
                                                                               

            รายงานวจิยัฉบับสมบูรณ์ 

                                 การพฒันารูปแบบมาตรฐานวชิาชีพบรรณารักษ์ไทย 

         Professional standard of Thai librarians 

 

 

 

                    อาจารย์ ดร. ศรีหทัย เวลล์ส 

           อาจารย์ทิพภา ปลหีะจนิดา 

 

 

 

 

        โครงการวจิยัประเภทงบประมาณเงนิรายได้  

            จากเงนิอุดหนุนรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดนิ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   

                                                          มหาวทิยาลยับูรพา  



              รหสัโครงการ 

           สัญญาเลขท่ี  19/2559 
 

                                                  รายงานวจิยัฉบับสมบูรณ์ 

         การพฒันารูปแบบมาตรฐานวชิาชีพบรรณารักษ์ไทย  

 

 

 

 

  

                                                       อาจารย์ ดร. ศรีหทยั เวลล์ส 

           อาจารย์ทพิภา ปลหีะจินดา 

              ภาควชิาสารสนเทศศึกษา 

           คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวทิยาลยับูรพา 

  

 

  

  

  

  



กติตกิรรมประกาศ  

งานวจิยัน้ี ส าเร็จไดด้ว้ยความกรุณาของ ศาสตราจารย ์ดร. ชุติมา สัจจานนัทน์ ผูเ้ช่ียวชาญสาขาวชิา

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ท่ีปรึกษาโครงการ ท่ีไดใ้ห้

ค  าแนะน าในเร่ืองแนวทางพฒันามาตรฐานวชิาชีพ รองศาสตราจารย ์ดร. จุมพจน์ วนิชกุล ผูเ้ช่ียวชาญสาขาวชิา

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุรีราชภฏักาญจนบุรี และผูช่้วย

ศาสตราจารย ์ดร. ขวญัชฎิล พิศาลพงศ ์อาจารยป์ระจ าภาควชิาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา ท่ีไดใ้หค้  าแนะน าแกไ้ข 

  ขอขอบคุณ คุณอิทธิพทัธ โยธะพนัธ์ นกัวชิาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ นิสิตปริญญาเอกสาขาวชิา

การวจิยัและสถิติทางวทิยาการปัญญา ท่ีใหค้  าแนะน าดา้นสถิติ คุณวงเดือน เจริญ บรรณารักษช์ านาญการ 

หวัหนา้ฝ่ายบริการสารสนเทศ ส านกัหอสมุด มหาวทิยาลยับูรพา ท่ีเป็นผูท้รงคุณวุฒิตรวจคุณภาพเคร่ืองมือวิจยั

และใหค้  าแนะน าท่ีมีประโยชน์อยา่งยิง่ ขอบคุณผูท้รงคุณวุฒิทุกท่านท่ีไดร่้วมใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ดว้ยการ

ใหส้ัมภาษณ์และร่วมประชุมกลุ่มยอ่ย รวมทั้งบรรณารักษจ์ากหอ้งสมุดประเภทต่างๆ ทัว่ประเทศ ท่ีกรุณาตอบ

แบบสอบถาม ขอบคุณบรรณารักษแ์ละหอสมุดมหาวทิยาลยับูรพาท่ีเป็นแหล่งสืบคน้ขอ้มูลอยา่งดียิง่ 

               งานวจิยัน้ีไดรั้บทุนสนบัสนุนการวจิยัจากงบประมาณเงินรายไดจ้ากเงินอุดหนุนรัฐบาล (งบประมาณ

แผน่ดิน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวทิยาลยับูรพา ผา่นส านกังานคณะกรรมการการวิจยัแห่งชาติ 

เลขท่ีสัญญา 19/2559 ท าใหง้านวจิยัน้ีส าเร็จลงดว้ยดี ผูว้จิยัขอขอบคุณอยา่งสูง                

               สุดทา้ยน้ี ผูว้จิยัหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่งานวิจยัน้ีจะเป็นประโยชน์แก่สมาคมวชิาชีพบรรณารักษ ์ท่ีจะ

น าไปใชใ้นการพฒันามาตรฐานวชิาชีพ เพื่อประโยชน์ของผูป้ระกอบวชิาชีพบรรณารักษต่์อไป 

 

          ผูว้จิยั 

                  

            

 

 

   ก 



 

 Acknowledgment     

  

 This work can be achieved with the generosity of Professor Dr. Chutima Satchanant, an expert in 
Library and Information Science, Sukhothai Thammathirat Open University project advisor who gave advice 
on the development of professional standards, And Associate Professor Dr. Chumpot Wanichakul, Specialist 
in Library and Information Science, Kanchanaburi Rajabhat University Kanchanaburi And Assistant Professor 
Dr. Kwanchotil Pisanphong, Lecturer, Department of Information Studies Faculty of Humanities and Social 
Sciences Burapa university that has given suggestions. 

Thank you to Mr. Ittiphat Yothaphan, a computer expert. Ph.D. students in research and statistics in 
intellectual science, that provides statistical advice. Mrs. Vongdeuan charoen, librarian Head of Information 
Services Department, Burapha University Library Who is a qualified expert in research tools and provides 
useful advice. Thank you to all the experts who have provided useful information by interviewing and 
attending the fogus group. Including librarians throughout the country that answer my questionnaire very well. 
              This work was financially supported by the Research Grant of Burapha University  through National 
Research Council of Thailand  (Grant no. 19/2559) Thank you Burapha University for supporting research 
grants for the fiscal year 2015 makes this research work to be successful as well. Thank you to the librarian 
and Burapha University Library. That is a great source of information 
              Finally, I hope that this research will benefit the Librarian Professional Association. That will be used 
to develop professional standards for the benefit of librarians in Thailand. 
 

