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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องนีม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษา เปรียบเทียบความคิดเห็น ของบรรณารักษ์ต่อการพัฒนา
สมรรถนะของบรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใ ช้ในการวิ จัย ได้แก่
บรรณารั ก ษ์ ส านั ก วิ ท ยบริ ก าร และบรรณารั ก ษ์ คณะต่ า งๆ ในมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี จ านวนทั้ ง หมด
13 คน และผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาชีพบรรณารักษ์ จานวน 10 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามบรรณารักษ์ และแบบสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ผลการวิ จัยพบว่า บรรณารักษ์ทั้ง 3 กลุ่มงาน คือ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
งานวิ เ คราะห์ ท รั พ ยากรสารสนเทศ และงานบริ การสารสนเทศ มี ค วามคิ ด เห็ นต่ อ การพั ฒ นาสมรรถนะของ
บรรณารักษ์ในศตวรรษที่ 21 ดังนี้ รู้ขั้นตอนและกระบวนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ การปรับใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการทางานและเพื่อการสื่อสาร มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน มีมนุษยสัมพันธ์ ที่ดี
กับเพื่อนร่วมงานและผู้ใช้บริการ มีความอดทน อดกลั้น และมีการพัฒนาตนเองสม่าเสมอ

คาสาคัญ: สมรรถนะ, บรรณารักษ์, สมรรถนะเฉพาะตาแหน่ง
ABSTRACT
The purpose of this research is to compare the opinions. Of librarians on capacity
development of Ubon Ratchathani University library librarians Population and samples used in the
research are librarians, academic resource centers. And a total of 13 faculty librarians in Ubon
Ratchathani University and 10 professional librarians using specific sampling methods. The research
instruments were the librarians questionnaire. And questionnaire by experts The statistics used in
quantitative data analysis are frequency distribution, percentage. The research found that The
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librarians in all 3 work groups are Information Resource Development. Information Resource
Analysis and information services There are opinions on how to improve the capacity of librarians
in the 21st century as follows: Know the process and process of information resources
procurement. Applying information technology for work and communication have responsibility
Honesty in operation Have good human relations with colleagues and users, have patience,
tolerance and self-development
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บทนา
โลกที่ มี โ ลกการเปลี่ ย นแปลงสู ง จนก้ า วเข้ าสู่ ยุ ค แห่ ง คลื่ นลู ก ที่ 4 คื อสั ง คมแห่ ง การเรี ย นรู้
(Knowledge-Based Society) ที่แข่งขันกันด้วยความรู้ใหม่ ทาให้หน่วยงานต่างๆ มุ่งกันปรับปรุงและพัฒนาองค์ กร
ของตนให้ เ ป็ น เลิ ศ การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ (Human Resource Management) ถื อ ว่ า เป็ น หั ว ใจในงาน
ทุกประเภท องค์กรใดมีระบบการบริหารบุคลากรที่ดีมีประสิทธิภาพ เกิดผลสาเร็จของงานตามเป้าหมายองค์กรจะ
เจริญก้าวหน้า นักบริหารจึงให้ความสาคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนใน
องค์กรได้ทางานอย่างเต็มความสามารถ มีความสุขและมีความก้าวหน้าในหน้าที่การทางานไม่ว่าจะเป็นองค์กรของ
เอกชนหรือองค์กรของรัฐบาล (นงนุช วงษ์สุวรรณ, 2536, น. 8) ดังนั้นบุคลากรที่องค์กรต้องการนั้นต้องเป็นผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถ มีทักษะและความเชี่ยวชาญสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ มีทัศนคติที่ดีต่อการทางาน
บรรณารั ก ษ์ ยุ ค ใหม่ ใ นศตวรรษที่ 21 ต้ อ งมี ค วามรู้ ทั ก ษะ และคุ ณ ลั ก ษณะที่ ส าคั ญ คื อ
1. ความสามารถหรือทักษะในระดับต้น (สายปฏิบัติ) ซึ่งประกอบด้วย สามารถที่จะยอมรับความนาสื่อออนไลน์ เข้า
มาใช้เพื่อความสะดวกสบาย สามารถแก้ไขปัญหาด้านเทคโนโลยีแบบเบื้องต้น สามารถเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี และ
สามารถรวบรวมความรู้ ด้ า นเทคโนโลยี กับ เครื อข่ ายห้ องสมุ ด และ 2. ความสามารถหรื อ ทั ก ษะในระดั บ สู ง
(สายการบริหาร) ซึ่งประกอบด้วย ทักษะเรื่องการบริหารจัดการโครงการ สามารถตอบคาถามและการประเมิ นงาน
บริการห้องสมุด สามารถวิเคราะห์หาความต้องการของผู้ใช้บริการ มีวิสัยทัศน์ในการเปลี่ยนภาพลักษณ์ห้องสมุ ด
แบบเดิมไปสู่การเป็นห้องสมุดที่ใช้สื่อออนไลน์ สามารถหาจุดเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและเปรียบเทียบเทคโนโลยีด้ าน
ต่างๆ และสามารถขายองค์ความรู้หรื อนาเสนอห้ องสมุดได้ ดังนั้นห้องสมุดและบรรณารักษ์จึงต้ องเปลี่ย นแปลง
ตนเองให้ ทั นยุ ค ทั นเหตุ การณ์ โดยห้ องสมุ ด จะต้ องมี ค วามทั นสมั ย บรรณารั กษ์ จะต้ องเป็ นผู้ ร อบรู้ แ ละทั นต่ อ
