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บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่อง  กิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดและสมรรถนะครูผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดในบริบทสังคม
ประชาคมอาเซียน มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษากิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดโรงเรียนใน
บริบทสังคมประชาคมอาเซียน2) เพื่อศึกษาสมรรถนะครูผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดโรงเรียนในบริบทสังคมประชาคม
อาเซียน 3) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะครูผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดโรงเรียนเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้
บริการห้องสมุดโรงเรียนในบริบทสังคมประชาคมอาเซียนโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กลุ่ม
ตัวอย่างประกอบด้วยครูบรรณารักษ์ ครูผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 33 จังหวัดสุรินทร์ จ านวน 85 โรงเรียน สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ผลการวิจัยพบว่า(1) การจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดโรงเรียนในบริบทสังคมประชาคมอาเซียน โดยรวม
อยู่ในระดับมาก ( X = 4.18) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กิจกรรมเล่านิทานอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.62)    
(2) สมรรถนะครูผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดโรงเรียนในบริบทสังคมประชาคมอาเซียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.09) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ระดับมากทุกรายการ อันดับแรก ได้แก่ ด้านการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง           
( X = 4.32) และ (3) แนวทางการพัฒนาสมรรถนะครูผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดโรงเรียนเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้
บริการห้องสมุดโรงเรียนในบริบทสังคมประชาคมอาเซียน ครูผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ต้องพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ด้วยการอบรม สัมมนาสมัครสมาชิกชมรมหรือกลุ่มวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 
ค าส าคัญ : กิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด สมรรถนะครูผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด บริบทสังคมประชาคม
อาเซียน 
 
ABSTRACT 

Activities for boosting the service in the library and the competency of librarian in context 
of AEC community has three main objectives. 1) To study the activities for boosting the service in 
the school library in AEC communities context. 2) To study the competency of the teachers who 
operate the library in the schools of AEC communities. 3) To study about how to develop the 
competency of the teachers who operate for library service in the schools of AEC communities. 
The research methods were done by qualitative and quantitative research. The populations were 
the librarian teachers and teachers who work in the libraries of the schools. in Educational Service 
Area 33, Surin province. There are about 85 schools. The analysis was done by frequency and 
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percentage, and descriptive context. The findings were as followed (1) The activities for boosting 
the service in the library of AEC schools in general are in the high level. The levels are as followed, 
storytelling activities, bulletin boards for giving about library usage (2) The competency of the 
teachers in the library of AEC schools was in the high level. Here are the factors that indicate a 
high competency, continuation of self development, knowledge and basic skills that effect the 
operations and teaching, library technique work, library administration, library activities, general 
qualities in library operations, morals and vocational ethics (3) Ways to develop the competency 
of teachers who work in the library in AEC schools. The teachers who work in the library, 
continuation, of self development by training, seminar, membership and related vacations, and 
higher education. 
  
Keywords : Activities for boosting service in the library, Competency of librarian.  
 