 

                        

         Researchers 

  

 

   ข 



หวัขอ้                การพฒันารูปแบบมาตรฐานวชิาชีพบรรณารักษไ์ทย                                                              ค 

ผูว้จิยั                 อาจารย ์ดร. ศรีหทยั เวลลส์ และ อาจารยทิ์พภา ปลีหะจินดา 

ช่ือหน่วยงาน    ภาควชิาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา 

ปี                       2562 

             บทคดัย่อ 

                 การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อรวบรวมชุดความรู้ท่ีจ  าเป็นในการพฒันารูปแบบมาตรฐานวชิาชีพ 
 และน าเสนอแนวทางพฒันามาตรฐานวชิาชีพบรรณารักษส์ าหรับบรรณารักษไ์ทยต่อองคก์รวชิาชีพท่ีเก่ียวขอ้งให้

พิจารณาน าไปใชป้ระโยชน์ กลุ่มตวัอยา่งเป็นบรรณารักษจ์ากหอ้งสมุดประเภทต่างๆ ทัว่ประเทศจ านวน 576 คน 

และผูท้รงคุณวฒิุจ านวน 36 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัไดแ้ก่แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบบนัทึกการ

ประชุม โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติวเิคราะห์ขอ้มูล ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 

    1. ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีมาตรฐานวชิาชีพ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวมวา่จ าเป็นตอ้งมี

การพฒันามาตรฐานวชิาชีพบรรณารักษแ์ละประกาศใชใ้นระดบัมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของ

ผูท้รงคุณวุฒิทุกคนท่ีเห็นวา่บรรณารักษไ์ทยควรจะมีมาตรฐานวชิาชีพ 

                  2. รูปแบบท่ีเหมาะสมของมาตรฐานวชิาชีพบรรณารักษ ์ผูท้รงคุณวุฒิมีความเห็นวา่ควรใหมี้

พระราชบญัญติัวชิาชีพ มีใบประกอบวชิาชีพท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิใชเ้ป็นหลกัฐานอา้งอิงได ้และก าหนดใหผู้ ้

ประกอบอาชีพบรรณารักษต์อ้งมีคุณวฒิุดา้นบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ โดยมีองคก์รวชิาชีพเป็น

ผูก้  ากบัดูแล 

      3. ความคาดหวงัในบทบาทของมาตรฐานวชิาชีพ ในภาพรวมพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามคาดหวงัวา่ 

มาตรฐานวชิาชีพจะช่วยคุม้ครองผูป้ระกอบอาชีพบรรณารักษใ์หส้ามารถผลกัดนัภารกิจดา้นการอ่านและการ

บริการสารสนเทศแก่สังคมความรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพฒันาวชิาชีพใหด้ ารงอยูไ่ดใ้นสังคมท่ีมีการ

เปล่ียนแปลง ส่วนความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิคือ มาตรฐานวชิาชีพจะสร้างขวญัก าลงัใจใหบ้รรณารักษมี์ความ

ภูมิใจในวชิาชีพและช่วยใหเ้กิดความเช่ือมัน่ในคุณภาพบณัฑิต 
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    Abstract 
                This research aims to gather the knowledge set necessary to develop a professional standard model. 

And present guidelines for the development of professional Standard for Thai librarians to relevant 

professional organizations to consider and use. The sample group is a librarian from 6 types of libraries, 576 

people across the country and 36 experts by using statistical software to analyze data Research results can be 

summarized as follows: 

 1. The need for professional standards respondents have an overall opinion that it is necessary to 

develop professional librarianship standards and announcements at the highest level. Consistent with the 

opinions of all the experts who saw that Thai librarians should have professional standards. 

 2. Appropriate forms of professional librarian standards is there should be a professional law. There 

is a professional license which is sacred and can be used as a reference. And assigning librarians to have 

qualifications in library and information science with professional supervising. 

 3. Expectations in the role of professional standards In the overall picture, it was found that 

Respondents expect Professional standards will help protect librarians to be able to effectively drive reading 

and information services to the knowledge society. Including professional development to survive in a 

changing society. The opinions of experts are Professional standards will encourage the librarians to be proud 

of their profession and help build confidence in graduate quality. 

 Keywords: professional standards, librarians, professional standards, librarian competencies 



สารบัญ                                                หนา้  จ 

ประกาศคุณูปการ ..............................................................................................................................................  ก 

บทคดัยอ่ภาษาไทย ........................................................................................................................................... ค 

บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ ...................................................................................................................................... ง 

สารบญั ............................................................................................................................................................. จ 

สารบญัตาราง ................................................................................................................................................... ช 

สารบญัภาพ ...................................................................................................................................................... ซ 

บทท่ี 

1 บทน า ..................................................................................................................................................... 1 

ความส าคญัและท่ีมาของปัญหา .............................................................................................................. 1 

           วตัถุประสงคใ์นการวิจยั .......................................................................................................................... 4 

           ขอบเขตของการวจิยั................................................................................................................................ 4 

           กรอบแนวคิด .......................................................................................................................................... 4 