เหตุการณ์พร้อมที่จะช่วยเหลือและให้คาแนะนาแก่ผู้ใช้บริการตลอดเวลา (สุนิดา บุญญานนท์, 2554, น. 45)
ในปั จ จุ บั น ห้ อ งสมุ ด ได้ ใ ช้ ค วามรู้ ค วามสามารถ หรื อ สมรรถนะ (Competencies) ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และพัฒนาบุคลากรด้วยการฝึกอบรมเพื่ อเพิ่มพู นความรู้และทักษะโดยการใช้แนวคิ ด
สมรรถนะ เป็นตัวชี้วัดศักยภาพของบรรณารักษ์ดังได้มีการใช้กรอบแนวคิด สมรรถนะหลัก (Core Competency)
ในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา โดยศึกษาความคิดเห็นในบทบาทของห้องสมุดสถาบัน อุดมศึกษาไทยรวมทั้งบทบาท
ของนักวิชาชีพสารสนเทศในศตวรรษหน้า และพัฒนากรอบแนวคิดสมรรถนะหลัก
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สมรรถนะ (Competency) คือความรู้ ทักษะ และคุณลั กษณะส่วนบุคคล ที่มีความสาคั ญ ต่ อ
การปฏิบัติงาน สมรรถนะมีความสาคัญคือช่วยให้องค์กรสามารถคัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมที่
เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติให้สาเร็จตามความต้องการขององค์กร และยังสามารถนาไปใช้ในการฝึกอบรมและพัฒ นา
บุคลากรรวมทั้ งยัง เป็ นตั วชี้ วัด หลั กของผลงานขององค์ กรว่าบุค ลากรจะต้ องมีส มรรถนะใดในระดั บใดเพื่ อสร้ าง
ผลงานตามที่องค์กรได้คาดหวังไว้ สมรรถนะเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่กาลังได้รับความนิยมและทวี ความสาคัญต่อ
การบริหารทรัพยากรมากขึ้นเรื่อยๆ ในวงการบริหารทรัพยากรบุคคล องค์กรชั้นนาต่างๆ ได้นาเอาระบบสมรรถนะ
มาเป็นพื้นฐานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างถูกทิศทาง และ
คุ้ มค่ ากั บ การลงทุ น นอกจากนี้ ยั ง เป็ นการสร้ างมู ล ค่ าเพิ่ มให้ แ ก่ บุ ค ลากรในองค์ ก รอี กแนวทางหนึ่ ง ด้ วย ดั ง นั้ น
สมรรถนะจึงมีความสาคัญต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร
ดังนั้นการเสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะเฉพาะทาง ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และสมรรถนะของ
การรู้ เ ท่ าทั นเป็ นตั วแปรส าคั ญ ที่ จะสร้ างทั กษะเพื่ อการเรี ย นรู้ ใ นศตวรรษที่ 21 เพื่ อเสริ มสร้ างประสิ ท ธิ ภ าพ
แห่งองค์ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและสมรรถนะของการปฏิบัติงานเพื่อประสิทธิภาพของการเรีย นรู้
ส าหรั บ การด ารงชี พ ในสั ง คมแห่ ง การเป ลี่ ย นแปลง สมรรถนะของบุ ค คลจึ ง เป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ในการเพิ่ ม
ขีดความสามารถในการทางานและการแข่งขันที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อนาไปสู่ การพัฒนาองค์กร
(ชูชัย สมิทธิไกร, 2552, น. 28)
บรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัย เป็นผู้มีบทบาทในการสนับสนุนการศึกษา การค้นคว้า การวิจัย
และการพัฒนาของมหาวิทยาลัย นอกจากบทบาทดังกล่าว บรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยจะต้องบริหารทั้งเวลา
(Time Management) จัดองค์กร (Organizing) บริหารทรัพยากรต่างๆ ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรสารสนเทศ
และจัดบริการแก่สาธารณะชนท่ามกลางสภาพแวดล้อมต่างๆ และการเปลี่ยนแปลงในสังคม ด้วยบทบาทและหน้าที่
ของบรรณารักษ์ที่กล่าวมา บรรณารักษ์จึงต้องพัฒนาสมรรถนะของตนเองเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานและตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้ (วิไลวรรณ รัตนพันธ์, 2547, น. 2)
ใ นการ ป ฏิ บั ติ งาน บ ร ร ณ ารั ก ษ์ ทั้ ง 3 ต าแ ห น่ ง ง าน คื อ บ ร ร ณ ารั กษ์ ง านพั ฒ นา
ทรัพยากรสารสนเทศ บรรณารักษ์งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ และบรรณารักษ์งานบริการ บรรณารักษ์ทั้ง
3 ตาแหน่งงานดังกล่าว จาเป็นต้องมีสมรรถนะต่างๆ ทั้งสมรรถนะที่ต้องมีร่วมกันและสมรรถนะเฉพาะตาแหน่ งงาน
เพื่อให้การดาเนินงานของห้องสมุดบรรลุเป้าหมายที่กาหนด (ทักษพร จินตพยุงกุล, 2546, น. 21-22) บรรณารักษ์
งานพัฒนาทรั พยากรสารสนเทศมี ห น้ าที่ กาหนดนโยบายและงบประมาณในการจัดหาทรั พยากรสารสนเทศใน
รู ป แบบต่ างๆ ให้ ส อดคล้ องกั บ นโยบายของมหาวิ ท ยาลั ย และตรงตามความต้ องการของผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร ดั ง นั้ น
บรรณารักษ์จึงควรมีความรู้เกี่ยวกับผู้ใช้ทรัพยากรและมีทั กษะในการคัดเลือกและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศได้
อย่างเหมาะสม ซึ่งต้องมีความรู้เรื่องแหล่ งทรัพยากรสารสนเทศ มีปฏิสัมพันธ์กับภายนอกองค์ กร มีความรู้เรื่ อง
ทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบใหม่
สาหรับบรรณารักษ์งานวิเคราะห์และจัดทารายการทรัพยากรสารสนเทศจะต้องมีทั้งความรู้แ ละ
ทั กษะ ใ นการ ใ ช้ AACR2 (Anglo American Cataloging Rule) MARC (Machine Readable Cataloging) มี
ความรู้ แ ละทั ก ษะในการใช้ คู่ มื อ วิ เ คราะห์ ห มวดหมู่ ท รั พ ยากรทั้ ง ระบบทศนิ ย มของดิ ว อี้ (Dewey Decimal
Classification – DDC) หรือระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (Library of Congress Classification – LC) รวมทั้งมี

การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10 : Library Transformation in a Disrupted World, 8-9 มกราคม 2563, สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ

ความรู้และทักษะในเรื่องการให้หัวเรื่อง (Subject Headings) เพื่อสร้างทางเลือกที่หลากหลายในการสืบค้นให้กับ
ผู้ใช้
ส่วนบรรณารักษ์บริการตอบคาถามและช่วยการค้นคว้าควรมีความรู้และทักษะในการวิเคราะห์
และประเมิ นความต้ องการของผู้ ใ ช้ ให้ ค าปรึ กษาผู้ ใ ช้ ห้องสมุ ดในการสื บ ค้นทรัพ ยากรสารสนเทศ ให้ ผู้ ใ ช้ ได้รับ
สารสนเทศที่ตรงกับความต้องการ ส่งเสริมการรู้สารสนเทศช่วยบริการสืบค้นจากแหล่งสารสนเทศต่างๆ ทั้งในและ
นอกห้องสมุด
ดังนั้นจึงสามารถแยกสมรรถนะของบรรณารักษ์ทุกตาแหน่งในห้องสมุดมหาวิทยาลัย ทั้ง 3 ส่วน
ตามตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงสมรรถนะหลักของบรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยในด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ
ส่วนบุคคล
ความรู้
1. ผู้ใช้และความต้องการ
สารสนเทศ
2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์
ของห้องสมุด
3. การจัดการบุคลากร

ทักษะ
1. วิเคราะห์ความต้องการ
สารสนเทศ
2. การวางแผนการบริหารงาน
ห้องสมุด
3. การจัดการบุคลากร

4. การจัดการการเงินและ
งบประมาณ
5. การประกันคุณภาพ
6. การตลาด
7. ภาวะผู้นา
8. การสื่อสาร
9. การบริหารความเสี่ยง
10. การจัดการความเปลี่ยนแปลง
11. ความร่วมมือระหว่างห้องสมุด
12. อินเทอร์เน็ตในการ
ติดต่อสื่อสาร
13. ฐานข้อมูล
14. โปรแกรมสาเร็จรูป
15. ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ใ นการ
ใช้งานคอมพิวเตอร์
16. ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

4. การจัดทางบประมาณ
5. การประเมินคุณภาพ
6. การสื่อสาร
7. การวางแผนบริหารความเสี่ยง
8. การจัดการความเสี่ยง
9. การสร้างทีมงาน
10. การใช้อินเทอร์เน็ต
11. การใช้โปรแกรมสาเร็จ
12. การจัดการฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์
13. การใช้เว็บเทคโนโลยี
14. การใช้โปรแกรมค้นหา
15. การใช้ฐานข้อมูล
16. การใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