บทน า 
 จากนโยบายการขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานในด้านการศึกษา เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน และเพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ให้ผู้เรียนอย่างสูงสุด อันจะเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียนในทุก
พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับคุณลักษณะเด็กไทยใน
ประชาคมอาเซียนที่ถูกก าหนดคุณลักษณะใน 3 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านความรู้ (Knowledge) 2) ด้านทักษะ/
กระบวนการ (Skills) และ 3) ด้านเจตคติ (Attitude) ด้วยการพัฒนาการศึกษาการพัฒนาการศึกษาให้เป็นไปอย่างมี
คุณภาพ กระจายโอกาสอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน ตลอดจนสามารถก้าวทันและแข่งขันกับนานาชาติได้ โดยเฉพาะการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมี 3 
เสาหลัก ได้แก่ ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ ความร่วมมือทางการเมืองและความมั่นคง และความร่วมมือทางสังคม
วัฒนธรรม ในส่วนของภาคการศึกษา โดยกระทรวงศึกษาธิการด าเนินการเผยแพร่ความรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
อาเซียน เพื่อสร้างความตระหนัก และเตรียมความพร้อมของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
นักศึกษา และประชาชน การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา นักเรียน และประชาชนให้มีทักษะ เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อนบ้าน เป็นต้น  
 กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดนโยบายการศึกษาของไทยดังนี้ นโยบายที่ 1 การเผยแพร่ความรู้ ข้อมูล
ข่าวสาร และเจตคติที่ดีเกี่ยวกับอาเซียน เพื่อสร้างความตระหนัก และเตรียมความพร้อมของครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนภายในปี 2558 นโยบายที่ 
2 การพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนให้มีทักษะที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน เช่น ความรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อนบ้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะและความช านาญการที่
สอดคล้องกับการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรม และการเพิ่มโอกาสในการหางานท าของประชาชน รวมทั้ง
การพิจารณาแผนผลิตก าลังคน นโยบายที่ 3 การพัฒนามาตรฐานการศึกษา เพื่อส่งเสริมการหมุนเวียนของนักศึกษา 
และครู อาจารย์ในอาเซียน รวมทั้งเพื่อให้มีการยอมรับในคุณสมบัติทางวิชาการร่วมกันในอาเซียนการส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาต่างๆ และการแลกเปลี่ยนเยาวชน การพัฒนาระบบการศึกษาทางไกล ซึ่งช่วย
สนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต การส่งเสริมและปรับปรุงการศึกษาด้านอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมทางอาชีพทั้งใน
ขั้นต้นและขั้นต่อเนื่อง ตลอดจนส่งเสริมและเพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาของประเทศสมาชิก
อาเซียน นโยบายที่ 4 การเตรียมความสัมพันธ์เพื่อเปิดเสรีการศึกษาในอาเซียนเพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ประกอบด้วย การจัดท าความตกลงยอมรับร่วมด้านการศึกษา การพัฒนาความสามารถ 
ประสบการณ์ในสาขาวิชาส าคัญต่างๆ เพื่อรองรับการเปิดเสรีการศึกษา ควบคู่กับการเปิดเสรีด้านการเคลื่อนย้าย
แรงงาน นโยบายที่ 5 การพัฒนาเยาวชนเพื่อเป็นทรัพยากรส าคัญในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  
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 จากนโยบายดังกล่าว ห้องสมุดโรงเรียนจึงมีความส าคัญในการส่งเสริมการศึกษาของโรงเรียน ด้วยการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่าน ด้วยเหตุที่ห้องสมุดโรงเรียนเป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศ และมีความสัมพันธ์กับการจัดการศึกษาทุก
ระดับ ห้องสมุดโรงเรียนจึงมีความส าคัญกับการพัฒนาเยาวชนในทุกๆ ด้าน เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ สร้างเยาวชนรัก
การเรียนรู้ และสนใจใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต ครูบรรณารักษ์ต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ มี
ทักษะในการใช้สารสนเทศ และเน้นให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิด  พร้อมทั้งจัดกระบวนการเรียนการสอน เพื่อให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เพื่อเป็นการวางรากฐานให้เยาวชนของประเทศมีความรู้พื้นฐานในการแสวงหาความรู้ 
เรียนรู้อย่างอิสระ ตรงกับความต้องการ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เลือกที่จะศึกษาค้นคว้าตามความถนัด ความสามารถ
และความสนใจ โดยใช้ทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีอยู่ในห้องสมุดให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าที่สุด 
 ด้วยความส าคัญของห้องสมุดโรงเรียน และการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันในบริบทสังคมภูมิภาคหรือที่เรา
เรียก “ประชาคมอาเซียน” ครูบรรณารักษ์ต้องยอมรบัการเปลี่ยนแปลงโดยมิอาจหลีกเลี่ยงมิได้ ต้องมีการเตรียมความ
