นการเรี ยนการสอนของโรงเรี ยน และ (3)
เพื่อศึกษาปั ญหาการมีส่วนร่ วมของครู และครู บรรณารักษ์ ในการจัดการเรี ยนการสอนของโรงเรี ยนในเครื อ
คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ผลการวิจยั พบว่า
1. ครู บรรณารักษ์ส่ วนใหญ่ มีส่ วนร่ วมการสนับ สนุ นครู ผูส้ อนในการใช้ห้องสมุ ดเพื่อเป็ นแหล่ ง
เรี ยนรู้ การประชาสัมพันธ์กิจกรรมและบริ การอื่น ๆ ของห้องสมุดให้ครู ได้ทราบ การให้คาแนะนาในการ
ค้นหาข้อมูลแก่ครู การจัดซื้ อทรัพยากรสารสนเทศให้สอดคล้องกับหลักสู ตรสถานศึกษา การให้ยืมสื่ อการ
เรี ยนการสอนจากห้องสมุดไปใช้สอนในสถานที่อื่น ๆ การเตรี ยมสถานที่และสื่ อการเรี ยนการสอน ให้เพียงพอ
กับการให้บริ การแก่ครู และให้ความช่วยเหลือนักเรี ยนในขณะดาเนินกิจกรรมการเรี ยนการสอน
2. ปั ญหาการมีส่วนร่ วมของครู และครู บรรณารักษ์ ในการจัดการเรี ยนการสอน คือ การกาหนดวัน
เวลาที่ชดั เจน ในการนานักเรี ยนเข้ามาใช้พร้อม ๆ กัน รวมถึงห้องสมุดมีสถานที่ไม่เพียงพอต่อการให้บริ การ
ครั้งละหลาย ๆ ห้อง
คาสาคัญ: การมี ส่วนร่ วมในการจัดการเรี ยนการสอน, ครู และครู บรรณารักษ์, โรงเรี ยนในเครื อคณะภคินี
เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
Abstract
In this survey research investigation entitled “Participation of Teachers and Librarian Teachers in
Instruction and Study at Schools of the Sisters of Saint Paul of Chartres in Bangkok Metropolis and Its
Environs,” the researcher has the following objectives: to examine (1) the participation of teachers and
librarian teachers in instruction and study at the schools under study; to investigate (2) the library
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operations supporting instruction and study at these schools; and to consider (3) participation problems of
teacher and librarian teachers in instruction and study at these schools.
Findings are as follows:
1. The majority of the librarian teachers lent support to teachers in the use of the library as a
learning resource, as well as publicizing activities and other services of the library to the teachers.
Librarian teachers also gave advice to teachers in regard to searching for information, purchasing
information resources in consonance with school curriculums, and lending instructional media held by the
libraries to the teachers in various areas. They also prepared adequate sites and instructional media such
that services could be provided to teachers in addition to assisting students while they conducted
instructional and study activities.
2. The problems of participation of teachers and librarian teachers in instruction and study were as
follows: Dates and times to take students to use the library should be clearly designated. The libraries do
not have sufficient space for providing services in many rooms at the same time.
Keywords: Participation in Teaching and Learning, Teachers and Teacher-Librarians, Sisters of Saint
Paul of Chartres
บทนา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ได้มีการปฏิรูปการศึกษาโดย
ยึดหลักที่ วา่ ผูเ้ รี ยนทุกคนมีความสามารถในการเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้และถื อว่าผูเ้ รี ยนมีความสาคัญ
ที่สุด ซึ่ งในการจัดการเรี ยนการสอนต้องเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ครู ผสู ้ อนมี ความสาคัญอย่างยิ่งที่ตอ้ งเข้าใจ
ในหลักการ รู ปแบบ เทคนิ ค วิธีการจัดการเรี ยนการสอน และจัดสภาพแวดล้อมที่ ส่ งเสริ ม ให้ผูเ้ รี ยนเกิ ด
การเรี ยนรู้ และใช้แหล่งเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย (สุ คนธ์ สิ นธพานนท์, หน้า 19)
การดาเนิ นการสอนเพื่ อให้ผูเ้ รี ย นได้เกิ ดการเรี ยนรู ้ ที่ ถูก ต้องและสามารถนาความรู ้ ไปใช้ให้ เกิ ด
ประโยชน์สูงสุ ดตามจุดประสงค์ที่ตอ้ งการ ผูส้ อนจะต้องรู ้ หน้าที่ งานสอนโดยแท้จริ ง มี ความรู ้ ในเนื้ อหา
ที่สอน มีความเชื่ อมัน่ ในตนเอง มีการวางแผนเตรี ยมการสอนให้พร้อมและพัฒนาตนเองให้กา้ วหน้าทันต่อ
วิทยาการความรู ้ต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนของครู ให้สูงขึ้น ครู จึงต้องศึกษาค้นคว้า
โดยใช้แหล่งเรี ยนรู ้ที่มีในโรงเรี ยนในการพัฒนาตนเองอยูเ่ สมอ (นงลักษณ์ เนื้ออ่อน, 2544, หน้า 2)
ปั จจุบนั ได้มีการพัฒนารู ปแบบของห้องสมุด ไม่ว่าจะเป็ นชื่ อที่ปรับเปลี่ ยนให้ทนั สมัย เช่ น แหล่ ง
การเรี ยนรู้ ศูนย์วิทยบริ การ resource center หรื อแม้แต่อาคารสถานที่ ทุ กสิ่ งที่ จดั ว่าเป็ นองค์ประกอบของ