คุณลักษณะ
1. มีจิตบริการ
2. ไม่เลือกปฏิบัติ
3. ใช้วิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต มีศีลธรรม
4. มีมนุษยสัมพันธ์
5. พัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ
6. มีความเสียสละ
7. อดทน อดกลั้น
8. มีความรับผิดชอบ
9. มีความกระตือรือร้น
10. มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
11. เคารพและปฏิบัติตาม
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
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17. เว็บเทคโนโลยี
ความรู้
18. โปรแกรมค้นหา
19. การประชาสัมพันธ์
20. ภาษาต่างประเทศ

17. การใช้ภาษาต่างประเทศ

นอกจากสมรรถนะหลั ก ที่ บ รรณารั ก ษ์ พึ ง มี ร่ วมกั นแล้ ว ยั ง มี ส มรรถนะเฉพาะต าแหน่ ง ของ
บรรณารักษ์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญที่จะส่งผลต่อความสาเร็จของงานที่รับผิดชอบ สมรรถนะ
เฉพาะต าแหน่ ง งานของบรรณารั ก ษ์ แบ่ ง ได้ เ ป็ น 3 กลุ่ ม ใหญ่ คื อ สมรรถนะของบรรณารั ก ษ์ งานพั ฒ นา
ทรั พ ยากรสารสนเทศ สมรรถนะของบรรณารั กษ์ ง านวิ เ คราะห์ แ ละจั ด ท ารายการทรั พ ยากรสารสนเทศ และ
สมรรถนะของบรรณารักษ์บริการตอบคาถามและช่วยการค้นคว้า ซึ่งแต่ละส่วนมีรายละเอียดดังตารางที่ 2 ดังนี้
ตารางที่ 2 สมรรถนะเฉพาะตาแหน่งงานของบรรณารักษ์
ตาแหน่งบรรณารักษ์
บรรณารักษ์งานพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศ

ความรู้
1. นโยบายพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ
2. แหล่งทรัพยากรสารสนเทศ
3. ธุรกิจการพิมพ์
4. ทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบ
ใหม่
5. การคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ
6. การประเมินทรัพยากรสารสนเทศ
7. การคัดทรัพยากรสารสนเทศออก
8. การผลิตซ้าหรือทาซ้าทรัพยากร
สารสนเทศ

1. การทารายการโดยใช้ AACR2
บรรณารักษ์งานวิเคราะห์
2. MARC ในการลงรายการ
และจัดทารายการทรัพยากร
บรรณานุกรม
สารสนเทศ
3. การจัดหมวดหมู่ทรัพยากร
สารสนเทศ
4. เมทาดาทา
5. การให้หัวเรื่อง

ทักษะ
1. การจัดทานโยบายพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ
2. การเข้าถึงแหล่งทรัพยากร
สารสนเทศ
3. การคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ
4. การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
5. การเจรจาต่อรองกับแหล่งผลิต
ทรัพยากรสารสนเทศ
6. การประเมินทรัพยากรสารสนเทศ
7. การคัดทรัพยากรสารสนเทศออก
8. การบารุงรักษาทรัพยากร
สารสนเทศ
1. การทารายการโดยใช้ AACR2
2. การทารายการโดยใช้ MARC
3. การจัดหมวดหมู่ทรัพยากร
สารสนเทศ
4. การจัดทาเมทาดาทา
5. การให้หัวเรื่อง
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ตาแหน่งบรรณารักษ์

บรรณารักษ์บริการตอบ
คาถามและช่วยค้นคว้า

ความรู้
6. เว็บไซต์และฐานข้อมูลทางด้านการ
จัดทารายการทรัพยากรสารสนเทศ
1.ทรัพยากรสารสนเทศอ้างอิง
2. การสัมภาษณ์อ้างอิง
3. การสืบค้นสารสนเทศ
4. การประมวลสารสนเทศสาเร็จรูป
5.การรู้สารสนเทศ
6. แหล่งทรัพยากรสารสนเทศ

ทักษะ
6. การใช้เว็บไซต์และฐานข้อมูล
ทางด้านการจัดทารายการทรัพยากร
สารสนเทศ
1. การใช้ทรัพยากรสารสนเทศอ้างอิง
2. การสัมภาษณ์อ้างอิง
3. การสืบค้นสารสนเทศ
4. การเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ
5. การประมวลสารสนเทศสาเร็จรูป
6. การสอนการใช้ห้องสมุดและส่งเสริม
การรู้สารสนเทศ