พร้อมและการจัดกิจรรมในห้องสมุดให้นักเรียน ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ดังนั้นเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการเรียนรู้ให้นักเรียนอย่างสูงสุดและมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นพลังการขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนสู่
ประชาคมอาเซียนในทุกพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยและคณะพิจารณาเห็นว่าการสร้างศักยภาพให้แก่ครู
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดโรงเรียนเป็นเรื่องที่ส าคัญที่มีผลต่อการเตรี ยมความพร้อมในบริบทสังคมประชาคมอาเซียน  
ผู้วิจัยและคณะจึงเสนอหัวข้อวิจัยเรื่อง กิจกรรมการให้บริการห้องสมุดและสมรรถนะครูผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดในบริบท
สังคมประชาคมอาเซียน เพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาของนักเรียนในสังคมแหล่งการเรียนรู้แบบยั่งยืน
ต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์  
 1. เพื่อศึกษากิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดโรงเรียนในบริบทสังคมประชาคมอาเซียน 
 2. เพื่อศึกษาสมรรถนะครูผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดโรงเรียนในบริบทสังคมประชาคมอาเซียน 
 3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะครูผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดโรงเรียนเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้
บริการห้องสมุดโรงเรียนในบริบทสังคมประชาคมอาเซียน 
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมข้อมูลประกอบการวิจัยในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยส ารวจข้อมูลบริบทห้องสมุดโรงเรียน 
และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ในประเด็นดังนี้ 1) ขอบเขตด้านพื้นที่ ได้แก่ ห้องสมุดโรงเรียนของโรงเรียน
ขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลางโรงเรียนขนาดใหญ่ และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 33 จังหวัดสุรินทร์ 2) กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วยครูบรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่
ห้องสมุด หรือบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบห้องสมุดโรงเรียน 3) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ ผู้วิจัย โดยใช้
เทคนิคการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ประเด็นที่ใช้ในการสนทนากลุ่ม คือ การส ารวจ รวบรวม  สภาพการ
ด าเนินการ ปัญหา เสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด และสมรรถนะครูผู้ปฏิบัติงาน
ห้องสมุดในบริบทสังคมประชาคมอาเซียน เพื่อน าข้อมูลไปก าหนดกรอบเนื้อหาส าหรับการสร้างแบบสอบถามเพื่อใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยเชิงปริมาณ 4) การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยขอหนังสือจากคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ถึงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อขอเชิญสนทนากลุ่ม ในการระดมความคิดเกี่ยวกับการ
ส ารวจ รวบรวม สภาพการด าเนินการ ปัญหา และข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้
บริการห้องสมุดโรงเรียนและสมรรถนะครูผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดในบริบทสังคมประชาคมอาเซียน และผู้วิจัยเป็น
ผู้ด าเนินการการประชุมและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 5) การวิเคราะห์ข้อมูล น าข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพมา
วิเคราะห์ และจัดหมวดหมู่ของเนื้อหา จากนั้นน ามาสังเคราะห์เป็นประเด็นร่วมหรือประเด็นหลัก และอธิบายเนื้อหา     
น าผลการศึกษาท่ีมีการอภิปรายและเพิ่มเติมข้อมูลให้สมบูรณ์เพื่อเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูล จากนั้นจึงสร้าง
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ข้อสรุปจากการวิจัยได้ประเด็นเนื้อหาประกอบการวิจัยในด้านต่าง ๆ คือสภาพการด าเนินงาน ปัญหาการด าเนินงาน 
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุดโรงเรียนในบริบทสังคมประชาคมอาเซียน สมรรถนะของครูผู้ปฏิบัติงาน
ห้องสมุดโรงเรียนในบริบทสังคมประชาคมอาเซียน และข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้
บริการห้องสมุดโรงเรียนและสมรรถนะครูผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดในบริบทสังคมประชาคมอาเซียน  
 ขั้นตอนที่ 2 การวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 เพื่อศึกษาการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การใช้บริการห้องสมุดโรงเรียนในบริบทสังคมประชาคมอาเซียน และข้อที่ 2 เพื่อศึกษาสมรรถนะครูผู้ปฏิบัติงานงาน
ห้องสมุดโรงเรียนในบริบทสังคมประชาคมอาเซียน ซึ่งมีขั้นตอนในการวิจัย ดังนี้1) ขอบเขตด้านพื้นที่ ได้แก่ ห้องสมุด
โรงเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 จังหวัดสุรินทร์ จ านวน 85 โรงเรียน 2) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ ครูบรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด หรือบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบห้องสมุดโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จังหวัดสุรินทร์จ านวนท้ังสิ้น 85 คนประกอบด้วย 
 