ห้องสมุดโรงเรี ยน เพื่อให้เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ในยุคสารสนเทศ การสร้างแรงจูงใจให้กลับเข้ามาใช้บริ การอย่าง
สม่ าเสมอ ส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนเกิดทักษะในการแสวงหาความรู ้ ทั้งนี้ โดยให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
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ชาติ และการประเมินคุณภาพของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) อนึ่งใน
การดาเนิ นการของห้องสมุดโรงเรี ยนครั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาห้องสมุดโรงเรี ยนในอนาคตให้เป็ น
ห้องสมุดมีชีวติ (Living Library) (กระทรวงศึกษาธิการ, 2549, หน้า 4)
ดังนั้น บทบาทของบรรณารักษ์ตอ้ งเปลี่ยนบทบาทไปตามลักษณะของห้องสมุดในศตวรรษที่ 21
เพื่อพัฒนาตนเองให้เข้าสู่ กระแสใหม่ของการเปลี่ ยนแปลงที่เรี ยกว่าสังคมความรู ้ (knowledge society) โดย
ต้อ งมี ฐ านความรู้ ด้า นบรรณารั ก ษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และศาสตร์ แ ขนงอื่ น ที่ เกี่ ย วข้อ ง เพื่ อ ให้
ตอบสนองกับงานและบริ การภายในห้องสมุ ดที่เปลี่ ยนไปจากอดี ตมุ่งเน้นการรวบรวม และจัดเก็บความรู ้
ในรู ป ของสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์เป็ นหลัก เมื่ อ เทคโนโลยีส ารสนเทศเข้า มามี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การท างานในห้ อ งสมุ ด
บรรณารักษ์จึงจาเป็ นต้องพัฒนาความรู ้ ความสามารถ ทักษะกระบวนการใหม่ ๆ และการให้ความสาคัญกับ
ผูใ้ ช้ (ชุติมา สัจจานันท์, 2546, หน้า 65)
ดังนั้น ผูว้ ิจยั ในฐานะบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรี ยนเซนต์โยเซฟ บางนา ซึ่ งเป็ นโรงเรี ยนใน
เครื อคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ ตร ต้องการศึกษา การมีส่วนร่ วมของครู และครู บรรณารักษ์ในการจัดการ
เรี ยนการสอน รวมถึ ง ปั ญ หา ของโรงเรี ย นในเครื อคณะภคิ นีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ ตร ซึ่ งโรงเรี ยนเอกชน
คาทอลิ ก มี ส่วนช่ วยพัฒนาคุ ณภาพการศึกษาอย่างมากในปั จจุบนั จะเห็ นได้จากการรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา แสดงให้เ ห็ นศักยภาพของการจัดการเรี ยนรู้ตามแผนการปฏิ รูปการศึกษา เพื่อ
นาไปพัฒนากระบวนการสอนของบุคลากรในสถานศึกษา และเกิดการจัดการความรู ้ในองค์กร (KM) ส่ งผล
ให้ผเู ้ รี ยน มีทกั ษะในการแสวงหาความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง รักการเรี ยนรู ้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่ อง ตาม
เกณฑ์การประเมินคุณภาพของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาด้านผูเ้ รี ยน
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากร คือ ครู ผสู้ อนและครู บรรณารักษ์ปฏิ บตั ิงานห้องสมุดโรงเรี ยนในเครื อคณะภคินีเซนต์
ปอล เดอ ชาร์ตร ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล จานวน 8 โรงเรี ยน โดยครู ผสู้ อน ปี การศึกษา 2555
จานวน 1,362 คน ได้กลุ่ มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั นี้ ได้ม าจากประชากร โดยใช้ ตารางกาหนดขนาดกลุ่ ม
ตัวอย่างของ Yamane (1973, p. 125) จะได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นครู ผสู ้ อน 302 คน และครู บรรณารักษ์ จานวน
8 คน ตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั มีดงั นี้ ตัวแปรอิสระ คือ ครู ผสู ้ อน ได้แก่ วุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์สอน
สังกัดกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ และครู บรรณารักษ์ ได้แก่ วุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ ตัวแปรตาม ได้แก่ การ
มี ส่วนร่ วมของครู และครู บ รรณารั กษ์ในการจัดการเรี ยนการสอน ตามลาดับ ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนการ
วางแผน ขั้นดาเนิ นการสอน และ ขั้นประเมินผล รวมถึงความคิดเห็นของครู ที่มีต่อการดาเนิ นงานห้องสมุด
เพื่ อ สนั บ สนุ น การเรี ยน การสอน ของโรงเรี ยนในเครื อคณะภคิ นี เซนต์ ป อล เดอ ชาร์ ต ร ในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม (questionnaire) การมีส่วนร่ วม
ของครู และครู บรรณารักษ์ ในการจัดการเรี ยนการสอน ของโรงเรี ยนในเครื อคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
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ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลโดยได้แยกลักษณะเนื้อหาของแบบสอบถาม 2 ชุ ด ได้แก่ ครู บรรณารักษ์
และครู ผสู้ อน
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้นาเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั โดยการแจกแบบสอบถามให้กบั กลุ่ม