           นิยามศพัทเ์ฉพาะ  ................................................................................................................................... 4 

2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง .................................................................................................. 5 

วชิาชีพและมาตรฐานวชิาชีพ .................................................................................................................. 5 

          มาตรฐานวชิาชีพทางการศึกษา .............................................................................................................. 10 

 มาตรฐานวชิาชีพบรรณารักษใ์นต่างประเทศ ........................................................................................ 12                                                                                                             

 สถานะมาตรฐานวชิาชีพบรรณารักษไ์ทย ............................................................................................. 17                                                                                                            
            สมรรถนะกบัมาตรฐานวชิาชีพ ............................................................................................................. 18                                                                                                                      
            ความจ าเป็นท่ีตอ้งมีมาตรฐานวชิาชีพ ...................................................................................................  26 

 สถาบนัการศึกษากบัการพฒันามาตรฐานวชิาชีพ .................................................................................. 31 
 องคก์รวชิาชีพกบัการพฒันามาตรฐานวชิาชีพ ....................................................................................... 35 

 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ................................................................................................................................. 37 

 



 บทท่ี                                               สารบัญ (ต่อ)                           หนา้ ฉ 

3 วธีิด าเนินการวจิยั ................................................................................................................................ 46 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง .................................................................................................................. 46 

           เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ...................................................................................................................... 47 

           การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ ........................................................................................................... 49 

           การขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวจิยัในมนุษย ์............................................................................... 50 

           การเก็บรวบรวมขอ้มูล ......................................................................................................................... 51   
          การวเิคราะห์ขอ้มูล .............................................................................................................................. 52 

4 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ......................................................................................................................... 55 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม ............................................................................................. 55 

          ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม ........................................................................................ 88 

          ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์และประชุมกลุ่มยอ่ย .............................................................. 90 

      ประเด็นท่ี 1 ความจ าเป็นท่ีตอ้งมีมาตรฐานวชิาชีพ ...................................................................... 90 

      ประเด็นท่ี 2 รูปแบบมาตรฐานวชิาชีพท่ีเหมาะสมส าหรับบรรณารักษไ์ทย ................................ 92 

                    ประเด็นท่ี 3 ความคาดหวงัในบทบาทของมาตรฐานวชิาชีพท่ีควรจะเป็น .................................. 94 

5 ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์และการประชุมกลุ่มยอ่ย ............................................................................... 95 

6 สรุป อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ .................................................................................................... 125 

                  อภิปรายผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม ....................................................................... 125 

        การอภิปรายผลจากวเิคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์และประชุมกลุ่มยอ่ย .............................. 129 

                    ขอ้เสนอแนะของงานวจิยั .......................................................................................................... 133 

        ผลผลิต ...................................................................................................................................... 134 

                    ประโยชน์ในทางประยกุตข์องผลการวิจยัท่ีได ้.......................................................................... 135 

บรรณานุกรม  ................................................................................................................................................ 136 

ภาคผนวก ...................................................................................................................................................... 140 

 

 



        สารบัญตาราง 
ตารางที่                          หนา้ ช 

1 ผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ ..................................................................................................... 55 

2 ผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายงุาน .............................................................................................  56 
3 ผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามประเภทหอ้งสมุดท่ีสังกดั ..................................................................  56 

4 ผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา .................................................................................. 56                                                                                                                

5 ความคิดเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นท่ีตอ้งมีมาตรฐานวชิาชีพในภาพรวม ................................................ 57 

6 ความคาดหวงัเก่ียวกบับทบาทของมาตรฐานวชิาชีพในภาพรวม .......................................................... 60 

7 ความคิดเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นท่ีตอ้งมีมาตรฐานวชิาชีพของบรรณารักษห์อ้งสมุดโรงเรียน.............. 62 

8 ความคาดหวงัเก่ียวกบับทบาทของมาตรฐานวชิาชีพของบรรณารักษห์อ้งสมุดโรงเรียน ....................... 64 

9 ความคิดเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นท่ีตอ้งมีมาตรฐานวชิาชีพของบรรณารักษห์อ้งสมุดมหาวทิยาลยั ....... 66 

10 ความคาดหวงัเก่ียวกบับทบาทของมาตรฐานวชิาชีพของบรรณารักษห์อ้งสมุดมหาวทิยาลยั ................. 69 

11 ความคิดเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นท่ีตอ้งมีมาตรฐานวชิาชีพของบรรณารักษห์อ้งสมุดเฉพาะ ................. 71 

12 ความคาดหวงัเก่ียวกบับทบาทของมาตรฐานวชิาชีพของบรรณารักษห์อ้งสมุดเฉพาะ ........................... 73 

13 ความคิดเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นท่ีตอ้งมีมาตรฐานวชิาชีพของบรรณารักษห์อ้งสมุด  

วทิยาลยัเทคนิค/อาชีวะ/เกษตร ............................................................................................................... 75 

14 ความคาดหวงัเก่ียวกบับทบาทของมาตรฐานวชิาชีพของบรรณารักษห์อ้งสมุดวทิยาลยัเทคนิค/อาชีวะ/

เกษตร..................................................................................................................................................... 78  

15 ความคิดเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นท่ีตอ้งมีมาตรฐานวชิาชีพของบรรณารักษห์อ้งสมุดประชาชน ........... 80 

16 ความคาดหวงัเก่ียวกบับทบาทของมาตรฐานวชิาชีพของบรรณารักษห์อ้งสมุดประชาชน ..................... 82 