ขนาดโรงเรียน จ านวน ร้อยละ 
ขนาดโรงเรียนขนาดเลก็ 45 52.94 
ขนาดโรงเรียนขนาดกลาง 28 32.94 
ขนาดโรงเรียนขนาดใหญ่ 6 7.06 
ขนาดโรงเรียนขนาดใหญ่พเิศษ 6 7.06 

รวมทัง้สิน้ 85 100.00 
  
โดยใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) 3) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ประกอบด้วยการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด
โรงเรียนและสมรรถนะของครูผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดโรงเรียน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อก าหนดกรอบประเด็นในการ
จัดท าแบบสอบถาม บริบททั่วไปของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดโรงเรียน และสมรรถนะของครู
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด4) เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อศึกษากิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการ
ห้องสมุดโรงเรียนและสมรรถนะของครูผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดในบริบทสังคมประชาคมอาเซียน 3 ตอนดังนี้ 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ การศึกษา ประสบการณ์ท างาน ต าแหน่ง 
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานห้องสมุด ช่ือและขนาดโรงเรียน จ านวน 7 ข้อ ลักษณะค าถามเป็นปลายปิดตอนที่2การจัด
กิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดในบริบทสังคมอาเซียน ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบค าตอบ มาตราส่วน
ประเมินค าตอบ (Likert Scale Question) จ านวน 30 ข้อ โดยในแต่ละข้อค าถามมีค าตอบให้เลือก 5 ระดับ        
และข้อเสนอแนะกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดอื่น ๆ ลักษณะค าถามเป็นปลายปิด จ านวน 1 ข้อ  
  ตอนที ่2 สมรรถนะครูผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดในบริบทสังคมประชาคมอาเซียนประกอบด้วยสมรรถนะ
ครูผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดด้านต่างๆ ได้แก่ 1) ด้านความรู้ และความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานและสอน 
จ านวน 11 ข้อ 2) ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ จ านวน 8 ข้อ 3) ด้านคุณลักษณะทั่วไปของครู
บรรณารักษ์หรือครูผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด จ านวน 22 ข้อ 4) ด้านสมรรถนะของครู หรือบรรณรักษ์ผู้ปฏิบัติงาน
ห้องสมุดในการบริหารงานห้องสมุด จ านวน 7 ข้อ 5) ด้านสมรรถนะของครูหรือบรรณรักษ์ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดใน
งานเทคนิค  จ านวน 7 ข้อ 6) ด้านสมรรถนะของครูหรือบรรณรักษ์ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดในการให้บริการ จ านวน 10 
ข้อ 7) สมรรถนะของครูหรือบรรณรักษ์ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดในการจัดกิจกรรม จ านวน 10 ข้อและ 8) ด้านสมรรถนะ
ของครูหรือบรรณรักษ์ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จ านวน 6 ข้อ ลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบค าตอบ มาตราส่วนประเมินค าตอบ โดยในแต่ละข้อค าถามมีค าตอบให้เลือก 5 ระดับ คือ มากที่สุด 
มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด  
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  ตอนท่ี 3 แนวทางการพัฒนาสมรรถนะครูผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดโรงเรียนเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ใช้บริการห้องสมุดโรงเรียนในบริบทสังคมประชาคมอาเซียนลักษณะค าถามเป็นแบบปลายเปิดจ านวน 6 ข้อ ได้แก่    
1) ท่านมีแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะครูผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดโรงเรียนอย่างไร 2) ท่านมีแนวทางในการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดอย่างไร 3) ท่านคิดว่าสมรรถนะครูที่ส าคัญในบริบทสังคมประชาคมอาเซียนต้องมีสมรรถใดบ้าง   
4)  ท่านคิดว่ากิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดในบริบทสังคมประชาคมอาเซียนต้องจัดกิจกรรมประเภทใดและ
รูปแบบอย่างไร 5) สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดกิจกรรมที่ท่านพบและ 6) ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือเพื่อให้การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นไปตามหลักและวิธีการวิจัยผู้วิจัยจึงด าเนินการ
ตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเป็นการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาดังนี้  1) ศึกษากรอบแนวคิดเบื้องต้น
เกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะครูผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดโรงเรียนเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดโรงเรียนใน
บริบทสังคมประชาคมอาเซียน 2) ร่างแบบแบบสอบถามตามกรอบแนวคิด วัตถุประสงค์และขอบเขตการศึกษาเพื่อ
เป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ จ านวน 1 ชุด และแบบสอบถามจ านวน 2 ชุด 3) น าแบบสอบถามฉบับร่างให้
ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบประเมินคุณภาพความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างและเนื้อหาโดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง  (IOC) 
ผู้เช่ียวชาญโดยขอความอนุเคราะห์ผู้เช่ียวชาญด้านบรรณรักษ์ศาสตร์ในการตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงตรงเชิง
โครงสร้างและเนื้อหาและความสอดคล้องในประเด็นเนื้อหาสาระตามองค์ประกอบของแบบสอบถามเพื่อให้เกิดความ
ตรงเชิงเนื้อหาวิเคราะห์ความตรงเชิงเนื้อหาโดยได้ค่าดัชนีความสอดคล้องของความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญโดยใช้
ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 คนได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สันทนากูลรัตน์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์                 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤศณัฏฐ์  เมธวินชยุตม์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์           
และนางรุ้งดาว กลิ่นหอม ต าแหน่งครู ค.ศ.2 โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ 
 
ผลการศึกษา 
 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยตามล าดับ ดังนี ้

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ จ านวน 85 คน   
เพศ จ านวน ร้อยละ 

เพศหญิง 82 96.50 
เพศชาย  3 3.50 

รวมทั้งสิ้น 85 100.00 
  
 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 96.50 รองลงมา คือ เพศชาย 
จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.50 ตามล าดับ 
 
 ด้านคุณวุฒิการศึกษา จ านวน 85 คน  

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
การศึกษาระดับปรญิญาตร ี 73 85.90 
การศึกษาระดับปรญิญาโท 12 14.10 