ตัวอย่าง ตามสถานศึกษาด้วยตนเอง จานวน 8 โรงเรี ยน ได้แก่ ครู บรรณารักษ์ จานวน 8 คน และครู ผสู้ อน
จานวน 302 คน ในเดือนพฤศจิกายน 2555 และได้รับแบบสอบถามกลับคืนครบทุกกลุ่ม ร้อยละ 100.00 ของ
ประชากร
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั ประมวลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ร้อยละ ค่าเฉลี่ ย ( X ) ส่ วน
เบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation--SD) ความแตกต่ างของค่ าเฉลี่ ย t test (independent samples) การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way analysis of Variance--ANOVA) หรื อ F test การทดสอบความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ยรายคู่ โดยใช้วธิ ี Least Significant Difference (LSD)
ผลการวิจัย
จากผลการวิจยั การมีส่วนร่ วมของครู และครู บรรณารักษ์ ในการจัดการเรี ยนการสอน ของโรงเรี ยน
ในเครื อคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ ตร เขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ผูว้ ิจยั ได้ศึกษา รวบรวม และ
นาเสนอถึง ความคิดเห็ นของครู ผสู ้ อนที่มีต่อครู บรรณารักษ์ในการมีส่วนร่ วมในกระบวนการสอน โดยใช้
ห้ องสมุ ด เป็ นแหล่ งเรี ย นรู ้ ศึ ก ษาการใช้ส ารสนเทศและห้องสมุ ดของครู ผูส้ อน เพื่ อ ประกอบการเรี ย น
การสอน ตลอดจนการดาเนิ นงานห้องสมุดเพื่อสนับสนุ นการเรี ยนการสอน รวมถึ งปั ญหาที่ เกิ ดขึ้น ซึ่ งผล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลได้นาเสนอเป็ น 4 ส่ วน ดังนี้
1. สภาพห้องสมุดโรงเรี ยน และบทบาทของครู บรรณารักษ์
ผลการวิเคราะห์ ขอ้ มูลทัว่ ไปของสภาพห้องสมุด บุ คลากรที่ ปฏิ บตั ิงานห้องสมุด ประเภทของ
ทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริ การ การนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มาใช้ในงานห้ องสมุด และการให้บริ การ
ส าหรั บ ครู ผูส้ อน ของโรงเรี ย นในเครื อ คณะภคิ นี เซนต์ป อล เดอ ชารตร์ ในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล จาแนกตามลักษณะของห้องสมุด พบว่า ห้องสมุดส่ วนใหญ่ เป็ นส่ วนหนึ่ งของอาคารเรี ยน คิ ด
เป็ นร้ อยละ 87.50 และขนาดของห้องสมุ ด พบว่าห้องสมุ ดส่ วนใหญ่ มี ขนาด 4 ห้องเรี ยน คิดเป็ นร้อยละ
37.70 ห้องสมุดโรงเรี ยนส่ วนใหญ่บุคลากรที่ปฏิ บตั ิงาน มีจานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.50 ส่ วนมากเป็ น
เพศหญิง มีอายุระหว่าง 30-39 ปี จานวน 4 คน ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี และมีประสบการณ์ในการทางาน
มากกว่า 15 ปี
ด้านประเภททรั พ ยากรสารสนเทศที่ ให้ บ ริ ก ารของห้ อ งสมุ ด ส่ วนใหญ่ เป็ นหนัง สื อวารสาร
หนังสื อพิมพ์ คอมพิวเตอร์ เพื่อการศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 100.00 รองลงมาคือ ป้ ายนิเทศ คิดเป็ นร้อยละ 87.50
และแผ่นภาพเพื่อการศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 75.00 ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในห้องสมุดโรงเรี ยน ส่ วนมาก

58

วารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑิตศึกษา

ใช้ในงานสื บค้นรายการหนังสื อ และจัดเก็บสถิ ติ คิดเป็ นร้อยละ 100.00 รองลงมาคือสื บค้นดัชนีหนังสื อพิมพ์
และบริ การยืม-คืน คิดเป็ นร้อยละ 87.50
ด้านการให้บริ การสาหรับครู ผสู้ อนเพื่อการศึกษาค้นคว้า คือบริ การยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ
บริ การนานักเรี ยนเข้ามาค้นคว้าในห้องสมุด และบริ การตอบคาถามช่ วยการค้นคว้า คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
รองลงมา คือ บริ การแนะนาการใช้ห้องสมุดและบริ การห้องประชุ มย่อย คิดเป็ นร้ อยละ 87.50 และบริ การ
แนะนารายการหนังสื อ คิดเป็ นร้อยละ 75.00 ด้านการสนับสนุนและส่ งเสริ มให้ครู จดั การเรี ยนการสอน โดย
ใช้หอ้ งสมุดโรงเรี ยน เพือ่ เป็ นแหล่งค้นคว้าในชัว่ โมงเรี ยนปรกติ คิดเป็ นร้อยละ 100.00
การปฏิ บตั ิงานของครู บรรณารักษ์ ด้านการบริ หารงานห้องสมุด ครู บรรณารักษ์ส่วนมากมี การ
กาหนดระเบียบการใช้ห้องสมุดเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร จัดทาแบบฟอร์ มเก็บสถิติต่าง ๆ มีการประชุ มร่ วมกัน
ของบุคลากร จัดหานักเรี ยนช่ วยงาน และดูแลห้องสมุดให้เป็ นระเบี ยบเรี ยบร้ อย สวยงาม คิดเป็ นร้อยละ
100.00 รองลงมา คือ การจัดทาคู่มือการปฏิ บตั ิงานห้องสมุดสาหรับบุคลากร การกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของบุคลากรห้องสมุด มีแผนงานและดาเนินตามที่ได้ กาหนดไว้ และจัดทารายงานประจาปี คิดเป็ นร้ อยละ
87.50
ด้า นงานเทคนิ ค ห้ อ งสมุ ด ครู บ รรณารั ก ษ์ ส่ ว นมากส ารวจและจัด หาหนั ง สื อ เข้า ห้ อ งสมุ ด