17 ความคิดเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นท่ีตอ้งมีมาตรฐานวชิาชีพของบรรณารักษห์อสมุดแห่งชาติ/สาขา....... 84 

18 ความคาดหวงัเก่ียวกบับทบาทของมาตรฐานวชิาชีพของบรรณารักษห์อสมุดแห่งชาติ/สาขา ................ 87 

19  ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม ............................................................................................................................. 88 

20 เหตุผลและความจ าเป็นท่ีตอ้งมีมาตรฐานวชิาชีพ ................................................................................... 91 

21 รูปแบบมาตรฐานวชิาชีพ ........................................................................................................................ 92 

22 บทบาทของมาตรฐานวชิาชีพท่ีควรจะเป็น ............................................................................................. 94  



 

สารบัญภาพ            
หนา้ ฌ 

ภาพท่ี                  

1 กรอบแนวคิดของการวิจยั ..................................................................................................................... 4 

2 มาตรฐานวชิาชีพทางการศึกษา ............................................................................................................ 12 

3 การตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา ....................................................................................................... 51 

4 ความคิดเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นท่ีตอ้งมีมาตรฐานวชิาชีพในภาพรวม ............................................... 59 

5 ความคาดหวงัเก่ียวกบับทบาทของมาตรฐานวชิาชีพในภาพรวม ........................................................  61 

6 ความคิดเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นท่ีตอ้งมีมาตรฐานวชิาชีพของบรรณารักษห์อ้งสมุดโรงเรียน ..........  63 

7       ความคาดหวงัเก่ียวกบับทบาทของมาตรฐานวชิาชีพของบรรณารักษห์อ้งสมุดโรงเรียน ..................... 65 

    8       ความคิดเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นท่ีตอ้งมีมาตรฐานวชิาชีพของบรรณารักษห์อ้งสมุดมหาวทิยาลยั ..... 68 

9       ความคาดหวงัเก่ียวกบับทบาทของมาตรฐานวชิาชีพของบรรณารักษห์อ้งสมุดมหาวทิยาลยั ............... 70 

   10      ความคิดเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นท่ีตอ้งมีมาตรฐานวชิาชีพของบรรณารักษห์อ้งสมุดเฉพาะ ............... 72 

   11      ความคาดหวงัเก่ียวกบับทบาทของมาตรฐานวชิาชีพของบรรณารักษห์อ้งสมุดเฉพาะ ......................... 74 

   12      ความคิดเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นท่ีตอ้งมีมาตรฐานวชิาชีพของบรรณารักษห์อ้งสมุด วทิยาลยัเทคนิค/         

             อาชีวะ/เกษตร ....................................................................................................................................... 77  

   13      ความคาดหวงัเก่ียวกบับทบาทของมาตรฐานวชิาชีพของบรรณารักษห์อ้งสมุดวิทยาลยัเทคนิค/อาชีวะ/    

             เกษตร.................................................................................................................................................... 79 

   14      ความคิดเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นท่ีตอ้งมีมาตรฐานวชิาชีพของบรรณารักษห์อ้งสมุดประชาชน ......... 81 

   15      ความคาดหวงัเก่ียวกบับทบาทของมาตรฐานวชิาชีพของบรรณารักษห์อ้งสมุดประชาชน.................... 83 

   16      ความคิดเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นท่ีตอ้งมีมาตรฐานวชิาชีพของบรรณารักษห์อสมุดแห่งชาติ/สาขา .... 86 

   17      ความคาดหวงัเก่ียวกบับทบาทของมาตรฐานวชิาชีพของบรรณารักษห์อสมุดแห่งชาติ/สาขา............... 88 

   18      มาตรฐานวชิาชีพ รูปแบบท่ี 1 ............................................................................................................. 132 

   19      มาตรฐานวชิาชีพ รูปแบบท่ี 2 ............................................................................................................. 132 

    20    ความคาดหวงัในบทบาทของมาตรฐานวชิาชีพ ……………………………………………………….…..… 133 

 



1 
 

          บทที ่1 
          บทน ำ 

 

ควำมส ำคญัและทีม่ำของปัญหำ 

 บรรณารักษ ์คือบุคคลท่ีรับผิดชอบในการบริหารและด าเนินงานในห้องสมุดและสถาบนับริการ

สารสนเทศ เป็นงานอาชีพหน่ึงท่ีส าคญัและจ าเป็นยิง่ในสังคมความรู้ (Knowlegde-base Society) มีบทบาท

เป็นผูน้ าในการบริหารจดัการเร่ืองการอ่านของนกัเรียน นกัศึกษา ครู อาจารย ์นกัวจิยั ผูป้ระกอบอาชีพต่างๆ 

และประชาชนทัว่ไป ผูท่ี้จะปฏิบติังานในอาชีพบรรณารักษอ์ยา่งมีประสิทธิภาพไดน้ั้นจะตอ้งจบการศึกษา

ในสาขาวชิาบรรณารักษศาสตร์   

   หลกัสูตรการเรียนการสอนวชิาบรรณารักษศาสตร์ในประเทศไทยเปิดสอนในสถาบนัอุดมศึกษา

ต่างๆ เป็นเวลากวา่ 60 ปีมาแลว้ ปัจจุบนัไดเ้ปิดการเรียนการสอนทั้งในระดบัปริญญาตรี โท และเอก ต่อมา