รวมทั้งสิ้น 85 100.00 
 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีจ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 85.90 
รองลงมาคือการศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 14.10 ตามล าดับ 
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 ด้านสาขาวิชาที่ศึกษา จ านวน 85 คน  
สาขาวิชา จ านวน ร้อยละ 

ครุศาสตร์บณัฑติ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ 72 84.70 
สาขาวิชาภาษาไทย 12 14.10 
จบการศึกษาสาขาวิชาอื่นๆ 1 1.20 

รวมทั้งสิ้น 85 100.00 
 
 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบสาขาวิชาบรรณรักษ์ศาสตร์ จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 84.70 
รองลงมาจบการศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 14.10 และจบการศึกษาสาขาวิชาอื่นๆ 
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.20 ตามล าดับ 
 
   ด้านต าแหน่ง จ านวน 85 คน 

ต าแหน่ง จ านวน ร้อยละ 
ต าแหน่ง ครู ค.ศ. 2 42 49.40 
ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ 36 42.40 
ต าแหน่ง ครู ค.ศ. 1 5 5.90 
ต าแหน่งอ่ืน ๆ คือ พนักงานราชการ 2 2.40 

รวมทั้งสิ้น 85 100.00 
 
 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีต าแหน่ง ครู ค.ศ. 2 จ านวน 42 คิดเป็นร้อยละ 49.40 รองลงมา 
ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ จ านวน 36 คิดเป็นร้อยละ 42.40 ต าแหน่ง ครู ค.ศ. 1 จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 
5.90 ต าแหน่งอ่ืน ๆ คือพนักงานราชการ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.40 ตามล าดับ 
 
 ด้านประสบการณ์ในการปฏิบัติงานห้องสมุด จ านวน 85 คน  

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานห้องสมุด จ านวน ร้อยละ 
ประสบการณ์ในการปฏิบตัิงานห้องสมุด 10-15 ปี 51 60.00 
ประสบการณ์ในการปฏิบตัิงานห้องสมุด 6-10 ปี 20 23.50 
ประสบการณ์ในการปฏิบตัิงานห้องสมุด 16-20 ปี 11 12.90 
ประสบการณ์ในการปฏิบตัิงานห้องสมุด 1-5 ปี 3 3.50 

รวมทั้งสิ้น 85 100.00 
 
 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานห้องสมุด 10-15 ปี จ านวน 51 คิดเป็น
ร้อยละ 60.00 รองประสบการณ์ในการปฏิบัติงานห้องสมุด 6-10 ปี จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 23.50 ตามล าดับ 
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 ด้านระยะเวลาการจัดกิจกรรม จ านวน 85 คน 
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม จ านวน ร้อยละ 

จัดกิจกรรมส่งเสรมิการใช้บริการหอ้งสมุดในโรงเรียน 
1 ครั้ง / ภาคการศึกษา 

45 52.94 

จัดกิจกรรมส่งเสรมิการใช้บริการหอ้งสมุดในโรงเรียน 
ทุกเดือน /ภาคการศึกษา 

17 20.00 

จัดกิจกรรมส่งเสรมิการใช้บริการหอ้งสมุดในโรงเรียน 
2-3 ครั้ง /ภาคการศึกษา 

17 20.00 

จัดกิจกรรมทุกเดือน 6 7.06 
รวมทั้งสิ้น 85 100.00 

 
 พบว่า ส่วนใหญ่มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดในโรงเรียน 1 ครั้ง / ภาคการศึกษา 
จ านวน 45 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 52.94 รองลงมาคือ จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดในโรงเรียน ทุก
เดือน /ภาคการศึกษา จ านวน 17 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 20.00 ตามล าดับ 
 2. เพื่อศึกษาสมรรถนะครูผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดโรงเรียนในบริบทสังคมประชาคมอาเซียน 
    2.1 สมรรถนะครูผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดโดยรวมสมรรถนะครูผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดในบริบทสังคม
ประชาคมอาเซียนในเชิงปริมาณ ผู้วิจัยของน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยภาพรวม พบว่า ผลการศึกษาสมรรถนะ
ครูผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดในบริบทสังคมประชาคมอาเซียน โดยภาพรวมแต่ละด้านอยู่ในระดับมาก ( X = 4.09) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกรายการอยู่ในระดับมาก ซึ่งน าเสนอตามล าดับดังนี้ ด้านพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง      
( X = 4.32) ด้านความรู้ และความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานและสอน ( X = 4.29) ด้านงานเทคนิค
ห้องสมุด ( X = 4.24) ด้านงานบริหารงานห้องสมุด ( X = 4.24) ด้านการบริการห้องสมุด ( X = 4.23) ด้านการจัด
กิจกรรมห้องสมุด ( X = 4.19) ด้านคุณลักษณะทั่วไปในการปฏิบัติงานห้องสมุด ( X = 4.17) และด้านคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ( X = 4.09) ตามล าดับ 
 2.2 ด้านความรู้ และความสามารถพื้นฐาน ผลการศึกษาสมรรถนะครูผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดในบริบท
สังคมประชาคมอาเซียน ด้านความรู้  และความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานและสอน  โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 4.29) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อคือมีทักษะทางภาษาต่างประเทศอยู่ในระดับมาก ( X = 4.45)  
       2.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ผลการศึกษาสมรรถนะครูผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดใน
บริบทสังคมประชาคมอาเซียน ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  โดยรวมอยู่ในระดับมาก                

