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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา สถานภาพทางวิชาชีพของบรรณารักษ์ สภาพการพัฒนาทางวิชาชีพ ปัญหา
และอุปสรรค ความต้องการการพัฒนาทางวิชาชี พ และแนวทางการพัฒนาทางวิ ชาชีพของบรรณารักษ์ สังกัดสานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บรรณารักษ์
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 แห่ง จานวนทั้งหมด 247 คน และ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ทางด้านวิชาชีพบรรณารักษ์ จานวน 10 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม
บรรณารัก ษ์ และแบบสอบถามผู้ท รงคุณวุ ฒิ สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิเ คราะห์ข้ อ มูลเชิ งปริ มาณ ได้ แ ก่ การแจกแจงความถี่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า
บรรณารักษ์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุ 31-35 ปี มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบรรณารักษศาสตร์/สารนิเทศ
ศาสตร์/สารสนเทศศาสตร์ สถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย รับผิดชอบงานวิเคราะห์หมวดหมู่และทารายการ และ
ระยะเวลาทางาน 1-5 ปี สภาพการพัฒนาวิชาชีพบรรณารักษ์ พบว่า บรรณารักษ์ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้
และนามาใช้พัฒนางาน โดยการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาทางวิชาชีพโดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ปัญหาที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ ความต้องการในการพัฒนาวิชาชีพโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก รูปแบบที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามอันดับแรก ได้แก่ การศึกษาดูงาน การฝึกอบรม และการประชุม/สัมมนา หัวข้อ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานห้องสมุด การบริการและเผยแพร่ และการจัดเก็บ/การค้นคืนสารสนเทศ แนวทางการ
พัฒนาทางวิชาชีพที่เหมาะสมสาหรับบรรณารักษ์ ประกอบด้วย รูปแบบ หัวข้อ และสถาบันที่จัดกิจกรรมการพัฒนาทาง
วิชาชีพบรรณารักษ์ บทบาทของบรรณารักษ์ บทบาทของผู้บริหารห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษา และสมาคม/องค์กรวิชาชีพ

คาสาคัญ : การพัฒนาทางวิชาชีพ บรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
Abstract
The objectives of this research were to study the professional status and conditions of the
development of librarians, problem, obstacles, and needs for professional development, and guidelines
for professional development of librarians of the Office of Academic Resources and Information
Technology from 40 Rajabhat universities. The population and samples in this study were 247 librarians
and 10 professional experts selected by purposive sampling. The data were collected by questionnaire
and analyzed and presented through frequency, percentage, mean, standard deviation, and content
analysis. The results showed that most librarians were female with 31 to 35 years old, bachelor's degree
of Library Science or Information Science, and they were university staff with responsibility of library
resources’ classification and cataloguing. Their periods of employment were between 1 to 5 years. In
condition of the professional development, it was found that most of librarians aimed to use knowledge
to develop their work and enhance knowledge by online learning. In terms of the problems and
obstacles, they were at the moderate level, with the highest mean on foreign language skills. In addition
to librarians’ needs for professional development, they were at a high level. The pattern got three highest
score for example study trip, training, and meeting/seminar, topics to use information technology at
library, service and publication, and information storage and digital retrieval. The guidelines for
professional development included topic, pattern, and service provided by organization, as well as role
of librarian, administrator, institution, and professional associations/organizations.

Key words: Professional development. Academic librarians. Rajabhat Universities

ชื่อผูต้ ิดต่อ ผศ. แววตา เตชาทวีวรรณ วารสารบรรณศาสตร์ มศว อีเมล: walta@swu.ac.th โทร.086-533-7418

บทนา
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทาให้โลกก้าวสู่สังคมดิจิทัล การปรับเปลี่ยนกระบวน
ทัศน์ทางวิชาชีพและบทบาทของบรรณารักษ์ มีความต้องการและความคาดหวังบทบาทและสมรรถนะใหม่ของบรรณารักษ์
โดยเฉพาะในบริบทของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้การศึกษาอุดมศึกษาเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมตอบสนองความต้องการของ
สังคม โดยห้องสมุดและบรรณารักษ์เป็นกลไกสาคัญในการสนับสนุนการปรับเปลี่ยน การพัฒนาทางวิชาชีพ (Professional
Development: PD) เป็นเครื่องมือสาคัญของการพัฒนาบทบาทและสมรรถนะของบรรณารักษ์ การพัฒนาทางวิชาชีพและ
เป็นกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Pan; & Hovde. 2010: Online) เป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถและทักษะที่
จาเป็นในการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพ ทันกับความก้าวหน้าของวิทยาการ และการเปลี่ยนแปลงในวิชาชีพ ช่วยให้
บุคคลประสบความสาเร็จในการปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป (Woolls. 2005: 22)
จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาทางวิชาชีพของบรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
และต่ า งประเทศ พบว่ า การพั ฒ นาทางวิ ช าชี พ ของบรรณารั ก ษ์ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ น ามาใช้ พั ฒ นางาน ให้ ทั น กั บ
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ (ขัตติยา ทองทา. 2543; เบญจวรรณ ระงับภัย. 2547) ปัญหาและอุปสรรคของบรรณารักษ์ใน
การพัฒนาทางวิชาชีพ คือ ขาดทักษะภาษาต่างประเทศ (กาญจน์หทัย ศรีบุญเรือง. 2552; วิไลวรรณ รัตนพันธ์. 2547;
ศุมรรษตรา แสนวา. 2542; Fisher. 2001) รูปแบบการพัฒนาทางวิชาชีพที่ต้องการ คือ การศึกษาดูงาน (ขัตติยา ทองทา.