วิเคราะห์เลขหมู่หนังสื อ ลงข้อมูลในคอมพิวเตอร์ จัดเรี ยงหนังสื อบนชั้น และมีการซ่อมแซม หนังสื อที่ชารุ ด
คิดเป็ นร้ อยละ 100.00 รองลงมา คื อ ก าหนดแนวทางการจัดหาหนังสื อส าหรั บ ห้องสมุ ดโรงเรี ย น และ
บริ การวารสารล่วงเวลา คิดเป็ นร้อยละ 87.50 รองลงมา คือ จัดทากฤตภาคร้อยละ 75.00
ด้านบริ การและกิ จกรรมห้องสมุ ด ครู บรรณารักษ์ส่วนมาก ได้แนะนาการใช้และการ ค้นคว้า
สารสนเทศในห้ องสมุ ดบริ ก ารการอ่ านภายในห้องสมุ ด ให้บ ริ การยืม หนังสื อและสิ่ งพิ มพ์ บริ การตอบ
คาถามเพื่อการศึกษาค้นคว้า และปรับปรุ งการบริ การให้ทนั สมัย คิดเป็ นร้อยละ 100.00 รองลงมาคือ การ
จัดทาคู่มือการใช้ห้องสมุ ดสาหรับผูใ้ ช้ (ครู , นักเรี ยน) การบริ การแนะนาการอ่าน การจัดป้ ายนิ เทศความรู้
ตามโอกาส และการประชาสัมพันธ์ให้ผใู้ ช้ทราบถึงบริ การและกิจกรรม คิดเป็ นร้อยละ 87.50
ด้านความสั ม พันธ์ ก ับ องค์ก รและบุ คคลต่าง ๆ ในสั งคม ครู บ รรณารั กษ์ส่ วนมากเข้ารับ การ
อบรม ศึกษาดูงานกับหน่ วยงานต่าง ๆ คิดเป็ นร้อยละ 100.00 รองลงมา คือ มีการประชุ มร่ วมกับห้องสมุ ด
โรงเรี ยนในเครื อ และ เป็ นสมาชิกของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ คิดเป็ นร้อยละ 50.00
ด้า นบทบาทในการมี ส่ ว นร่ ว มในกระบวนการสอนของครู บ รรณารั ก ษ์ ส่ ว นมากได้มี ก าร
สนับสนุ นครู ผสู ้ อนในการใช้ห้องสมุดเพื่อเป็ นแหล่ งเรี ยนรู ้ การประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึ งกิ จกรรมและ
บริ การอื่น ๆ ของห้องสมุด การให้คาแนะนาในการค้นหาข้อมูลทางอิ นเทอร์ เน็ตแก่ครู การจัดซื้ อทรัพยากร
สารสนเทศให้สอดคล้องกับหลักสู ตรสถานศึกษา ให้ยืมสื่ อการเรี ยนการสอนจากห้องสมุดไปใช้สอนใน
สถานที่อื่น ๆ เตรี ยมสถานที่ และสื่ อการเรี ยนการสอน ให้เพียงพอกับการให้บ ริ การแก่ ครู และให้ความ
ช่วยเหลือนักเรี ยนในขณะดาเนิ นกิจกรรมการเรี ยนการสอน คิดเป็ นร้อยละ 100.00 รองลงมาคือ การร่ วมจัด
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กิจกรรมการอ่านภายในสถานศึกษา การแนะนาครู ในการใช้สื่อและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อใช้ประกอบการ
สอน และการแนะนาแหล่งสารสนเทศให้กบั ครู เพื่อใช้ประกอบการสอน คิดเป็ นร้อยละ 87.50
บทบาทการมี ส่ วนร่ วมของครู บ รรณารั กษ์ในกระบวนการสอนของครู ผูว้ ิจยั ได้ศึ กษาถึ ง การ
ปฏิ บตั ิงานของครู บรรณารักษ์ ด้านบทบาทในการมีส่วนร่ วมในกระบวนการสอนของครู โรงเรี ยนในเครื อ
คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ ตร ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล พบว่า บทบาทของครู บรรณารักษ์
ในการมี ส่วนร่ วมในกระบวนการสอน ส่ วนมากได้มีการสนับสนุ นครู ผสู้ อนในการใช้ห้องสมุดเพื่ อเป็ น
แหล่งเรี ยนรู ้ การประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงกิจกรรมและบริ การอื่น ๆ ของห้องสมุด การให้คาแนะนาในการ
ค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์ เน็ตแก่ครู การจัดซื้ อทรัพยากรสารสนเทศให้สอดคล้องกับหลักสู ตรสถานศึกษา
ให้ยมื สื่ อการเรี ยนการสอนจากห้องสมุดไปใช้สอนในสถานที่อื่น ๆ เตรี ยมสถานที่ และสื่ อการเรี ยนการสอน
ให้เพียงพอกับการให้บริ การแก่ครู และให้ความช่วยเหลือนักเรี ยนในขณะดาเนิ นกิจกรรมการเรี ยนการสอน
คิดเป็ นร้อยละ 100.00 รองลงมาคือ การร่ วมจัดกิจกรรมการอ่านภายในสถานศึกษา การแนะนาครู ในการใช้
สื่ อ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่ อใช้ป ระกอบการสอน และการแนะน าแหล่ งสารสนเทศให้ ก ับ ครู เพื่ อใช้
ประกอบการสอน คิดเป็ นร้อยละ 87.50
2. ความคิดเห็นของครู ที่มีต่อครู บรรณารักษ์ ในการมีส่วนร่ วมในกระบวนการเรี ยนการสอน
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาข้อมูลส่ วนตัว การใช้สารสนเทศและห้องสมุด เพื่อประกอบการเรี ยนการสอน
รวมถึ งความคิ ดเห็ น ของครู ผูส้ อนที่ มี ต่อครู บ รรณารั ก ษ์ในการมี ส่ วนร่ วมในกระบวนการสอน โดยใช้
ห้องสมุดเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ โดยกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ เป็ นเพศชายจานวน 32 คน หญิง 270 คน มีอายุ 50 ปี
ขึ้นไป จานวน 101 มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี จานวน 234 คน การปฏิบตั ิงานในฐานะครู ผสู ้ อนกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จานวน 60 คน และมีประสบการณ์ ในการทางานมากกว่า 15
ปี จานวน 156 คน
การใช้สารสนเทศและห้องสมุดของครู ผสู ้ อน เพื่อประกอบการเรี ยนการสอนพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
มีการใช้เอกสาร/สื่ อต่าง ๆ ที่มีส่วนตัว มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 78.48 รองลงมา คือ ใช้ความรู้ความจาเดิม /