( X  = 4.09) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อคือ ความตรงต่อเวลาอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.27) 
       2.4 ด้านคุณลักษณะทั่วไป ผลการศึกษาสมรรถนะครูผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดในบริบทสังคมประชาคม

อาเซียน ด้านคุณลักษณะทั่วไปของครูบรรณารักษ์หรือครูผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.17) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อคือ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและงานท่ีมอบหมายอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.59) 
       2.5 ด้านการบริหารงานห้องสมุด ผลการศึกษาสมรรถนะครูผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดในบริบทสังคม
ประชาคมอาเซียน ด้านสมรรถนะของครู หรือบรรณารักษ์ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดในการบริหารงานห้องสมุด โดยรวมอยู่

ในระดับมาก ( X  = 4.24) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อคือ มีการก าหนดวิสัยทัศน์พันธกิจของห้องสมุดอยู่ในระดับมาก

ที่สุด ( X  = 4.53) 
        2.6 ด้านงานเทคนิคห้องสมุด ผลการศึกษาสมรรถนะครูผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดในบริบทสังคม
ประชาคมอาเซียน ด้านสมรรถนะของครู หรือบรรณารักษ์ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดในงานเทคนิค โดยรวมอยู่ในระดับมาก            
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( X  = 4.24) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ คือ การเล่านิทานอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมามีการจัดหมวดหมู่และท ารายการ

ทรัพยากรสารสนเทศตามหลักสากลอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.35) 
       2.7 ด้านงานบริการห้องสมุด ผลการศึกษาสมรรถนะครูผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดในบริบทสังคม
ประชาคมอาเซียนด้านสมรรถนะของครู หรือบรรณารักษ์ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดในการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับ

มาก ( X  = 4.23) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ คือมีการจัดบริการสืบค้นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และทางอินเทอร์เน็ตอยู่ใน

ระดับมาก ( X  = 4.35) 
       2.8 ด้านการจัดกิจกรรมห้องสมุด ผลการศึกษาสมรรถนะครูผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดในบริบทสังคม
ประชาคมอาเซียนด้านสมรรถนะของครู หรือบรรณารักษ์ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดในการให้บริการโดยรวมอยู่ในระดับ

มาก ( X  = 4.19) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ คือ มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอยู่ในระดับ