จากความสาคัญดังกล่าวบรรณารักษ์จึงต้ องมีค วามตื่นตั ว มีการทบทวนบทบาท หน้าที่ ความ
รับผิดชอบของตนเองและมีการพัฒนาสมรรถนะในการทางานต่อไป เพื่อให้มีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับผู้ใช้ห้องสมุด ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาสมรรถนะของบรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของ
รัฐ โดยศึกษาความคิดเห็นของบรรณารักษ์ในด้านสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งข้อมูลที่
ได้ครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อบรรณารักษ์ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาสมรรถนะในการทางาน และสามารถนาไป
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบรรณารักษ์ต่อการพัฒ นาสมรรถนะของบรรณารั กษ์ห้ องสมุ ด
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2. เพื่ อเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็นของบรรณารั กษ์ ต่ อการพั ฒ นาสมรรถนะของบรรณารักษ์
ห้องสมุดมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี จาแนกตามมหาวิทยาลัยที่สังกัด กลุ่มงานที่สังกัด ระดับการศึกษาสูงสุดและ
สาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษา และประสบการณ์ในการทางาน
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร คือ บรรณารักษ์ สานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จานวน 9 คน
เป็นบรรณารักษ์งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ จานวน 2 คน บรรณารักษ์งานวิเคราะห์และจัดทารายการทรัพยากร
สารสนเทศ จานวน 2 คน และบรรณารักษ์บริการตอบคาถามและช่วยค้นคว้า จานวน 5 คน
บรรณารักษ์
คณะ จานวน 4 คน ปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์และจัดทารายการทรัพยากรสารสนเทศและ
บริการ
ตอบค าถามและช่ ว ยค้ น คว้ า รวม 13 คน และผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ท างด้ า นวิ ช าชี พ บรรณารั ก ษ์ จ านวน 10 คน
สุ่มแบบเจาะจง ประกอบด้วยผู้บริหารห้องสมุด 4 คน อาจารย์ (สอนทางด้านบรรณารักษ์ จานวน 6 คน)
1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ บรรณารักษ์ สานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จานวน
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9 คน บรรณารักษ์คณะจานวน 4 คน และผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาชีพบรรณารักษ์ จานวน 10 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ การสร้างแบบสอบถามฉบับร่าง แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นต่อการพัฒนาสมรรถนะของบรรณารักษ์ ทั้ง 3 ด้าน คือ 1. ด้านความรู้
(Knowledge) 2. ด้านทักษะ (Skill) และ 3. ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล (Attributes)
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ที่เกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะของบรรณารักษ์ เป็นคาถาม
แบบปลายเปิด เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามมีโอกาสเสนอแนะ
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมด 23 ฉบับ ได้รับ
กลับคืนมาและคัดเลือกฉบับที่มีความสมบูรณ์จานวน 23 ฉบับ ซึ่งเป็นจานวนที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลสาหรับ การ
วิจัยในครั้งนี้
4. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้ค่าความถี่และค่าร้อยละ
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนาไปใช้ประโยชน์
สรุปผล
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า การพัฒนาสมรรถนะสาหรับบรรณารักษ์ในศตวรรษที่ 21 จากการ
เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ของบรรณารั ก ษ์ 3 งาน คื อ 1. งานพั ฒ นาทรั พ ยากรสารสนเทศ 2. งานวิ เ คราะห์
ทรั พ ยากรสารสนเทศ และ 3. งานบริ การทรั พ ยากรสารสนเทศ ที่ มีค วามคิ ด เห็ นต่ อการพั ฒ นาสมรรถนะของ
บรรณารั กษ์ โ ดยใช้ การวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล ในรู ป ของ ค่ าร้ อยละ และวิ เ คราะห์ เ นื้ อหา พบว่ ากลุ่ มตั วอย่ างซึ่ ง เป็ น
บรรณารักษ์ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาสมรรถนะของบรรณารักษ์ในศตวรรษที่ 21
เป็นรายด้าน พบว่ามีความคิดเห็น เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล จานวน 21 คน
(ร้ อยละ 91.30) รองลงมา คื อ ด้ านทั กษะ จานวน 20 คน (ร้ อยละ 86.96) และด้ านความรู้ จานวน 19 คน
(ร้อยละ 82.61) โดยพิจารณาเป็นรายด้านดังนี้
1. บรรณารักษ์งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
1.1 ด้านความรู้ โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ รู้ขั้นตอนและกระบวนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
รองลงมาคือ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของห้องสมุด รู้เกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบัน มีความ