2543; เบญจวรรณ ระงับภัย. 2547; มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ. 2538) การฝึกอบรม (ขัตติยา ทองทา. 2543; เฉลิมศักดิ์ ชุปวา.
2541; วรรณยา เฉลยปราชญ์; และ อรนุช เศวตรัตยเสถียร. 2556; ศุมรรษตรา แสนวา. 2542; Babu, Vinayagamoorthy;
& Gopalakrishnan. 2007; Baro; Eze; & Nkanu. 2013; Haneefa; & Abdul Shukkoor. 2010; Mahmood; & Khan.
2007; Mathew; & Baby. 2011) การประชุม/สัมมนาทางวิชาการ (ระวิวรรณ สัมฤทธิ์. 2556; สนธยา ไกรลาสสุวรรณ.
2531) และต้องการให้สถาบันอุดมศึกษาจัดกิจกรรม (วรรณยา เฉลยปราชญ์; และ อรนุช เศวตรัตยเสถียร. 2556)
จากสภาพแวดล้อมทางการศึกษาและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว และความสาคัญของ
การพัฒนาทางวิชาชีพของบรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่ม
ใหม่ พัฒนามาจากสถาบันฝึกหัดครู วิทยาลัยครู สถาบันราชภัฏ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนา
ท้ อ งถิ่ น มี โ ครงสร้ า งการแบ่ ง ส่ ว นราชการภายในมหาวิ ท ยาลั ย โดยส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
เป็นหน่วยงานสนับสนุนมีฐานะเทียงเท่าคณะ มีโครงสร้าง 2 ส่วน ประกอบด้วย ห้องสมุดและเทคโ นโลยีสารสนเทศ
(ราชกิจจานุเบกษา. 2547: ออนไลน์) และเนื่องจากยังไม่มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางวิชาชีพของบรรณารักษ์
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏโดยตรง ผู้วิจัยในฐานะบรรณารักษ์ จึงมีความสนใจศึกษา
การพัฒนาทางวิชาชีพของบรรณารักษ์สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อใช้เป็นแนวทาง
สาหรับสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในการวางแผนพัฒนาบรรณารักษ์อย่างมีระบบ ให้
มี ทั ก ษะความรู้ ค วามสามารถและมีก ารเรี ยนรู้ อ ย่า งต่ อ เนื่ อ งอี ก ทั้ ง การสร้า งความตระหนั ก และเป็ น แนวทางส าหรับ
บรรณารักษ์ ในการพัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพ ของตนเองอันจะนาไปสู่ การพัฒนาสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศและมหาวิทยาลัยราชภัฏโดยรวมต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสถานภาพทางวิชาชีพของบรรณารักษ์ สานักวิ ทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
2. เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพการพั ฒ นาทางวิ ช าชี พ ของบรรณารั ก ษ์ ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
3. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาทางวิชาชีพของบรรณารักษ์ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
4. เพื่อศึกษาความต้องการการพัฒนาทางวิชาชีพของบรรณารักษ์ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
5. เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นาทางวิ ชาชี พ ของบรรณารัก ษ์ ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี สารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย กลุ่มที่ 1 บรรณารักษ์สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏทั่วประเทศ บรรณารักษ์ซึ่งมีวุฒิการศึกษาขั้นต่าปริญญาตรีบรรณารักษศาสตร์/สารนิเทศศาสตร์/สารสนเทศศาสตร์
ทั้งหมดจานวน 247 คน โดยใช้ประชากรทั้งหมด กลุ่มที่ 2 ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาชีพ จานวน 10 คน สุ่มแบบเจาะจง
ตามเกณฑ์ที่กาหนด ประกอบด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารห้องสมุด อาจารย์ผู้สอนทางด้านบรรณารักษ์ อาจารย์
ผู้สอนทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และบรรณารักษ์ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกาหนดนโยบายและวาง
แผนการพัฒนาทางวิชาชีพของบรรณารักษ์
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยแบบสอบถามบรรณารักษ์และแบบสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิ
2.1 แบบสอบถามบรรณารักษ์ จาแนกเป็น 5 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบ ตอนที่ 2
สภาพการพัฒนาทางวิชาชีพ ตอนที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาทางวิชาชีพ ตอนที่ 4 ความต้องการการพัฒนาทาง
วิชาชีพ และตอนที่ 5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
2.2 แบบสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นข้อคาถามแนวทางการพัฒนาทางวิชาชีพของบรรณารักษ์ สานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จาแนกเป็น 4 ประเด็น ได้แก่ 1 รูปแบบการพัฒนา 2 หัวข้อการ
พัฒนา 3 สถาบันที่จัด 4 บทบาทผู้เกี่ยวข้อง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยทาหนังสือขออนุญาตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
แต่ละแห่ง และขอความร่วมมือกับบรรณารักษ์ ประจาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเก็บข้อมูลในแต่
ละมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยแจกแบบสอบถามไป จานวน 247 ฉบับ และได้รับกลับคืนมา จานวน 218 ฉบับ ซึ่งเป็นฉบับที่
สมบูรณ์ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 88.26 ส่วนการแจกแบบสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิ ทาโดย หนังสือขอความอนุเคราะห์พิจารณา
ร่างแนวทางการพัฒนาทางวิชาชีพที่เหมาะสมของบรรณารักษ์ ในการเก็บข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่าน โดยแจก
แบบสอบถามไป จานวน 10 ฉบับ และได้รับกลับคืนมา จานวน 8 ฉบับ ซึ่งเป็นฉบับที่สมบูรณ์ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 80.00
4. การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าความถี่และค่าร้อยละ วิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพทางวิชาชีพ สภาพการพัฒนาทาง
วิ ชาชี พ ปั ญ หาและอุ ป สรรคในการพั ฒ นาทางวิ ชาชี พ ของบรรณารั ก ษ์ ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี สารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ใช้ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการการพัฒนาทางวิ ชาชี พ ของ
บรรณารักษ์ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ การวิเคราะห์ข้อมูลข้อคาถามปลายเปิด ใช้
การวิเคราะห์เนื้อหาและนาเสนอตามประเด็นในรูปความเรียงเชิงพรรณนา

ผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้
1. สถานภาพทางวิชาชีพของบรรณารักษ์ พบว่า บรรณารักษ์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 192 คน (ร้อยละ
88.1) อายุ 31 - 35 ปี จานวน 64 คน (ร้อยละ 29.4) วุฒิการศึกษาปริญญาตรีบรรณารักษศาสตร์/สารนิเทศศาสตร์/
สารสนเทศศาสตร์ จานวน 190 คน (ร้อยละ 87.2) และวุฒิการศึกษาปริญญาโท จานวน 28 คน (ร้อยละ 12.8 ) สถานภาพ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จานวน 157 คน (ร้อยละ 72.0) เมื่อจาแนกตามงานที่รับผิดชอบ พบว่า บรรณารักษ์ส่วนใหญ่
รับผิดชอบงานวิเคราะห์หมวดหมู่และทารายการ จานวน 88 คน (ร้อยละ 40.4) ระยะเวลาทางานในตาแหน่งบรรณารักษ์ที่
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1-5 ปี จานวน 71 คน (ร้อยละ 32.6)
2. สภาพการพัฒนาทางวิชาชีพของบรรณารักษ์ พบว่า บรรณารักษ์ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาทาง
วิชาชีพเพื่อเพิ่มพูนความรู้ จานวน 205 คน (ร้อยละ 94.0) รองลงมาเพื่อนามาใช้พัฒนางาน จานวน 204 คน (ร้อยละ