ประสบการณ์ส่วนตัว คิดเป็ นร้อยละ 65.89 และใช้เอกสาร/สื่ อต่าง ๆ ที่มีในห้องสมุดโรงเรี ยน คิดเป็ นร้อยละ
60.93 มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประกอบการเรี ยนการสอนมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 84.11 รองลงมา
คือ เพื่ อการค้น คว้า คิ ดเป็ นร้ อยละ 81.13 และจัดท าสื่ อการเรี ยนการสอน คิ ดเป็ นร้ อยละ 79.47 มี ก ารใช้
ห้องสมุดเพื่อประกอบการเรี ยนการสอน มากที่สุด คือ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 35.76 รองลงมา คือ
เดือนละ 1 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 31.79 และไม่เคยเลย คิดเป็ นร้อยละ 16.89
อีกทั้งต้องการให้ครู บรรณารักษ์มีส่วนร่ วมในเรื่ องการส่ งเสริ มการอ่านทุ กกลุ่ มสาระมากที่ สุด
คิดเป็ นร้อยละ 70.20 รองลงมา คือ ช่ วยสื บค้นข้อมูลในเนื้ อหาที่สอน คิดเป็ นร้อยละ 55.63 และจัดกิจกรรม
เพิ่มเติมจากเนื้อหาในบทเรี ยน คิดเป็ นร้อยละ 51.32 มีการใช้สารสนเทศและห้องสมุด โดยลักษณะกิจกรรม
ที่กาหนดให้นกั เรี ยนใช้ห้องสมุดประกอบการเรี ยนการสอน คือ ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการทา
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รายงาน อภิปราย คิดเป็ นร้อยละ 83.77 มีการใช้สารสนเทศและห้องสมุดเพื่ อประกอบการเรี ยนการสอน
ทราบถึงบริ การที่ทางห้องสมุดจัดให้เพื่อสนับสนุนการเรี ยนการสอนมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 61.26
ความคิดเห็ นของครู ผสู ้ อนที่มีต่อครู บรรณารักษ์ในกระบวนการสอน โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก ( = 3.62) เมื่อแยกพิจารณารายด้าน พบว่าขั้นตอนการวางแผน ซึ่ งมี 3 ขั้นตอน มีความคิดเห็น
โดยรวมในระดับ มาก ขั้นดาเนิ นการสอนและขั้นประเมินผลโดยใช้ห้องสมุดเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ ครู มีความ
คิดเห็นในระดับมากเช่นกัน
ขั้นตอนการวางแผน ด้านการเตรี ยมแผนการสอนโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( = 2.98) เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุ กข้อ ด้านการเตรี ยมสื่ อการเรี ยนการสอน อยู่ในระดับมาก
1 ข้อ คือ การจัดหาหนังสื อ/สื่ อต่าง ๆ ที่จะใช้ประกอบการเรี ยนการสอนและเพื่อให้นกั เรี ยนใช้คน้ คว้า ( = 3.83)
และระดับปานกลาง 2 ข้อ ด้านการเตรี ยมสถานที่ แหล่งการค้นคว้า โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( = 3.53) โดย
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ การระบุวนั /เวลา/สื่ อ ที่จะให้นกั เรี ยนมาค้นคว้าในห้องสมุด ( = 3.57)
ขั้นดาเนิ นการสอนโดยใช้ห้องสมุดเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( = 3.71) โดยข้อ
ที่ มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดคือ การแนะนานักเรี ยนให้รู้จกั วิธีการใช้และการค้นคว้าหาข้อมูล จากหนังสื อ/สิ่ งพิ มพ์
ภายในห้องสมุด ( = 3.95) รองลงมาคือการแนะนานักเรี ยนให้รู้จกั การสื บค้นด้วยคอมพิวเตอร์ ภายในห้องสมุด
( = 3.89) และการใช้ประโยชน์จากมุมกิจกรรม/ป้ ายนิ เทศความรู ้ ( = 3.57) และขั้นประเมินผล กลุ่มตัวอย่าง
มีการใช้หอ้ งสมุด อยูใ่ นระดับมาก ( = 3.79)
3. ปั ญหาการมีส่วนร่ วมของครู บรรณารักษ์ในกระบวนการสอนของครู
ผูว้ ิจยั นาเสนอปั ญหาของครู ผสู ้ อน ในการมีส่วนร่ วมด้านการจัดการเรี ยนการสอน พบว่าปั ญหา
การมีส่วนร่ วมของครู ผสู ้ อนในกระบวนการสอน โดยรวมมีปัญหาอยูใ่ นระดับปานกลาง ( = 2.64) เมื่อแยก
พิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีปัญหาระดับปานกลางมากที่สุด ( = 2.72) คือ การกาหนด วัน เวลา ที่ชดั เจน
ของครู ผสู้ อน ในการนานักเรี ยนเข้ามาใช้ห้องสมุด รองลงมา ( = 2.71) คือ ห้องสมุดมีสถานที่ไม่เพียงพอ
ต่อการให้บริ การครั้งละหลายห้องเรี ยน พร้อม ๆ กัน และ ( = 2.70) คือ การกาหนดระยะเวลาการใช้สื่อของ
ครู ผสู ้ อนล่วงหน้า เพื่อใช้ประกอบการเรี ยนการสอน
4. เปรี ยบเทียบความคิดเห็น การมีส่วนร่ วมของครู และครู บรรณารักษ์
ในการจัดการเรี ย นการสอน ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์ ส มมติ ฐานการวิจยั โดยการเปรี ย บเที ยบความ
คิดเห็นของครู ผสู้ อนใน การจัดการเรี ยนการสอน จาแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ และกลุ่มสาระวิชา
ของโรงเรี ยนในเครื อคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ ตร ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล เมื่อพิจารณา
รายด้านได้ ดังนี้
ครู ผสู ้ อนที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่ วมในการจัดการเรี ยนการสอน ในด้านการเตรี ยมสื่ อ
การเรี ยนการสอน และการสอนโดยใช้ห้องสมุ ดเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ แตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่