ร่วมมือระหว่างห้องสมุดและฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และงานวิจัยภาษาไทย/ภาษาต่างประเทศ
1.2 ด้านทักษะ โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความ
คิ ด เห็ นอยู่ ใ นระดั บ มากทุ กข้ อ โดยข้ อที่ มีค่ าเฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ การสื บ ค้ นข้ อมู ล ทรั พ ยากรสารสนเทศผ่ า นระบบ
อินเทอร์เน็ต รองลงมาคือ การปรับใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทางาน การใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร เช่น
การส่งE-mail การส่งข้อความ เป็นต้น การคัดเลือกและประเมินคุณค่าทรัพยากรสารสนเทศ และการเข้าถึงแหล่งจัด
จาหน่ายทรัพยากรสารสนเทศทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือสามารถใช้ภาษาต่างประเทศ
ในการสื่อสาร
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1.3 ด้านคุณลักษณะส่ วนบุ คคล โดยรวมและรายด้ านไม่แตกต่ างกั น เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีความรับผิดชอบ/ซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน รองลงมาคือมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
กับผู้ร่วมงานและผู้ใช้บริการ มีความอดทน อดกลั้น การพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ เพื่อสร้ างศักยภาพ และเคารพ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ การมีภาวะผู้นา/กล้าตัดสินใจ การจัดลาดับความสาคัญของ
งาน และการวิเคราะห์และการแก้ปัญหา
2. งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
2.1 ด้านความรู้ โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความ
คิ ด เห็ นอยู่ ใ นระดั บ มากทุ กข้ อ โดยข้ อที่ มีค่ าเฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ ความรู้ เ กี่ ย วกั บ เทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้ ใ นการ
ปฏิบัติงาน รองลงมาคือความรู้พื้ นฐานการใช้ อินเทอร์เ น็ตในการติดต่อสื่อสาร รู้เรื่องการจัดหมวดหมู่ทรัพยากร
สารสนเทศ หลักการกาหนดเลขเลขเรียกหนังสือ และหัวเรื่อง ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่ สุด คือ การลงรายการตาม
แบบมาตรฐานการลงรายการสารสนเทศสื่อดิจิทัล (RDA)
2.2 ด้านทักษะ โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความ
คิ ด เห็ น อยู่ ใ นระดั บ มากทุ ก ข้ อ โดยข้ อ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ การให้ หั ว เรื่ อ ง รองลงมา คื อ การให้ ค าส าคั ญ
(Key Word) การใช้เว็บไซต์และฐานข้อมูลออนไลน์ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ การลงรายการตามแบบมาตรฐาน
การลงรายการข้ อมู ล บรรณานุ กรม (AACR2) และการลงรายการตามแบบมาตรฐานการลงรายการระเบี ย น
บรรณานุกรม (MARC 21)
2.3 ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีความรับผิดชอบ/ซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน รองลงมาคือมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับ
ผู้ร่วมงานและผู้ใช้บริการ มีความอดทน อดกลั้น การพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ เพื่อสร้างศักยภาพ และเคารพ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ การมีภาวะผู้นา/กล้าตัดสินใจ การจัดลาดับความสาคัญของ
งาน และการวิเคราะห์และการแก้ปัญหา
3. งานบริการสารสนเทศ
3.1 ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้ อพบว่ าข้ อที่ มีค่ าเฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ รู้ เ รื่ องประเภททรั พ ยากรสารสนเทศของห้ องสมุ ด รองลงมา คื อ รู้ เ กี่ ย วกั บ
กฎระเบียบ ข้อบังคับของห้องสมุด รู้เรื่องแหล่งข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการ รู้เรื่องพฤติกรรมและความ
ต้องการของผู้ใช้ และรู้เรื่องการสื่อสาร ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ รู้เรื่องกฎหมายลิขสิทธิ์ ความร่วมมือระหว่าง
ห้องสมุด และรู้เรื่องทรัพยากรสารสนเทศประเภทอ้างอิงทั้งภาษาไทย/ภาษาต่างประเทศ
3.2 ด้านทักษะ โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความ
คิ ด เห็ นอยู่ ใ นระดั บ มากทุ กข้ อ โดยข้ อที่ มีค่ าเฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ การสื บ ค้ นสารสนเทศ รองลงมาคื อ การให้ บ ริ การ
สารสนเทศ การสื่อสารภาษาไทย เทคนิคการซักถามความต้องการของผู้ใช้บริการ และการใช้ Search Engine เช่น
Google, Wikipedia เป็ นต้ น ส่ วนข้ อที่ มีค่ าเฉลี่ ย ต่ าที่ สุ ด คื อ การสื่ อสารภาษาอาเซี ย น และแนะนาการเขี ย น
บทคัดย่อหรือสาระสังเขป
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3.3 ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ยึดมั่นในจรรยาบรรณทางวิชาชีพ รองลงมา คือ มีความรับผิดชอบ/ซื่อสัตย์ในการ
ปฏิบัติงาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานและผู้ใช้บริการ เคารพปฏิบัติตามกฎระเบียบ และมีความอดทน อดกลั้น
การพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ เพื่อสร้างศักยภาพ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ การมีภาวะผู้นา/กล้าตัดสินใจ
การจัดลาดับความสาคัญของงาน และการวิเคราะห์และการแก้ปัญหา
อภิปรายผล
จากการศึกษาเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะสาหรับบรรณารักษ์ในศตวรรษที่ 21 : กรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้วิจัยได้นาข้อมูลมาอภิปรายผล ดังนี้
1. งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ พบว่า บรรณารักษ์ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการพัฒนา
สมรรถนะสาหรับบรรณารักษ์ในศตวรรษที่ 21 : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด้านคุ ณลักษณะส่วนบุคคล
คือรู้ขั้นตอนและกระบวนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ส่วนด้านทักษะ คือ การสืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และด้านความรู้ คือ รู้ขั้นตอนและกระบวนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
และกลยุ ท ธ์ ข องห้ อ งสมุ ด รู้ เ กี่ ย วกั บ หลั กสู ต รการเรี ย นการสอนของสถาบั น ซึ่ ง สอดคล้ องกั บ การศึ ก ษาของ
พ้นพันธ์ ปิลกศิริ (2555, น. 163-189) ได้ศึกษาเรื่องความคาดหวังของผู้บริหารห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่อสมรรถนะ
เฉพาะตาแหน่งของบรรณารักษ์ พบว่าผู้บริหารมีความคาดหวังต่อสมรรถนะของบรรณารักษ์งานต่างๆ ดังนี้
2. บรรณารักษ์งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศควรมีความรู้เรื่องแหล่งสารสนเทศทั้งภายใน
และภายนอกห้องสมุด มีทักษะในการคัดเลือก ประเมิน และจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
3. บรรณารั กษ์ ง านวิ เ คราะห์ แ ละจั ด ท ารายการทรัพ ยากรสารสนเทศควรมี ความรู้ เ กี่ ย วกับ
เว็บไซต์และฐานข้อมูลทางด้านการจัดทารายการทรัพยากรสารสนเทศ และมีทักษะในการจัดหมวดหมู่ทรัพยากร
สารสนเทศ มีทักษะในการให้หัวเรื่องและการจัดทารายการในรูปแบบที่คอมพิวเตอร์อ่านได้
4. บรรณารักษ์บริการตอบคาถามและช่วยการค้นคว้า ควรมีความรู้เรื่องทรัพยากรสารสนเทศ
อ้างอิงและมีทักษะในการสืบค้นสารสนเทศรูปแบบต่างๆ
ส่วนคุณลักษณะส่วนบุคคลบรรณารักษ์ทุกตาแหน่งงานควรเป็นผู้มีจิตบริการ คือ มีจิตใจพร้อมที่
จะให้บริการและบริการอย่างเต็มใจ กระตือรือร้นในการให้บริการ แม้บรรณารักษ์ที่ปฏิบัติงานด้านเทคนิคก็ ค วร
คานึงถึงผลการปฏิบัติงานเสมอว่าเป็นการปฏิบัติงานเพื่อผู้ใช้อย่างเดียวกับการปฏิบัติงานของบรรณารักษ์งานบริการ
ในการทาให้ผู้ใช้ห้องสมุดได้รับสิ่งที่ตนเองต้องการ เกิดความพอใจ ประทับใจและต้องการกลับมาใช้บริการอีกใน
โอกาสต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ศิริพร แซ่อึ้ง (2560, น. 102-105) ได้ศึกษาการพัฒนาสมรรถนะของ
บรรณารั กษ์ ห้ องสมุ ด มหาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ ผลการวิ จัย พบว่ า การพั ฒ นาสมรรถนะของบรรณารั ก ษ์ ห้ อ งสมุ ด
มหาวิทยาลัยของรัฐ จากการเก็บรวบรวมข้ อมูล ของบรรณารั กษ์ 3 งาน คือ 1.งานพัฒนาทรั พยากรสารสนเทศ
2.งานวิเคราะห์และจัดทารายการทรัพยากรสารสนเทศ และ 3.งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ ที่มีความคิดเห็นต่อ
การพัฒนาสมรรถนะของบรรณารั กษ์ห้ องสมุดมหาวิ ทยาลั ยของรัฐ พบว่า 1. บรรณารักษ์งานพัฒ นาทรั พยากร
สารสนเทศ คิดเห็นต่อการพัฒนาสมรรถนะของบรรณารักษ์ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ ด้านความรู้ควรมีความรู้
เรื่องขั้นตอนและกระบวนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศมากที่สุด รองลงมาคือ มีความรู้เรื่องวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
กลยุ ท ธ์ ข องห้ องสมุ ดรู้ เกี่ ยวกั บ หลั กสู ตรการเรีย นการสอนของสถาบัน ด้ านทั กษะต้ องมี ทั กษะการสื บค้ นข้อมูล
ทรัพยากรสารสนเทศผ่านระบบอินเตอร์เน็ต รองลงมาคือ มีทักษะในการปรับใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการท างาน
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การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร การคัดเลือกและประเมินคุณค่าทรัพยากรสารสนเทศ และการเข้าถึง
แหล่ ง จั ด จาหน่ ายทรั พ ยากรสารสนเทศทั้ ง ในและนอกมหาวิ ท ยาลั ย ด้ านคุ ณ ลั กษณะส่ วนบุ ค คล ต้ องมี ค วาม
รับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานและผู้ใช้บริการ มีความอดทนอดกลั้ น
พัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ เพื่อสร้างศักยภาพ และเคารพปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ 2. บรรณารักษ์งานวิเคราะห์
และจั ด ท ารายการทรั พ ยากรสารสนเทศ มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ การพั ฒ นาสมรรถนะของบรรณารั ก ษ์ ห้ อ งสมุ ด
มหาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ ด้ า นคุ ณ ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คล คื อ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ในการปฏิ บั ติ ง าน
มี มนุ ษยสั มพั นธ์ ที่ ดี กับ ผู้ ร่วมงานและผู้ ใ ช้บ ริการ มี ค วามอดทนอดกลั้ น พั ฒ นาตนเองอย่ างสม่ าเสมอ เพื่ อสร้ าง
ศักยภาพ และเคารพปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ ส่วนด้านทักษะ คือ การให้หัวเรื่อง การให้คาสาคัญ และด้านความรู้
คือ ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานความรู้พื้นฐานการใช้อินเทอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสาร
การจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศกาหนดเลขเรียกหนังสือและหัวเรื่องภาษาไทย และ 3. บรรณารักษ์งานบริการ
ทรัพยากรสารสนเทศ ความคิดเห็นต่อการพัฒนาสมรรถนะของบรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐด้านทั กษะ
คือ การสืบค้นสารสนเทศ การให้บริการสารสนเทศ การสื่อสารภาษาไทย เทคนิคการซักถามความต้ องการของ
ผู้ใช้บริการ และการใช้ Search Engine ส่วนด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล คือยึดมั่นในจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ความ
รับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานและผู้ใช้บริการ เคารพและปฏิบัติตนตาม
กฎระเบียบ ข้อบังคับของห้องสมุด ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ อัญมณี ศรีวัชรินท์ (2553, น. 126-133) เรื่อง
สมรรถนะตามสายงานบริ การของบรรณารั กษ์ ห้องสมุ ดสถาบั นอุ ดมศึ กษาเอกชน ในเขตกรุ ง เทพมหานครและ
ปริ ม ณฑล โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาสมรรถนะตามสายงานบริ ก ารที่ เ ป็ น จริ ง ของบรรณารั ก ษ์ ห้ อ งสมุ ด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และศึกษาสมรรถนะตามสายงานบริการที่ต้องการ
พัฒนาของบรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงกิจ กรรมที่ใช้
เพื่ อ การพั ฒ นาสมรรถนะตามสายงานบริ ก ารของบรรณารั ก ษ์ ห้ อ งสมุ ด สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้องพบว่าสมรรถนะตามสายงานบริการทางวิชาชีพที่ เป็น
จริงของบรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ในด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
สอนผู้ใช้ให้เข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้ที่ห้องสมุดจัดให้บริการ ส่วนสมรรถนะทางวิชาชีพที่ต้องการพัฒนามี 2 ด้าน คือ
การพัฒนาสมรรถนะทางด้านความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิช าชีพทางห้องสมุดและความรู้เกี่ย วกับ สารสนเทศ ในด้าน
สมรรถนะส่วนบุคคลที่เป็นจริงของบรรณารักษ์ต้องให้การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นให้มาก และสมรรถนะส่วน
บุคคลที่ต้องการพัฒนาในระดับมากคือ ความสามารถด้านการสื่อสาร สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้
เป็นอย่างดี
ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะสาหรับบรรณารักษ์ในศตวรรษที่ 21 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ
ในการวิจัย ดังนี้
1. ควรมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มการพัฒนาสมรรถนะให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ห้องสมุดจะต้องมีการจัดบุคลากรให้ทางานตรงตามสายงาน ภาระงานที่รับผิดชอบเพื่อให้
สอดคล้องกับความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะส่วนบุคคล
3. ผู้บริหารห้องสมุดควรกาหนดนโยบายและแผนการพัฒนาบรรณารักษ์ให้มีสมรรถนะของ
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บรรณารักษ์ ทั้ง 3 ด้าน คือ ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะส่วนบุคคล อย่างมีระบบและเป็นรูปธรรม
4. ผู้วิจัยเห็นว่าบรรณารักษ์จาเป็นต้องตระหนักต่อสมรรถนะทั้ง 3 ด้าน และมีการพัฒนา
ตนเองอยู่ตลอดเวลา
การนาไปใช้ประโยชน์
การวิจัยครั้งนี้ บรรณารักษ์ได้ตระหนักถึงความสาคัญในการพัฒนาสมรรถนะของบรรณารักษ์ทั้ง
3 ด้าน คือ ด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล เพื่อให้สามารถทางานในห้องสมุดเพื่อสนั บสนุน
การเรียน การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งใช้เป็นประโยชน์ ดังนี้
1. บรรณารั ก ษ์ ไ ด้ รั บ การอบรมเพื่ อ พั ฒ นาสมรรถนะทั้ ง 3 ด้ า น คื อ ความรู้ ทั ก ษะ และ
คุณลักษณะส่วนบุคคล อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มการพัฒนาสมรรถนะให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. บรรณารั กษ์ ไ ด้ป ฏิบั ติง านตรงตามสายงาน ภาระงานที่ รั บ ผิ ดชอบที่ส อดคล้ องกั บความรู้
ทักษะ และคุณลักษณะส่วนบุคคล
3. บรรณารั ก ษ์ ไ ด้ รั บ รู้ และใช้ เ ป็ น แนวทางในการพั ฒ นาตนเองให้ มี ค วามรู้ ทั ก ษะ และ
คุณลักษณะส่วนบุคคล สาหรับผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดมหาวิทยาลัย
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