เม่ือวชิาบรรณารักษศาสตร์ไดพ้ฒันาไปเป็นสารสนเทศศาสตร์ตามความเปล่ียนแปลงของสังคม หลกัสูตรก็

ไดพ้ฒันาตามไปดว้ย สถาบนัอุดมศึกษาจ านวนมากท่ีเปิดสอนวชิาน้ี ไดผ้ลิตบรรณารักษอ์อกมาปฏิบติังาน

อยูใ่นหอ้งสมุดและสถาบนับริการสารสนเทศต่างๆ จ านวนมาก แต่ในขณะเดียวกนั ยงัมีหน่วยงานอีกส่วน

หน่ึงยงัไม่เห็นความส าคญัของอาชีพน้ี ไดใ้ชบุ้คลากรอ่ืนท่ีมิไดจ้บการศึกษาสาขาบรรณารักษศาสตร์มาท า

หนา้ท่ีแทนบรรณารักษโ์ดยมอบหมายใหป้ฏิบติังานในห้องสมุด มีทั้งท่ีใชช่ื้อต าแหน่งบรรณารักษห์รือช่ือ

อ่ืนๆ ท าใหส้ังคมเขา้ใจคลาดเคล่ือนวา่บุคลากรท่ีจบการศึกษาสาขาใดก็สามารถท าหนา้ท่ีเป็นบรรณารักษไ์ด ้ 

ตามความเป็นจริงแลว้ วชิาบรรณารักษศาสตร์นั้นเป็นวชิาชีพเฉพาะ การปฏิบติังานตอ้งอาศยัทกัษะ

ความรู้อนัเกิดจากการศึกษาเล่าเรียนและฝึกปฏิบติังานตามหลกัสูตร รัฐบาลในยคุหน่ึงไดป้ระกาศให้

สังคมไทยเป็นสังคมท่ีใชค้วามรู้เป็นฐาน (Knowledge based society)  โดยพยายามส่งเสริมเร่ืองการอ่าน ให้

ประชาชนมีนิสัยรักการอ่านหรือให้อตัราการอ่านของคนในประเทศเพิ่มมากข้ึนใหท้ดัเทียมกบัอารยประเทศ 

บุคลากรวชิาชีพท่ีจะขบัเคล่ือนการอ่านของประเทศโดยตรงคือบรรณารักษ ์แต่พบวา่หน่วยงานต่างๆ ได้

มอบหมายใหบุ้คลากรอ่ืนๆ มาปฏิบติังานดา้นส่งเสริมการอ่านเป็นจ านวนมาก การให้ผูท่ี้ไม่ไดจ้บการศึกษา

ดา้นบรรณารักษม์าท างานในหนา้ท่ีบรรณารักษน์ั้นจะท าใหป้ฏิบติังานไดไ้ม่เตม็ท่ี ผูใ้ชห้อ้งสมุดเสีย

ประโยชน์ท่ีควรจะไดรั้บ ส่งผลกระทบในวงกวา้งต่อเร่ืองการอ่านและการใหบ้ริการสารสนเทศแก่

สังคมไทย ประชาชนจ านวนมากยงัขาดโอกาสท่ีจะเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารและการอ่านเพราะผูป้ฏิบติังานให้
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ค าแนะน าเร่ืองการอ่านไม่ได ้สภาพการณ์ท่ีเป็นปัญหาน้ีเกิดข้ึนมานานแลว้และยงัด าเนินไปอยา่งต่อเน่ือง 

อนัเน่ืองจากปัจจุบนัยงัไม่มีการก าหนดมาตรฐานวชิาชีพบรรณารักษส์ าหรับประเทศไทย  

แมว้า่ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนไดจ้ดัท ามาตรฐานการก าหนดต าแหน่งงานเพื่อ

ใชใ้นการบริหารบุคลากร ซ่ึงมีมาตรฐานการก าหนดต าแหน่งงานบรรณารักษอ์ยูด่ว้ย แต่พบวา่ก าหนดไว้

เพียงหนา้ท่ีความรับผดิชอบและลกัษณะงานท่ีปฏิบติัเท่านั้น ส่วนคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งไม่ได้

ก าหนดคุณวุฒิไว ้จึงเป็นช่องโหวใ่หห้น่วยงานท่ีไม่เขา้ใจและไม่ตระหนกัถึงความส าคญัของวชิาชีพน้ีน า

บุคลากรผูจ้บสาขาอ่ืนเขา้มาท าหนา้ท่ีเป็นบรรณารักษ ์อีกทั้งมาตรฐานการก าหนดต าแหน่งงานบรรณารักษน้ี์

ยงัใชอ้ยูใ่นวงแคบเฉพาะขา้ราชการพลเรือน (เส้นทางสายอาชีพบรรณารักษ์, 2553, หนา้ 1) รวมถึง

กระทรวงศึกษาธิการ ท่ีไดก้  าหนดมาตรฐานดา้นครูบรรณารักษไ์ว ้5 ดา้นเพื่อการบริหารงานบุคลากร แต่

มิไดก้ าหนดคุณวุฒิและใบประกอบวชิาชีพเช่นกนั (พินิจนนัท ์แสงอรุณ, ม.ป.ป., หนา้ 1)  