93.6) และเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพ จานวน 198 คน (ร้อยละ 90.8)
บรรณารักษ์ส่วนใหญ่เคยพัฒนาทางวิชาชีพด้วยรูปแบบการใช้สื่อสังคมออนไลน์จานวน 198 คน (ร้อยละ
90.8) รองลงมา การประชุม/สัมมนาทางวิชาการ จานวน 158 คน (ร้อยละ 72.5) และจานวนใกล้เคียงกันคือ การฝึกอบรม
จานวน 150 คน (ร้อยละ 68.8) รูปแบบการพัฒนาทางวิชาชีพที่บรรณารักษ์ส่วนใหญ่ไม่เคยเข้าร่วมคือ การเป็นกรรมการ/
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คณะทางาน/อนุกรรมการขององค์การ/สมาคมวิชาการ/วิชาชีพ จานวน 212 คน (ร้อยละ 97.2) รองลงมาการเป็นสมาชิก
สมาคมวิชาการ/วิชาชีพ จานวน 201 คน (ร้อยละ 92.2)
เมื่อจาแนกตามกิจกรรมการพัฒนาทางวิชาชีพ สรุปได้ดังนี้
1) การประชุม/สัมมนาทางวิชาการ บรรณารักษ์ส่วนใหญ่เข้าประชุม/สัมมนาทางวิชาการ จานวน 158 คน
(ร้อยละ 72.5) โดยเข้าประชุม/สัมมนา 3 ครั้ง จานวน 51 คน (ร้อยละ 32.3) หัวข้อ การบริการและเผยแพร่ จานวน 102
คน (ร้อยละ 64.6) จัดโดยสถาบันอุดมศึกษา จานวน 158 คน (ร้อยละ100) ระยะเวลา 2 วัน จานวน 89 คน (ร้อยละ
56.3) และสถาบันต้นสังกัดเป็นแหล่งทุนทั้งหมด จานวน 158 คน (ร้อยละ 100)
2) การฝึกอบรม บรรณารักษ์ส่วนใหญ่พัฒนาทางวิชาชีพด้วยการฝึกอบรม จานวน 150 คน (ร้อยละ 68.8) โดย
ฝึกอบรม 1 ครั้ง จานวน 57 คน (ร้อยละ 38.0) หัวข้อการจัดเก็บ/การค้นคืนสารสนเทศ จานวน 95 คน (ร้อยละ 63.3) จัด
โดยสถาบันอุดมศึกษา จานวน 150 คน (ร้อยละ 100)ระยะเวลา 1 วัน จานวน 150 คน (ร้อยละ 100) และสถาบันต้น
สังกัดเป็นแหล่งทุนทั้งหมด จานวน 150 คน (ร้อยละ 100)
3) การศึกษาดูงานทางวิชาชีพหรือที่เกี่ยวข้อง บรรณารักษ์ส่วนใหญ่ศึกษาดูงานทางวิชาชีพหรือที่เกี่ยวข้อง โดย
ศึกษาดูงาน 1 ครั้ง จานวน 80 คน (ร้อยละ 59.7) หัวข้อการบริหาร จานวน 77 คน (ร้อยละ 57.5) สถาบันที่ศึกษาดูงาน
คือ สถาบันอุดมศึกษา จานวน 133 คน (ร้อยละ 99.3) เคยศึกษาดูงานต่างประเทศ จานวน 23 คน (ร้อยละ 17.2) และ
สถาบันต้นสังกัดเป็นแหล่งทุนทั้งหมด จานวน 134 คน (ร้อยละ 100)
4) การหมุนเวียนงาน บรรณารักษ์ส่วนใหญ่เคยได้รับการหมุนเวียนงานจานวน 87 คน (ร้อยละ 39.9) งานเดิม
คือ งานวิเคราะห์หมวดหมู่และทารายการ จานวน 30 คน (ร้อยละ 34.5) งานใหม่ คือ งานบริการผู้ใช้ จานวน 34 คน (ร้อย
ละ 39.1) และมีการปฐมนิเทศในงานที่หมุนเวียน จานวน 22 คน (ร้อยละ 100) ระยะเวลาการปฐมนิเทศ 1 วัน จานวน 12
คน (ร้อยละ 54.6)
5) ระบบพี่เลี้ยง/การสอนงาน บรรณารักษ์ส่วนใหญ่เคยได้รับคาแนะนาหรือมีพี่เลี้ยงในการปฏิบัติงาน จานวน
97 คน (ร้อยละ 44.5) งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและการบริการผู้ใช้ จานวนเท่ากัน 32 คน (ร้อยละ 33.0) และเคย
ให้คาปรึกษาแนะนาหรือเป็นพี่เลี้ยงในการปฏิบัติงานให้ผู้อื่น จานวน 96 คน (ร้อยละ 44.0) ในงานบริการผู้ใช้ จานวน 29
คน (ร้อยละ 30.2)
6) การเป็นสมาชิกสมาคมวิชาการ/วิชาชีพ บรรณารักษ์ส่วนใหญ่ไม่เป็นสมาชิกสมาคมวิชาการ/วิชาชีพ จานวน
201 คน (ร้อยละ92.2) และบรรณารักษ์ส่วนน้อยที่เป็นสมาชิกสมาคมวิชาชีพ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ จานวน
17 คน (ร้อยละ 7.8)
7) การเป็นกรรมการ/คณะทางาน/อนุกรรมการขององค์การ/สมาคมวิชาการ/วิชาชีพ บรรณารักษ์ส่วนใหญ่ไม่
เคยเป็นกรรมการ/คณะทางาน/อนุกรรมการขององค์การ/สมาคมวิชาการ/วิชาชีพ จานวน 212 คน (ร้อยละ 97.2) และ
บรรณารักษ์ส่วนน้อยเป็นกรรมการ/คณะทางาน/อนุกรรมการขององค์การ/สมาคมวิชาการ/วิชาชีพ ในกิจกรรมของสมาคม
ห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ จานวน 4 คน (ร้อยละ 1.83)