มาก ( X  = 4.44) 
       2.9 ด้านการพัฒนาตนเอง พบว่า ผลการศึกษาสมรรถนะครูผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดในบริบทสังคม
ประชาคมอาเซียนด้านสมรรถนะของครู หรือบรรณารักษ์ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.23) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อคือ เป็นสมาชิกสมาคม ชมรม หรือกลุ่มวิชาชีพที่
เกี่ยวข้องอยู่ในระดับมาก ( X = 4.39)  
 3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะครูผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดโรงเรียนเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้
บริการห้องสมุดโรงเรียนในบริบทสังคมประชาคมอาเซียนพบว่า สมรรถนะครูผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดในบริบทสังคม
ประชาคมอาเซียน โดยภาพรวมแต่ละด้านอยู่ในระดับมาก ( X = 4.09) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก
ทุกรายการ คือ ด้านพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ( X = 4.32) 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย และการสนทนากลุ่มของครูผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดโรงเรียนในบริบท
สังคมประชาคมอาเซียน ผู้วิจัยขออภิปรายผลการวิจัยดังต่อไปนี้ 
   1. การศึกษากิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดโรงเรียนในบริบทสังคมประชาคมอาเซียน ด้าน
ความถี่ของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด พบว่า การจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด
โรงเรียนส่วนใหญ่ จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด 1ครั้ง/ภาคการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 52.94 รองลงมาคือ 
จัดกิจกรรมส่งเสริการใช้บริการห้องสมุดโรงเรียน ทุกเดือน/ภาคเรียน คิดเป็นร้อยละ 20.00 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของอ าภา วังกาฮาด (2556 : บทคัดย่อ) ท่ีพบว่า ห้องสมุดโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มีครูบรรณารักษ์ที่
ปฏิบัติงานในห้องสมุด จ านวน 1 คน มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เดือนละ 1 ครั้ง ส่วนใหญ่มีการจัดบอร์ด
เกี่ยวกับเกร็ดความรู้ต่างๆ หน้าห้องสมุดทุกเดือน และเก็บสถิติการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของนักเรียน       
ที่เป็นเช่นนี้เพราะครูบรรณารักษ์ที่ปฏิบัติงานในห้องสมุดมีจ านวนน้อย และต้องรับผิดชอบภาระงานสอนจึงท าให้ไม่มี
เวลาจัดกิจกรรมที่หลากหลายได้  
 2. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดในบริบทสังคมประชาคมอาเซียน ด้านรูปแบบของการ
จัดกิจกรรม พบว่า โดยรวมการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.18) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การเล่านิทาน
อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.62) สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิราวรรณ อารยัน (2556) พบว่า การจัดกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านท่ีครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนจัดให้แก่นักเรียน 10 กิจกรรม คือ เล่านิทาน การเล่าเรื่องจากหนังสือ การ
แนะน าหนังสือ การสนทนาเกี่ยวกับหนังสือ การโต้วาที การจัดนิทรรศการ การจัดท ารายการช่ือหนังสือที่น่าสนใจ 
การอ่านหนังสือให้ฟัง การแข่งขันเกี่ยวกับหนังสือ และการแสดงละครจากเรื่องในหนังสือ และงานวิจัยของปฏิญญา 
ไตรพรหม (2552) พบว่า แนวทางการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ มีแนวทางด าเนินงาน 3 ข้ันตอน คือ 1) การวางแผน
แนวทางการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ ได้แก่ ส ารวจสภาพความพร้อมด้านศักยภาพของโรงเรียน ออกแบบการ
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บริหารจัดการ และการจัดกิจกรรมในแหล่งเรียนรู้ และประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและประชาชนทราบ 2) การ
ด าเนินการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ ได้แก่ น าแผนงานโครงการกิจกรรมไปสู่การปฏิบัติงาน พัฒนาบุคลากรโดยการ
จัดประชุม การเข้ารับการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน ค้นคว้า และจัดการทรัพยากร ก าหนดบทบาทหน้าที่ งบประมาณ 
อาคารสถานที่ และ 3) ติดตามประเมินผลและรายงาน ได้แก่ ก าหนดวัตถุประสงค์ เครื่องมือ และระยะเวลาในการ
ติดตามประเมินผลตามแนวทางส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา ประเมินผลร่วมกันระหว่างคณะท างาน 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง นักเรียน และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการส่งเสริมการใช้แหล่ง
เรียนรู้  ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะน าไปปฏิบัติงาน 
 3. การศึกษาสมรรถนะครูผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดโรงเรยีนในบริบทสังคมประชาคมอาเซียนพบว่า สมรรถนะ
ครูผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดในบริบทสังคมประชาคมอาเซียน โดยภาพรวมแต่ละด้านอยู่ในระดับมาก ( X = 4.09) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกรายการ คือ ด้านพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ( X = 4.32) สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อัญมณี ศรีวัชรินทร์ (2553) พบว่า สมรรถนะของบรรณารักษ์ห้องสมดุ คือ การพัฒนาสมรรถนะทางด้าน
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิชาชีพทางห้องสมุด และความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศ สมรรถนะด้านส่วนบุคคลที่เป็น
จริงของบรรณารักษ์ตามสายงานบริการ พบว่า สมรรถนะด้านการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นอยู่ในระดับมาก และ