ระดับ .05
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ครู ผสู ้ อนที่มีประสบการณ์ การทางานต่างกัน มีส่วนร่ วมในการจัดการเรี ยนการสอน ด้านเตรี ยม
แผนการสอน ด้า นเตรี ย มสื่ อ การเรี ย นการสอน ด้านสอนโดยใช้ห้ อ งสมุ ด เป็ นแหล่ ง เรี ย นรู ้ และด้า น
ประเมินผลโดยใช้หอ้ งสมุดเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ด้านการเตรี ยมแผนการสอน พบว่า ครู ที่มีประสบการณ์ในการสอน 1-5 ปี มีความคิดเห็นในการ
มีส่วนร่ วมของครู บรรณารักษ์ในกระบวนการสอน แตกต่างจากครู ที่มีประสบการณ์ในการสอน 6-10 ปี 1115 ปี และมากกว่า 15 ปี
ด้านการเตรี ยมสื่ อการเรี ยนการสอน พบว่า ครู ที่มีประสบการณ์ในการสอน 1-5 ปี มีความคิดเห็น
ในการมีส่วนร่ วมของครู บรรณารักษ์ในกระบวนการสอน แตกต่างจากครู ที่มีประสบการณ์ ในการสอน 6-10 ปี
และ 11-15 ปี
ด้านการเตรี ยมสถานที่ แหล่ งการค้นคว้า พบว่า ครู ที่มีประสบการณ์ ในการสอน 1-5 ปี 6-10 ปี
11-15 ปี และมากกว่า 15 ปี มีความคิดเห็นในการมีส่วนร่ วมของครู บรรณารักษ์ในกระบวนการสอนของครู
ไม่แตกต่างกัน
ด้านการสอนโดยใช้ห้องสมุ ดเป็ นแหล่ งเรี ยนรู ้ พบว่า ครู ที่ มี ประสบการณ์ ในการสอน 1-5 ปี
มีความคิดเห็ นในการมีส่วนร่ วมของบรรณารักษ์ในกระบวนการสอน แตกต่างจากผูท้ ี่มีประสบการณ์ 6-10 ปี
11-15 ปี อี ก ทั้งครู ที่ มี ป ระสบการณ์ ใ นการสอน 6-10 ปี และ 11-15 ปี มี ความคิ ดเห็ น แตกต่ างจากครู ที่ มี
ประสบการณ์มากกว่า 15 ปี
ด้านการประเมินผลโดยใช้ห้องสมุดเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ พบว่า ครู ที่มีประสบการณ์ในการสอน 1-5
ปี มี ค วามคิ ดเห็ น ในการมี ส่ วนร่ วมของครู บ รรณารั ก ษ์ในกระบวนการสอนของครู แตกต่ างจากครู ที่ มี
ประสบการณ์ในการสอน 6-10 ปี 11-15 ปี และมากกว่า 15 ปี อีกทั้งครู ที่มีประสบการณ์ในการสอน 11-15 ปี
มีความคิดเห็นต่างจากครู ที่มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี
การมีส่วนร่ วมของครู บรรณารักษ์ในกระบวนการสอนของครู จาแนกตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ไม่พบความแตกต่างในกระบวนการเรี ยนการสอน
ปั ญหาการมีส่วนร่ วมของครู ที่มีต่อครู บรรณารักษ์ในกระบวนการสอน ซึ่ งครู ที่มีวุฒิการศึ กษา
ต่างกัน ไม่พบความแตกต่างของปั ญหาการมีส่วนร่ วม จาแนกตามประสบการณ์ในการทางานของครู ไม่พบ
ความแตกต่างของปั ญหาการมีส่วนร่ วม และจาแนกตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ไม่พบความแตกต่างของปั ญหา
การมีส่วนร่ วม
อภิปรายผล
การวิจยั เรื่ อง การมีส่วนร่ วมของครู และครู บรรณารักษ์ ในการจัดการเรี ยนการสอน ของโรงเรี ยน
ในเครื อคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ผลการวิจยั มุ่งหวังเพื่อศึกษา
ความคิดเห็ นของครู ผสู ้ อน ที่มีต่อครู บรรณารักษ์ ในการมีส่วนร่ วมในกระบวนการสอน โดยใช้ห้องสมุด
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เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ และการปฏิบตั ิงานของบรรณารักษ์ในการดาเนินงานห้องสมุด เพื่อสนับสนุ นการเรี ยนการ
สอน รวมถึงปั ญหาของการมีส่วนร่ วมของครู ผสู ้ อน ผูว้ จิ ยั อภิปรายผลในประเด็นดังนี้
1. ความคิดเห็นของครู ที่มีต่อครู บรรณารักษ์ ในการมีส่วนร่ วมในกระบวนการเรี ยนการสอน
ความต้องการของครู ผูส้ อนในการให้ครู บรรณารักษ์เข้ามามีส่วนร่ วม พบว่า บรรณารักษ์ควรมี
การจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการอ่านทุกกลุ่มสาระ เนื่องจากรู ปแบบการเรี ยนการสอน ควรเน้นที่ผเู้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง
โดยผูส้ อนมีหน้าที่ช้ ี แนวทาง หรื อให้คาปรึ กษา ให้เด็กลงมือปฏิบตั ิและ ร่ วมกันทากิจกรรม โดยมีการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองมากขึ้ น จึงจะเกิ ดทักษะด้านความรู ้ ความเข้าใจ ในการคิ ดแก้ปัญหาและสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน โรงเรี ยนทุกแห่งต้องจัด ห้องสมุดให้เป็ นศูนย์กลางการเรี ยนการสอนที่สมบูรณ์
คือมี เอกสาร สื่ อ การเรี ยนการสอน หนังสื อ ทุ ก ชนิ ดที่ มี คุณ ภาพตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้ (เฉลี ย ว
พันธุ์สีดา, 2539, หน้า 9) ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของ Fraser (1997) ที่ได้ศึกษาเรื่ อง สภาพการสอนโดย
ความร่ วมมือระหว่างครู บรรณารักษ์ และครู ประจาชั้นโดยใช้ศูนย์การเรี ยนรู ้จากการศึกษา พบว่า ครู บรรณารักษ์
มีส่วนสนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ส่ วนครู เห็นว่า การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ศูนย์การ เรี ยนรู้
ทาให้นกั เรี ยนเกิดทักษะการเรี ยนรู ้เพิม่ มากขึ้น