8) การศึกษาต่อ บรรณารักษ์ส่วนใหญ่ไม่ได้ศกึ ษาต่อ จานวน 157 คน (72.0) และบรรณารักษ์ส่วนน้อยทีศ่ ึกษา
ต่อ จานวน 61 คน (ร้อยละ 28.0) ศึ กษาต่อระดับปริญญาโท สาขาบรรณารักษศาสตร์/สารนิเทศศาสตร์ และสารสนเทศ
ศาสตร์ จานวน 52 คน (ร้อยละ 88.1) และสถาบันต้นสังกัดเป็นแหล่งทุน จานวน 35 คน (ร้อยละ 57.4)
9) การเป็นวิทยากร บรรณารักษ์ส่วนใหญ่ไม่เคยเป็นวิทยากร จานวน 142 คน (ร้อยละ 65.1) และบรรณารักษ์
ส่วนน้อยที่เป็นวิทยากร จานวน 76 คน (ร้อยละ 34.9) หัวข้อการจัดเก็บ/การค้นคืนสารสนเทศ จานวน 42 คน (ร้อยละ
55.3) สถาบันที่จัด คือ สถาบัน อุดมศึกษา จานวน 103 คน (ร้อยละ 99.0) ใช้ระยะเวลา 1 วัน จานวน 64 คน (ร้อยละ
84.2)
10) การผลิตผลงานทางวิชาการ บรรณารักษ์ส่วนใหญ่ไม่เคยผลิตงานทางวิชาการ จานวน 181 คน (ร้อยละ
83.0) และบรรณารักษ์ส่วนน้อยที่ผลิตผลงานวิชาการ จานวน 37 คน (ร้อยละ 17.0) มีผลงานวิจัย จานวน 31 คน (ร้อยละ
14.2) โดยเป็นหัวหน้าโครงการ จานวน 16 คน (ร้อยละ 51.6) และมีผลงานคู่มือ จานวน 29 คน (ร้อยละ 13.3) สถาบันต้น
สังกัดเป็นแหล่งทุน จานวน 27 คน (ร้อยละ 87.1)
11) การจัดการความรู้ในองค์กร บรรณารักษ์ส่วนใหญ่ไม่เคยพัฒนาทางวิชาชีพในรูปแบบการจัดการความรู้ใน
องค์กร จานวน 143 คน (ร้อยละ 65.6) และบรรณารักษ์ส่วนน้อยพัฒนาทางวิชาชีพในรูป แบบการจัดการความรู้ในองค์กร
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จานวน 75 คน (ร้อยละ 60.0) หัวข้อการบริหาร จานวน 45 คน (ร้อยละ 60.0) ระยะเวลา 1 วัน จานวน 63 คน (ร้อยละ
84.0)
12) การเรียนรู้ออนไลน์ พบว่าบรรณารักษ์ส่วนใหญ่ไม่เคยพัฒนาทางวิชาชีพในรูปแบบการเรียนรู้ออนไลน์
จานวน 198 คน (ร้อยละ 90.8) และบรรณารักษ์ส่วนน้อยเคยพัฒนาวิชาชีพในรูปแบบการเรียนรู้ออนไลน์ จานวน 20 คน
(ร้อยละ 9.2) ในรูปแบบบทเรียนออนไลน์ จานวน 18 คน (ร้อยละ 8.3) หัวข้อการบริหาร จานวน 9 คน (ร้อยละ 50.0) จัด
โดยสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) จานวน 16 คน (ร้อยละ 88.5) ระยะเวลา 3 ชั่วโมง จานวน 16 คน
(ร้อยละ 88.5) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จานวน 18 คน (ร้อยละ 100)
13) การใช้สื่อสังคมออนไลน์ บรรณารักษ์ส่วนใหญ่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ จานวน 198 คน (ร้อยละ 90.8) โดยใช้
เฟสบุ๊ค (Facebook) จานวน 192 คน (ร้อยละ 88.1)
3. ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาทางวิชาชีพของบรรณารักษ์ พบว่า บรรณารักษ์มีปัญหาและอุปสรรคใน
การพัฒนาทางวิชาชีพโดยรวมระดับปานกลาง (  = 3.13) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุก
ด้าน โดยปัญหาและอุปสรรคด้านส่วนบุคคลมีค่าเฉลี่ยสูงสุดของระดับปานกลาง (  = 3.21) รองลงมาด้านการบริหารของ
ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ (  = 3.16) ปั ญ หาและอุ ป สรรคที่ มี ค่ า เฉลี่ย ต่ าสุด ระดั บ ของปานกลางคื อ ด้ า นหน่ ว ยงานที่ จัด
(  = 3.01) เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่ า ปั ญ หาและอุ ป สรรคที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด ระดั บ มาก คื อ ทั ก ษะการใช้
ภาษาต่างประเทศ (  = 3.56) ซึ่งเป็นรายการเดียวที่มีค่าเฉลี่ยระดับมาก รองลงมา งบประมาณ (  = 3.48) และเงินทุน
สนับสนุน (ในกิจกรรมที่ต้องใช้เงินสนับสนุน) (  = 3.43) ตามลาดับ ปัญหาและอุปสรรคที่มีคะแนนเฉลี่ยต่าสุด ระดับ
ปานกลาง คือ สุขภาพ (  = 2.56)
4. ความต้องการการพัฒนาทางวิชาชีพของบรรณารักษ์ พบว่า บรรณารักษ์มีความต้องการเข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาทางวิชาชีพ โดยรวมระดับมาก (  = 3.74) โดยรูปแบบที่บรรณารักษ์ต้องการเข้าร่วมที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด สามอันดับ