สภาพการณ์น้ีส่งผลกระทบดา้นการขาดแคลนครูบรรณารักษแ์ละปัญหาการอ่านของเด็กใน

โรงเรียน เน่ืองจากวชิาชีพครูไดก้ าหนดใหมี้ใบประกอบวิชาชีพดว้ย บณัฑิตครูสาขาอ่ืนๆ จึงมีคุณสมบติั

พร้อมท่ีจะเขา้สู่ต าแหน่งครูหลงัจบการศึกษา แต่ส าหรับต าแหน่ง "ครูบรรณารักษ"์ นั้น บณัฑิตตอ้งสอบ

มาตรฐานวชิาชีพครูใหไ้ด ้9 มาตรฐาน จึงจะมีสิทธ์ิสอบบรรจุ บณัฑิตจ านวนมากจึงเลือกท่ีจะท างาน

บรรณารักษใ์นหน่วยงานอ่ืนท่ีไม่ใช่โรงเรียน ท าใหปั้จจุบนัโรงเรียนขาดแคลนครูบรรณารักษอ์ยา่งมาก ตอ้ง

ใชค้รูท่ีจบสาขาอ่ืนมาท าหนา้ท่ีบรรณารักษ ์ซ่ึงท าไดไ้ม่เต็มท่ีเพราะไม่ไดจ้บสาขาน้ีมาโดยตรง ภาพสะทอ้น

ของปัญหาน้ีคือเด็กนกัเรียนอ่านหนงัสือนอ้ยลงเพราะขาดแคลนครูบรรณารักษม์าท าหนา้ท่ีส่งเสริมการอ่าน

แก่เด็กๆ (ปภิณวชิ เอ่ียมคง, 2554, หนา้ 1)                                                                             

               ในต่างประเทศ มีการก าหนดมาตรฐานวชิาชีพบรรณารักษแ์ละประกาศใชเ้ป็นการทัว่ไป เช่นใน 

สหรัฐอเมริกา สมาคมห้องสมุดอเมริกนั (American Library Association – ALA) ซ่ึงเป็นสมาคมหอ้งสมุดท่ี

ใหญ่ เก่าแก่ และมีบทบาทต่อสถาบนัหอ้งสมุดมากท่ีสุดในโลก เป็นผูน้ าในการส่งเสริมกิจการหอ้งสมุดและ

วชิาชีพบรรณารักษใ์หเ้ป็นวชิาชีพท่ีมัน่คงและไดรั้บการยกยอ่ง วางมาตรฐานสาหรับวชิาชีพบรรณารักษ ์

และรับรองวทิยฐานะของสถานศึกษาต่างๆ โดยไดก้ าหนดวา่ผูท่ี้จะประกอบอาชีพบรรณารักษแ์ละ

ผูป้ฏิบติังานหอ้งสมุดนั้น จะตอ้งจบการศึกษาปริญญาโททางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ และ

จะตอ้งมีความรู้  8 ดา้นตามมาตรฐานวชิาชีพ จึงจะไดรั้บการรับรองจากสมาคมหอ้งสมุดอเมริกนั (อุไร ไปร

ฮูยนั, 2553 หนา้ 1) 

              ในประเทศฟิลิปปินส์ ผูท่ี้จะประกอบอาชีพบรรณารักษไ์ดน้ั้น จะตอ้งมีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ 

ผูท่ี้ไม่มีใบอนุญาตแต่มาท างานบรรณารักษถื์อวา่ผดิกฎหมาย นอกจากน้ี ชาวต่างชาติท่ีจะเขา้ไปเป็น
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บรรณารักษใ์นฟิลิปปินส์ มีบทบญัญติัวา่ตอ้งสอบใบอนุญาตประกอบวชิาชีพเช่นกนั ส่วนผูท่ี้ไม่ไดจ้บ

การศึกษาสาขาบรรณารักษแ์ต่ตอ้งการประกอบอาชีพบรรณารักษ ์ตอ้งไปเรียนเพิ่มเติมในสถาบนัอุดมศึกษา

ท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐานโดยองคก์รวชิาชีพ (Von Jobi, 2010, p. 1)    

              เม่ือประเทศไทยเขา้สู่ประชาคมอาเซียน การเคล่ือนยา้ยแรงงานของผูป้ระกอบอาชีพต่างๆ จะ

เป็นไปโดยเสรีมากข้ึน แรงงานต่างชาติจากประเทศท่ีมีการก าหนดมาตรฐานวชิาชีพหรือมีใบอนุญาต

ประกอบวชิาชีพจะไดเ้ปรียบและไดรั้บการยอมรับในการท างานในต่างประเทศ ส่วนแรงงานในประเทศท่ี

ไม่ไดก้  าหนดมาตรฐานวชิาชีพหรือมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพก็จะเสียโอกาส และอาจถูกแยง่งานโดยผู ้

ประกอบอาชีพจากประเทศอ่ืน (ธนัยช์นก อากรปรุ และคนอ่ืนๆ, 2555, หนา้ 1) 

              ในสถานการณ์เช่นน้ี สมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยฯ ซ่ึงเป็นองคก์รวชิาชีพ ควรเขา้มามีบทบาท

ในเร่ืองน้ีอยา่งส าคญั แต่เท่าท่ีเป็นอยู ่สมาคมห้องสมุดฯ ยงัไม่มีบทบาทในการยกระดบัวชิาชีพบรรณารักษ์

เท่าท่ีควร โดยเฉพาะอยา่งยิง่เร่ืองเก่ียวกบัสถานภาพของบรรณารักษ ์สมาคมหอ้งสมุดฯ ไม่สามารถแกไ้ข