อีกทั้งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552) ได้จดั ทามาตรฐานห้องสมุดโรงเรี ยน
เพื่อเป็ นแนวทางสาหรับบุ คลากรทุ กคนในโรงเรี ยน ได้ร่วมมื อกันดาเนิ นงานตามเกณฑ์ที่กาหนด และได้
กาหนดมาตรฐานด้านครู บรรณารักษ์ในมาตรฐานที่ 4 ครู บรรณารักษ์มีความสามารถในการจัดกิจกรรมห้องสมุด
เพื่ อสนับ สนุ นการจัดการเรี ยนการสอนทุ ก กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ กิ จกรรมส่ งเสริ ม นิ สั ย รั ก การอ่ านอย่าง
หลากหลาย และจัดกิจกรรมส่ งเสริ มนิสัยรักการอ่านอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม ผูบ้ ริ หาร ครู ผสู ้ อน และครู บรรณารักษ์ ควรมีส่วนร่ วมในการพัฒนาการศึกษา ใน
เรื่ องที่ ว่าด้วย มาตรฐานห้องสมุ ดและตัวบ่ งชี้ เพื่อการพัฒนาคุ ณ ภาพห้องสมุด โรงเรี ยนสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ (1) มาตรฐานด้านผูบ้ ริ หาร (2) มาตรฐานด้านครู (3) มาตรฐานด้าน
ผูเ้ รี ยน และ (4) มาตรฐานด้านทรัพยากรสารสนเทศ (2552) ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Russell (2000) ที่
ได้ศึกษาเรื่ อง ความสัมพันธ์ ของความร่ วมมือ ระหว่างครู บรรณารักษ์และครู จากผลการวิจยั พบว่า ความ
สัมพันธ์ของความร่ วมมื อระหว่างครู บรรณารักษ์และครู ในการจัดการเรี ยนการสอน มีผลให้คะแนนของ
นักเรี ยนสู งขึ้น แต่ท้ งั นี้ การจะ เกิดความร่ วมมือระหว่างครู บรรณารักษ์และครู น้ นั เบื้องต้นจะต้องได้รับการ
สนับสนุนจากผูบ้ ริ หาร โดยกาหนดให้ครู มีการจัดการเรี ยนการสอน โดยใช้หอ้ งสมุด
2. การใช้สารสนเทศและห้องสมุดของครู ผสู้ อน ตลอดจนการดาเนิ นงานห้องสมุดเพื่อสนับสนุ น
การเรี ยนการสอน
ห้องสมุดโรงเรี ยนควรทาหน้าที่เป็ นศูนย์การเรี ยนรู้ (learning resource center) เนื่องจากห้องสมุด
เป็ นองค์ป ระกอบส าคัญ ของโรงเรี ย นในการจัดการเรี ย นการสอนเพื่ อให้บรรลุ เป้ าหมายของการศึ ก ษา
(กระทรวงศึกษาธิ การ, 2536, หน้า 13-15) เนื่ องจากบรรณารักษ์มีภารกิจเพิ่มขึ้นในห้องสมุดยุคใหม่ คือการ
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ให้การศึกษาแก่ผใู ้ ช้ ในรู ปของการเปิ ดรายวิชาหรื อสอนเป็ นรายบุคคล ให้ความร่ วมมือกับครู ผสู ้ อน เพื่อให้
ผูใ้ ช้เข้าถึ งทรัพยากรของห้องสมุ ดและได้รับความสะดวก ให้คาแนะนาในเรื่ องทรัพ ยากรสารนิ เทศของ
ห้องสมุดที่ครู ผสู ้ อนจะต้องใช้ เช่น ร่ วมวางแผนในการใช้ รวมถึงสร้างกระบวนการส่ งเสริ มการอ่าน ซึ่ งใช้
ห้องสมุ ดเพื่ อการศึกษาค้นคว้า และสร้ างองค์ความรู ้ ใหม่ อาจไม่ประผลสาเร็ จหากขาดทักษะในการอ่าน
ไม่ รู้จ ัก เลื อ กสิ่ ง ที่ จ ะอ่ า น จึ ง เป็ นภารกิ จที่ บ รรณารั ก ษ์ ห้ อ งสมุ ด ยุ ค ใหม่ จ ะต้อ งสนใจเพิ่ ม ขึ้ น (สุ ก ัญ ญา
ศรี สืบสาย, 2545, หน้า 4-5)
ผลการวิจยั ในด้านการใช้ห้องสมุดเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ พบว่า มีความคิดเห็นโดยรวมในระดับมาก
ซึ่ งแตกต่ างจากการศึ ก ษางานวิจ ัย ของดวงสุ ด า พิ ม พ์อ่ ึ ง (2546) โดยรวมครู บ รรณารั ก ษ์ มี ส่ วนร่ ว มใน
กระบวนการสอนของครู ร้อยละ 73.65 และมีส่วนร่ วมในระดับปานกลางเนื่องจากการปฏิรูปห้องสมุดโรงเรี ยน
ให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ตลอดชี วิตมีนยั ที่จะต้องเชื่ อมโยงบทบาทของห้องสมุดกับสถานศึกษาอื่น ๆ รวมทั้งการ
เรี ยนรู้จาก การศึกษาตามอัธยาศัยของนักเรี ยน การปรับแนวทางการดาเนิ นงานของห้องสมุด โรงเรี ยนนั้น
จาเป็ นต้องคานึ งถึงวิธีการทางานแบบใหม่ของห้องสมุดโรงเรี ยน ให้สอดคล้องกับแนวทางการ ปฏิรูปการ
เรี ยนรู้ เป็ นการปรับในระดับของการเปลี่ ยนกระบวนทัศน์ (paradigm shift) เกี่ ยวกับการจัดการห้องสมุ ด
โรงเรี ยน (ทองอยู่ แก้วไทรฮะ, 2543, หน้า 37-39)
จากผลการวิจยั ที่ได้ ในขั้นเตรี ยมสถานที่ แหล่งค้นคว้า ขั้นดาเนิ นการสอนและขั้น ประเมินผล
ใช้ห้องสมุดเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ เนื่ องจากทั้ง 3 ขั้นตอนเป็ นสิ่ งที่ครู ผสู ้ อนต้องการความ ร่ วมมือจากครู บรรณารักษ์
โดยเฉพาะ (1) การระบุวนั /เวลา (2) อุปกรณ์ สื่ อการเรี ยนการสอน ซึ่ งสุ กญั ญา ศรี สืบสาย (2535) ได้กล่าวถึง
การเตรี ยมสถานที่ แหล่งค้นคว้า การนานักเรี ยนเข้ามาศึกษาค้นคว้าจาเป็ นจะต้องเตรี ยมสถานที่ให้พร้อมทั้ง
จานวนโต๊ะ เก้าอี้ สื่ อและที่ สาคัญคื อ วัน เวลา จะต้องจองล่ วงหน้าไม่ให้เกิ ดความซ้ าซ้อน (3) แนะนาวิธี
การใช้และค้นคว้าภายในห้องสมุด (4) การสื บค้นด้วยคอมพิวเตอร์ (5) การใช้ประโยชน์จากป้ ายความรู้ (6)
มารยาทในการใช้ห้องสมุด และ (7) ความพึงพอใจของครู และนักเรี ยน เนื่ องจากบทบาทของบรรณารักษ์
ในอดี ตมุ่งเน้นการสะสม รวบรวม จัดเก็บ และอนุ รักษ์ความรู ้ในรู ปแบบของสื่ อสิ่ งพิมพ์ โดยเน้นหนังสื อ
เป็ นหลัก ช่ วงเปลี่ ยนผ่านที่ สาคัญในวิชาชี พ เกิ ดจากสื่ อดิ จิท ลั ได้ก่อให้เกิ ดการปรั บเปลี่ ยนกระบวนทัศน์