แรก ได้แก่ การศึกษาดูงาน (  = 4.20) การฝึกอบรม (  = 4.12) และการประชุม/สัมมนาทางวิชาการ (  = 4.00)
หัวข้อการพัฒนาทางวิชาชีพที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามอันดับแรก ได้แก่ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงาน
ห้องสมุด (  = 4.10) รองลงมา ค่าเฉลี่ยเท่ ากัน คือ การบริการและเผยแพร่ และการจัดเก็บ/การค้นคืนสารสนเทศ
(  = 4.08) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า หัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด สามอันดับแรก ได้แก่ การจัดเก็บและการค้นคืน
สารสนเทศในรูปดิจิทัล (  = 4.11) การจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้สารสนเทศและส่งเสริมการเรียนรู้ และการพัฒนา
ห้องสมุดดิจิทัล มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (  = 4.10)
สถาบันที่บรรณารักษ์ส่วนใหญ่ต้องการให้จัดกิจกรรมการพัฒนาทางวิชาชีพ คือ สถาบันอุดมศึกษา จานวน
59 คน (ร้อยละ 27.1) รองลงมาสมาคมวิชาชีพ จานวน 46 คน (ร้อยละ 21.1) และน้อยที่สุด คือ หน่วยงานภาคเอกชน
จานวน 24 คน (ร้อยละ 11.0)
5. แนวทางการพัฒนาทางวิชาชีพของบรรณารักษ์ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎ พัฒนาจากผลการศึกษาสถานภาพของบรรณารักษ์ สภาพการพัฒนาทางวิชาชีพ ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนา
ทางวิชาชีพ และความต้องการการพัฒนาทางวิชาชีพของบรรณารักษ์ และผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒินาเสนอแนว
ทางการพัฒนาทางวิชาชีพของบรรณารักษ์ ประกอบด้วย รูปแบบ หัวข้อ และสถาบันที่จัดกิจกรรม การพัฒนาทางวิชาชีพ
สาหรับบรรณารักษ์ บทบาทของบรรณารักษ์และผู้เกี่ยวข้องคือ สถาบัน อุดมศึกษา สมาคม/องค์กรวิชาชีพ ผู้บริหาร
ห้องสมุด โดยมีผลลัพธ์จากการพัฒนาต่อบรรณารักษ์ ต่อผู้บริหาร/องค์กร ดังภาพประกอบ 1
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ภาพประกอบ 1 แนวทางการพัฒนาทางวิชาชีพที่เหมาะสมสาหรับบรรณารักษ์
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อภิปรายผล
จากผลการวิจัย มีประเด็นที่น่าสนใจสาหรับการอภิปรายผล ดังนี้
1. สภาพการพัฒนาทางวิชาชีพของบรรณารักษ์ พบว่า บรรณารักษ์ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ของการพัฒนาทาง
วิชาชีพเพื่อเพิ่มพูนความรู้ การนามาใช้พัฒนางาน และการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชี พ สอดคล้องกับ จรรยาบรรณ
บรรณารักษ์ (สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย. 2552: ออนไลน์) ที่กาหนดไว้ว่าบรรณารักษ์ต้องศึกษา แสวงหาความรู้
ตามมาตรฐาน และพั ฒ นาตามนวั ต กรรมใหม่ ๆ มาใช้ ใ นวิ ช าชี พ นอกจากนี้ ยั ง สอดคล้ อ งกั บ มาตรฐานห้ อ งสมุ ด
สถาบันอุดมศึกษา ที่กาหนดว่าบุคลากรห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ควรมีโอกาสได้รับการศึกษา ฝึกอบรม รวมทั้งได้รับ
การพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทั้งวิชาการและวิชาชีพระดับสูงอย่างสม่าเสมอให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีสมัยใหม่ (ทบวงมหาวิทยาลัย. 2544: 3)
2. ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาทางวิชาชีพของบรรณารักษ์ พบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดระดับมาก คือ
ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ สอดคล้องกับผลการวิจัยของอัญมณี ศรีวัชรินทร์ (2553) วรรณยา เฉลยปราชญ์ และอรนุช
เศวตรัตยเสถียร (2556) ที่พบว่า บรรณารักษ์มีปัญหาการใช้ภาษาต่างประเทศ และข้อเสนอแนะของ ฟิชเชอร์ (Fisher.