ภาพลกัษณ์เดิมๆ ของบรรณารักษใ์หส้ังคมไดรั้บรู้ ยงัไม่มีบทบาทในการก าหนดทิศทางของวชิาชีพ

บรรณารักษ ์ปัจจุบนัยงัไม่มีหน่วยงานหรือสถาบนัใดท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบกบัวชิาชีพบรรณารักษอ์ยา่ง

ชดัเจนทั้งๆ ท่ีวชิาชีพน้ีเป็นอาชีพท่ีมีความส าคญัมากต่ออตัราการรู้หนงัสือและอตัราการอ่านหนงัสือของคน

ในชาติ แต่อาชีพน้ีกลบัถูกมองขา้มจากสังคมมาหลายทศวรรษ (ปภิณวชิ เอ่ียมคง, 2554, หนา้ 1) 

              กลุ่มผูป้ระกอบอาชีพบรรณารักษใ์นประเทศไทย (Librarians in Thailand) ซ่ึงรวมตวักนัอยูใ่น

สังคมส่ือออนไลน์ https://www.facebook.com/groups/librarianTH/  จ านวนกวา่ 8,000 คน มีความเห็นวา่

หากไดมี้การก าหนดมาตรฐานวชิาชีพบรรณารักษแ์ละนกัสารสนเทศส าหรับผูป้ระกอบอาชีพน้ีในประเทศ

ไทย จะเป็นการยกระดบัคุณภาพของผูป้ระกอบอาชีพให้มีมาตรฐานทดัเทียมกบันานาประเทศ จึงได้

เรียกร้องใหส้มาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยฯ ซ่ึงเป็นองคก์รวชิาชีพ ไดแ้สดงบทบาทในการก าหนด

มาตรฐานวชิาชีพ  ดงันั้น ผูว้ิจยัในฐานะท่ีเป็นกรรมการบริหารสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ คนหน่ึง 

ในวาระ พ.ศ. 2558-2559 จึงไดรั้บขอ้เสนอของมวลสมาชิกผูร่้วมวชิาชีพมาด าเนินการวจิยั         

             การวจิยัน้ีจึงมุ่งหวงัท่ีจะรวบรวมขอ้มูลอนัเป็นชุดความรู้ท่ีจ  าเป็นจากผูป้ระกอบวชิาชีพและ

ผูท้รงคุณวุฒิในสาขาบรรณารักษศาสตร์เพื่อน ามาพฒันารูปแบบมาตรฐานวชิาชีพ และผลกัดนัใหน้ าไปสู่

การประกาศใชเ้พื่อยกระดบัคุณภาพคุม้ครองผูป้ระกอบอาชีพบรรณารักษใ์นประเทศไทยใหเ้ขม้แขง็ 

สามารถผลกัดนัภารกิจดา้นการอ่านและการบริการสารสนเทศแก่สังคมความรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

รวมทั้งเพื่อการพฒันาวชิาชีพใหด้ ารงอยูไ่ดใ้นสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
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วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 

1. เพื่อรวบรวมชุดความรู้ท่ีจ  าเป็นในการพฒันารูปแบบมาตรฐานวชิาชีพ 

              2. เพื่อเสนอแนะแนวทางพฒันามาตรฐานวชิาชีพส าหรับบรรณารักษไ์ทย 

              3. เพื่อเสนอต่อองคก์รวชิาชีพท่ีเก่ียวขอ้งใหพ้ิจารณาน าไปใชป้ระโยชน์ 

ขอบเขตของกำรวจิัย   
 1. ประชากรในการวจิยั ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบอาชีพบรรณารักษท์ัว่ประเทศ ผูท้รงคุณวฒิุในวชิาชีพ 

และสมาคมวชิาชีพ 
               2. กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ บรรณารักษ ์จ านวน 500 คน ผูท้รงคุณวฒิุในวชิาชีพ 20 คน ผูแ้ทนสมาคม
วชิาชีพ 10 คน                     
               3. ตวัแปร  
                   ตวัแปรอิสระไดแ้ก่ ความเขา้ใจในความจ าเป็นท่ีตอ้งมีมาตรฐานวิชาชีพและความคาดหวงั
เก่ียวกบัมาตรฐานวิชาชีพ 
                   ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ รูปแบบมาตรฐานวชิาชีพ 

กรอบแนวคดิของกำรวจิัย 
 
  
 
 
 

 
 

 
                                              ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดของการวจิยั 

นิยำมศัพท์เฉพำะ 
1. วชิาชีพ หมายถึงกิจกรรมให้บริการแก่สาธารณชนท่ีตอ้งอาศยัความรู้ความช านาญเป็นการ  

เฉพาะและมีมาตรฐานในการประกอบวชิาชีพ โดยผา่นการฝึกฝนอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัอยา่ง
เพียงพอก่อนท่ีจะประกอบวิชาชีพ 

2. มาตรฐานวชิาชีพ หมายถึงขอ้ก าหนดเก่ียวกบัคุณลกัษณะและคุณภาพท่ีพึงประสงคใ์นการ 
ประกอบวชิาชีพ ซ่ึงผูป้ระกอบวชิาชีพตอ้งประพฤติปฏิบติัตามเพื่อให้เกิดคุณภาพในการประกอบวชิาชีพ 
สามารถสร้างความเช่ือมัน่ศรัทธาใหแ้ก่ผูรั้บบริการจากวชิาชีพไดว้า่เป็นบริการท่ีมีคุณภาพ  