สมรรถนะส่วนบุคคลที่ต้องการพัฒนาในระดับมาก คือ ความสามารถทางด้านการสื่อสาร สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน 
ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ความส าคัญของกิจกรรมที่ใช้เพื่อการพัฒนาสมรรถนะตามสายงานบริการของบรรณารักษ์
พบว่า กิจกรรมด้านที่ต้องการพัฒนามาก คือ การเข้าร่วมประชุม/สัมมนาทางวิชาการในสายวิชาชีพและอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องเพื่อน าพัฒนาปรับปรุงการใช้สมรรถนะตามสายงานบริการของห้องสมุดและพิมพ์ร าไพ เปรมสมิทธ์ (2559) 
สมรรถนะและทักษะที่สามารถท างาน ประกอบด้วย 1) ทักษะทางบรรณารักษศาสตร์แบบดั้งเดิม ไม่ว่าจะเป็นการท า
รายการ การจัดหา บริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า การสืบค้นสารสนเทศ 2) ทักษะเพิ่มคุณค่า ซึ่งรวมถึงทักษะ
การวิจัย ทักษะการสังเคราะห์ และประมวลผลสารสนเทศส าหรับสนับสนุนงานและการตัดสินใจของผู้รับบริการ 3) 
ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 4) ทักษะการพร้อมปรับตัวในการท างาน หรือทักษะที่ไม่เกี่ยวโดยตรงกับสายงาน ซึ่ง
เป็นทักษะทั่วไป เหมือนกันไม่ว่าจะอยู่ในสาขาต่างๆ โดยเฉพาะทักษะด้านการสื่อสาร การจัดการ ภาวะผู้น า การสอน 
การฝึกอบรม และการสร้างทีม รวมทั้งความสามารถในการเข้าใจผู้ ใช้และความต้องการสารสนเทศของผู้ใช้ 5) 
ทัศนคติ ค่านิยมที่เหมาะสม และคุณสมบัติส่วนบุคคล โดยเฉพาะที่มุ่งเน้นผู้ใช้และบริการ ความสามารถในการ
ปรับเปลี่ยน และความเต็มใจท างานหลากหลาย การปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และ
ทัศนคติด้านการประกอบการ 6) ความรู้เฉพาะสาขา ซึ่งตรงกับประเภทของบริการสารสนเทศ หรือองค์การที่ตน
ท างาน 
 4.การศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะครูผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดโรงเรียนเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้
บริการห้องสมุดโรงเรียนในบริบทสังคมประชาคมอาเซียน พบว่า ครูผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดโรงเรียนต้องพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง ด้วยการเข้ารับการอบรม สัมมนา สมัครเป็นสมาชิกของสมาคม ชมรมหรือกลุ่มวิชาชีพเกี่ยวข้อง 
การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น การพัฒนาตนเองเป็นเรื่องของแต่ละบุคคล ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ                 
อัจฉณพร หิรัญอมรถกุล (2556) พบว่า สมรรถนะที่ต้องพัฒนาของครู คือ ความรู้และการสื่อสารการพัฒนาหลักสูตร
การจัดการเรียนรู้บริหารจัดการช้ันเรียนการวัดและประเมินผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทาง
การศึกษาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนจิตวิทยาส าหรับครูการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพภาวะผู้น าและการท างาน ท างานเป็นทีมการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ และพัฒนาคุณลักษณะ
ของผู้เรียนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้และความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานและสอน มีความรู้
งานเทคนิค งานบริหารงาน งานบริการ การจัดกิจกรรมห้องสมุด คุณลักษณะทั่วไปในการปฏิบัติงานห้องสมุด และ
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
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ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 การวิจัยเรื่อง กิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดโรงเรียนและสมรรถนะครูผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดใน
บริบทสังคมประชาคมอาเซียน ผู้วิจัยได้เสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ดังนี้ 1) แนวทางการพัฒนาห้องสมุด
โรงเรียนและสมรรถนะครูผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดโรงเรียน มีการพัฒนาจากการส ารวจ รวบรวม ศึกษาสภาพการ
ด าเนินงานและปัญหา ตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้จากการสนทนากลุ่ม ท าให้เกิดประโยชน์โดยตรงต่อองค์กรที่
ห้องสมุดและครูผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดสังกัด ได้น าผลการวิจัยไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ ทราบแนวทางการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เพื่อ
สร้างครูบรรณารักษ์ที่พึงประสงค์ มีความรู้ ความสามารถ และเป็นผู้จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการของห้องสมุด
โรงเรียน พร้อมท้ังจัดการเรียนการสอน ให้ตอบสนองกับท้องถิ่นและชุมชน ให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และประชาชน อย่างเป็นระบบ และ 3) รัฐบาลควรก าหนดเป็นวาระแห่งชาติให้มีการด าเนินงาน
ห้องสมุดโรงเรียนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้คนไทยรักการอ่าน ส่งเสริมการรู้สารสนเทศแก่เยาวชน เพื่อตอบสนองให้
ประเทศไทยเป็นสังคมแหล่งการเรียนรู้ ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้รักการเรียน เรียนรู้ด้วยตนเอ งตลอดชีวิต และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีแบบยั่งยืนต่อไป 
 
การน าไปใช้ประโยชน์ในงานห้องสมุด                
            1. รูปแบบการกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการห้องสมดุโรงเรียนในบริบทสังคมประชาคมอาเซยีน 
            2. พัฒนาสมรรถนะครูผูป้ฏิบัติงานห้องสมดุโรงเรียนในบรบิทสังคมประชาคมอาเซียน 
            3. ทราบแนวทางการพัฒนาสมรรถนะครูผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดโรงเรยีน เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้
บริการห้องสมุดโรงเรียนในบริบทสังคมประชาคมอาเซยีน 
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