2001) ที่ระบุว่าบรรณารักษ์ควรพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ ทั้งนี้ การตอบรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งกาหนด
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ.
2555–2559 (กระทรวงศึกษาธิการ. 2558: ออนไลน์) โดยมีเป้าหมายหลักเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนเน้นกล
ยุทธ์และแนวทางการดาเนินงานพัฒนาความรู้และทักษะด้านภาษาต่างประเทศและภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อ
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียน บุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา
3. ความต้องการการพัฒนาทางวิชาชีพของบรรณารักษ์ พบว่า รายการความต้องการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด สามอันดับ
แรก คือ การศึกษาดูงาน การฝึกอบรม และการประชุม/สัมมนาทางวิชาการ โดยการศึกษาดูงาน เป็นรูปแบบเดิมที่ยังได้รับ
ความสนใจอย่า งต่อ เนื่ อ งสอดคล้ องกั บ ผลการวิ จัย ของมลิวัล ย์ ประดิ ษ ฐ์ ธีร ะ (2538) ขั ต ติ ย า ทองทา (2543) และ
เบญจวรรณ ระงับภัย (2547) ที่พบว่า บรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาจานวนมากที่สุด ต้องการศึกษาดูงาน และ
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บรรณารักษ์จานวนรองลงมาต้องการเข้า ฝึกอบรม สอดคล้องกับผลการวิจั ยของเฉลิมศักดิ์ ชุปวา (2541) ศุ มรรษตรา
แสนวา (2542) วรรณยา เฉลยปราชญ์ และอรนุช เศวตรัตยเสถียร (2556) ฮานีฟาและอับดุล ซุกกูร์ (Haneefa; & Abdul
Shukkoor. 2010) แมทธิวและเบบี้ (Mathew; & Baby. 2011) และแบโร เอสซและคานู (Baro; Eze; & Nkanu. 2013)
พบว่า กิจกรรมการพัฒนาที่บรรณารักษ์ต้องการเข้าร่วม ได้แก่ การฝึกอบรม ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการพัฒนาบุคลากรโดย
การฝึกอบรมเป็นกิจกรรมที่เน้นการปฏิบัติจริง ช่วยเพิ่มพูนความรู้ ทักษะหรือความชานาญ ขณะเดียวกันได้ติดตาม
พัฒนาการที่เกิดขึ้นในวิชาชีพได้อย่างทันสมัย นอกจากนี้ยังช่วยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือทัศนคติในการทางานด้วย
(ชุติมา สัจจานันท์. 2551: 180) ส่วนรูปแบบการประชุม/สัมมนาทางวิชาการ พบว่า บรรณารักษ์ต้องการเข้าร่วมกิจกรรม
การประชุม/สัมมนาทางวิชาการในระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจัยของสนธยา ไกรลาสสุวรรณ (2531) ระวิวรรณ
สัมฤทธิ์ (2556) พบว่า กิจกรรมการพัฒนาที่บรรณารักษ์ต้องการเข้าร่วม คือ การประชุม/สัมมนา ทั้งนี้เป็นเพราะการ
ประชุม/สัมมนาทางวิชาการ ช่วยให้ได้รับความรู้ แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร ประสบการณ์ และการค้นพบใหม่ ๆ และได้มี
โอกาสพบปะสังสันทน์กับผู้ร่วมวิชาชีพ ทาให้บุคคลได้มีโอกาสพัฒนาบทบาททางสังคม และได้มีโอกาสสร้างเครือข่ายบุคคล
ที่จาเป็นอย่างยิ่งในการถ่ายทอดความรู้ (ชุติมา สัจจานันท์. 2556: 22-23)
หัวข้อการพัฒนาทางวิชาชีพ พบว่า หัวข้อที่บรรณารักษ์ส่วนใหญ่ต้องการพัฒนาทางวิชาชีพ ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
สามอันดับแรก คือ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานห้องสมุด การบริการและเผยแพร่ และการจัดเก็บและการค้นคืน
สารสนเทศ สอดคล้องกับผลการวิจัยของอรรจน์ บัณฑิตย์ (2552) อะเดโมดีและอะเดโพจู (Ademodi; & Adepoju. 2009)
ที่พบว่า บรรณารักษ์ต้องพัฒนาความรู้สามารถในเรื่อ งเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่ อให้สามารถใช้เป็นเครื่องมือ ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับพัฒนาการของเทคโนโลยีและวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ ตลอดจนห้องสมุดมหาวิทยาลัยได้นาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาใช้ในการดาเนินงาน เช่น การสร้าง
ฐานข้อมูล และการบันทึ กข้อมูลลงในฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น (ปิติมา จันทมณีโชติ . 2551: 9-10; Mathew; & Baby.