(paradigm shift) ในวิชาชี พ บรรณารัก ษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ ในทุ กด้านและเกิ ดการถดถอยทาง
วิช าชี พ หรื อ ลดทัก ษะทางวิ ช าชี พ (deprofessionalisation) แบบเดิ ม เนื่ อ งจากระบบอัต โนมัติ ส ามารถ
ดาเนิ นการแทนทักษะแบบเดิม โดยเฉพาะทักษะที่ทาด้วยมือ บรรณารักษ์จึงจาเป็ นต้องปรับเปลี่ยนบทบาท
ความรู้ ความสามารถ จากเดิมที่รับผิดชอบการบริ หารจัดการ การดาเนินงานโดยเน้นทรัพยากรสารสนเทศ
ในรู ป สื่ อสิ่ งพิ ม พ์ มาสู่ การให้ ค วามส าคัญ กั บ ผู ้ใ ช้ เน้ น ความพึ ง พอใจของลู ก ค้ า การเป็ นตัว กลาง
(interediarie) การเผยแพร่ (ชุติมา สัจจานันท์, 2546, หน้า 21-22)
จึง สอดคล้องกับ การศึ ก ษาของวาสนา ฮุ ส ตัน (2550) เรื่ อง บทบาทของบรรณารัก ษ์ห้องสมุ ด
โรงเรี ยน ในศตวรรษที่ 21: กรณี ศึกษาโรงเรี ยนนานาชาติ ในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่พบว่า ความพร้ อมในการ
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ปฏิบตั ิงานของบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรี ยนนานาชาติในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยส่ วนรวมพบว่า อยูใ่ น
ระดับมาก บทบาทที่พึงประสงค์ในการบริ หารงานของบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรี ยนนานาชาติในฐานะ
ครู ผูส้ อน ผูม้ ี ส่ วนร่ ว มงานแผนการสอน ผูเ้ ชี่ ย วชาญสารสนเทศและผูบ้ ริ ห ารโปรแกรมห้ อ งสมุ ด โดย
ส่ วนรวมพบว่าอยูใ่ นระดับมาก
3. ปั ญหาการมีส่วนร่ วมในกระบวนการสอน
ผลการวิจยั พบว่า ปั ญหาการมีส่วนร่ วมของครู ผูส้ อนที่ มีต่อบรรณารักษ์ ในการจัดการเรี ยนการ
สอน คือการกาหนดวัน เวลาที่ชดั เจน ในการนานักเรี ยนเข้ามาใช้พร้อม ๆ กัน รวมถึง ห้องสมุดมีสถานที่ไม่
เพียงพอต่อการให้บริ การครั้งละหลาย ๆ ห้อง เนื่ องจากห้องสมุดส่ วนใหญ่ มีขนาด 4 ห้องเรี ยน ซึ่ งไม่เอื้อต่อ
การใช้บริ การในปริ มาณที่ตอ้ งการ จึงส่ งผลให้เกิดปั ญหาดังกล่าว ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของนงค์ลกั ษณ์
เนื้ ออ่อน (2544) ศึกษาการใช้สารสนเทศเพื่อประกอบการสอนของครู ในโรงเรี ยนสังกัดกรุ งเทพมหานคร
ในด้านแหล่งสารสนเทศในโรงเรี ยนนั้นมีไม่เพียงพอ ไม่สะดวกในการเข้าใช้แหล่งสารสนเทศ
4. เปรี ยบเทียบความคิดเห็น และปั ญหาการมีส่วนร่ วมของครู และครู บรรณารักษ์ ในการจัดการเรี ยน
การสอน
เปรี ยบเทียบความคิดเห็ น การมีส่วนร่ วมของครู และครู บรรณารักษ์ ในการจัดการเรี ยนการสอน
ครู ผสู ้ อนที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่ วมในการจัดการเรี ยนการสอน ในด้านการเตรี ยมสื่ อการเรี ยนการ
สอน และการสอนโดยใช้ห้องสมุดเป็ นแหล่ งเรี ยนรู ้ แตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 ซึ่ ง
สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ต้ งั ไว้ ครู ผสู ้ อนที่มีประสบการณ์ การทางานต่างกัน มีส่วนร่ วมในการจัดการเรี ยน
การสอน ด้านเตรี ยมแผนการสอน ด้านเตรี ยมสื่ อการเรี ยนการสอน ด้านสอนโดยใช้ห้องสมุ ดเป็ นแหล่ ง
เรี ยนรู้ และด้านประเมินผลโดยใช้ห้องสมุดเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05
ซึ่ งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ต้ งั ไว้
เปรี ยบเที ยบปั ญหา การมีส่วนร่ วมของครู บรรณารักษ์ในกระบวนการสอนของครู ที่มีวุฒิการศึกษา
ต่างกัน จาแนกตามประสบการณ์ในการทางาน และจาแนกตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ไม่พบความแตกต่างของ
ปั ญหาการมีส่วนร่ วม
ข้ อเสนอแนะ
1. ส่ งเสริ มให้ครู และครู บรรณารักษ์มีส่วนร่ วม ในด้านการเรี ยนการสอนร่ วมกันโดยใช้ห้องสมุ ด
เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้
2. สร้างความร่ วมมือระหว่างบรรณารักษ์แต่ละสถานศึกษา เพื่อพัฒนาองค์กรและเครื อข่าย ในการ
ดาเนินงานและพัฒนางานไปในทิศทางเดียวกัน
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3. เพื่อการพัฒนาคุณภาพห้องสมุด ควรศึกษามาตรฐานห้องสมุดโรงเรี ยน ซึ่ งจากผลการวิจยั จะเห็น
ว่า ไม่เพียงพอกับการให้บริ การ จะเห็ นได้จาก ห้องสมุดส่ วนใหญ่ มีขนาด 4 ห้องเรี ยน คิดเป็ นร้อยละ 37.70
และห้องสมุดโรงเรี ยนส่ วนใหญ่บุคลากรที่ปฏิบตั ิงาน มีจานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.50
ข้ อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรส่ งเสริ มให้ครู และครู บรรณารักษ์มีส่วนร่ วม ในด้านการเสนอแนะข้อคิดเห็น ในการวางแผน
พัฒนาแผนการเรี ยนการสอน
2. เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่ วมของครู และครู บรรณารักษ์ ควรศึกษามาตรฐาน
ห้องสมุด เพื่อการพัฒนาคุณภาพห้องสมุดโรงเรี ยน
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