2012: Online) และการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ จึงทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบโดยตรงต่อบรรณารั กษ์
(Haliso. 2011: Online)
สถาบันที่บรรณารักษ์ต้องการให้จัดกิจกรรมการพั ฒนาทางวิ ชาชี พ คือ สถาบัน อุดมศึกษา สอดคล้องกั บ
ผลการวิจัยของ วรรณยา เฉลยปราชญ์ และอรนุช เศวตรัตยเสถียร (2556) พบว่า บรรณารักษ์ต้องการให้สถาบันอุดมศึกษา
เป็นผู้จัดกิจกรรมการพัฒนาทางวิชาชีพ ทั้งนี้เป็นเพราะสถาบันอุดมศึกษาเป็นแหล่งความรู้ แหล่งศึกษาค้นคว้างานวิจัยใหม่ ๆ
ตลอดจนมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ ชานาญทางวิชาการและวิชาชีพ
4. แนวทางการพัฒนาทางวิชาชีพของบรรณารักษ์ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎ
แนวทางการพัฒนาทางวิชาชีพที่เหมาะสมสาหรับบรรณารักษ์ ที่นาเสนอพัฒนาขึ้นจากกระบวนการวิจัยอย่าง
เป็นระบบโดยการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาสถานภาพของบรรณารักษ์ สภาพการพัฒนาทางวิชาชีพ
ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาทางวิชาชีพ และความต้องการการพัฒนาทางวิชาชีพของบรรณารักษ์ สานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎ และผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิก่อนได้แนวทางที่สมบูรณ์ โดยการมี
ส่วนร่วมจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะบรรณารักษ์และผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาชีพ จึงเป็นแนวทางการพัฒนาทางวิชาชีพที่เหมาะ
สาหรับของบรรณารักษ์ สอดคล้องกับมาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย (สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา. 2558: 3) และจรรยาบรรณบรรณารักษ์ (สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย. 2552: ออนไลน์) อันจะ
นาไปสู่สมรรถนะทางวิชาชีพที่จาเป็นและบทบาทใหม่ของบรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทยใน พ.ศ.2553-2562
(ปิ ย ะสุ ด า ตั น เลิ ศ ; และ กุ ล ธิ ด า ท้ ว มสุ ข . 2554: 620-621) และสมาคมห้ อ งสมุ ด อเมริ กั น (American Library
Association. 2009: Online) สมาคมห้องสมุดวิจัยแคนาดา (Canadian Association of Research Libraries. 2013:
Online)

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. ข้อเสนอแนะสาหรับผู้บริหารห้องสมุด และผู้บริหารสถาบันการศึกษา
1.1 กาหนดนโยบายและแผนการพัฒนาทางวิชาชีพของบรรณารักษ์ รวมทั้งมีการนาไปสู่การปฏิบัติ อย่างมี
ระบบ และเป็นรูปธรรม ให้บรรณารักษ์ทุกคนได้มีโอกาสพัฒนาทางวิชาชีพ โดยเน้นพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็น
ภาษาสากล และหัวข้อเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานห้องสมุด
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1.2 ส่งเสริมให้บรรณารักษ์มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการเป็นกรรมการ/คณะทางาน/อนุกรรมการของ
องค์การ/สมาคมวิชาการ/วิชาชีพ เพื่อให้มีโอกาสพัฒนาตนเองและการสร้างเครือข่ายในวิชาชีพ
1.3 สร้างความตระหนักให้บรรณารักษ์ได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ และบทบาททางวิชาชีพอย่างเหมาะสม
และอย่างต่อเนื่อง
2. ข้อเสนอแนะต่อสถาบันอุดมศึกษาทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และสมาคม/องค์กร
วิชาชีพ
ควรนาแนวทางการพัฒนาทางวิชาชีพของบรรณารักษ์ ไปใช้ในการวางแผนการจัดกิจกรรมการพัฒนาทาง
วิชาชีพที่เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของบรรณารักษ์ และสมาคม/องค์กรวิชาชีพ สถาบันการศึกษาควรมี
ความร่วมมือกันเพื่อจัดกิจกรรมในการพัฒนาทางวิชาชีพในรูปแบบใหม่ๆ โดยใช้เทคโนโลยี เช่น การสัมมนาผ่านเว็บ การ
สัมมนาออนไลน์ และบทเรียนออนไลน์ เป็นต้น
3. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการวิจัยการพัฒนาทางวิชาชีพของบรรณารักษ์ อย่างต่อเนื่อง และควรมีการศึกษาการพัฒนาทาง
วิชาชีพของบรรณารักษ์ห้องสมุดประเภทอื่นๆ เพื่อนาผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการกาหนดนโยบายและจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการพัฒนาทางวิชาชีพบรรณารักษ์ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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