  
รูปแบบมาตรฐานวชิาชีพท่ีเหมาะสม
ส าหรับบรรณารักษไ์ทย 
    

ความเขา้ใจในความจ าเป็นท่ีตอ้งมี
มาตรฐานวิชาชีพ 
รูปแบบมาตรฐานวิชาชีพท่ี
เหมาะสม 
บทบาทของมาตรฐานวิชาชีพท่ี
คาดหวงั 
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บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 งานวจิยัน้ี จะศึกษาแนวทางการพฒันามาตรฐานวชิาชีพบรรณารักษส์ าหรับประเทศไทย จึงรวบรวมขอ้มูล

จากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในประเด็นต่างๆ ต่อไปน้ี     

               1. วชิาชีพ และมาตรฐานวชิาชีพ 

2. มาตรฐานวชิาชีพทางการศึกษา 

3. มาตรฐานวชิาชีพบรรณารักษใ์นต่างประเทศ                                                                                                                 

4. สถานะมาตรฐานวชิาชีพบรรณารักษไ์ทย                                                                                                               
5. สมรรถนะกบัมาตรฐานวชิาชีพ                                                                                                                            
6. ความจ าเป็นท่ีตอ้งมีมาตรฐานวชิาชีพ 
7. สถาบนัการศึกษากบัการพฒันามาตรฐานวชิาชีพ 
 8. องคก์รวชิาชีพของไทยกบัการพฒันามาตรฐานวชิาชีพ 

 9. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

วชิาชีพและมาตรฐานวชิาชีพ  

      วชิาชีพ หมายถึง การประกอบอาชีพท่ีตอ้งใชค้วามรู้เฉพาะ จะตอ้งมีวชิาการหรือความรู้ชั้นสูง ตอ้งศึกษา 

อบรม ฝึกหดักนัเป็นเวลานานกวา่จะมีความรู้ความสามารถท่ีจะปฏิบติัวชิาชีพไดแ้ละตอ้งท าเป็นประจ าไม่ใช่ชัว่คร้ัง

ชัว่คราว และมุ่งน าความรู้ความเขา้ใจในวชิาการไปประยกุตใ์หเ้กิดประโยชน์ ศาสตราจารยป์รีดี เกษมทรัพย ์(2535, 

หนา้ 11)  อธิบายวา่ วชิาชีพมีลกัษณะท่ีตอ้งอาศยัสติปัญญาและความช านาญทางฝีมือท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุม ความ

ช านาญในการใชส้ติปัญญาของผูป้ระกอบการ (Intellectual skill of the operator) ลกัษณะงานของผูป้ระกอบวชิาชีพ

โดยทัว่ไปเป็นการใหบ้ริการมากกวา่การผลิตสินคา้ ผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชบ้ริการมีทศันคติต่อการบริการของผูป้ระกอบ

วชิาชีพในแขนงต่างๆ วา่เป็นส่ิงท่ีคุณค่าและไม่สามารถท่ีจะใหบ้ริการดงักล่าวไดด้ว้ยตนเอง จึงจ าเป็นตอ้งหาผูท่ี้มี

ความรู้ความเช่ียวชาญและผา่นการอบรมฝึกฝนเป็นอยา่งดีเพื่อใหบ้ริการในทางวชิาชีพนั้น 

      ค  าวา่ วชิาชีพ มาจากค าวา่ profession แปลวา่การปฏิญาณตน มาจากค ากิริยาวา่ toprofess ท่ีมีรากศพัทม์า

จากภาษาละตินวา่ pro กบัค าวา่ fateri ท่ีแปลวา่ยอมรับ หรือรับวา่เป็นของตนหรือการปฏิญาณตน เป็นอาชีพท่ีมี

ลกัษณะเป็นความรู้ชั้นสูงท่ีจะตอ้งผา่นการศึกษาอบรมเป็นเวลาหลายปี และเป็นอาชีพท่ีเป็นหมู่คณะท่ีมี

ขนบธรรมเนียมและจรรยาบรรณาของหมู่คณะโดยเฉพาะ และหมู่คณะวชิาชีพนั้นๆ จะคอยสอดส่องดูสมาชิกใหอ้ยู่
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ในกรอบของขนบธรรมเนียมของวชิาชีพนั้นๆ นอกจากน้ี วชิาชีพยงัหมายถึงอาชีพท่ีตอ้งมีการอบรมขั้นสูงในศิลป

ศาสตร์ (Liberal art) หรือวทิยาศาสตร์ ซ่ึงปกติเป็นงานในทางความคิด (Mental) มากวา่ก าลงักาย (Manual) ซ่ึงเคย

เรียกวา่วชิาชีพของผูรู้้ (The learned professionals) หรือของผูค้งแก่เรียน ซ่ึงหมายความโดยสรุปวา่เป็นการหาเล้ียง

ชีวติดว้ยการใชค้วามรู้ท่ีตอ้งศึกษาอบรมทางความคิดเป็นพิเศษ 

  ส านกังานเลขาธิการคุรุสภา (2548, หนา้ 3) ใหค้วามหมายวา่ วชิาชีพ เป็นกิจกรรมให้บริการแก่สาธารณชน

ท่ีตอ้งอาศยัความรู้ความช านาญเป็นการเฉพาะและมีมาตรฐานในการประกอบวชิาชีพโดยผา่นการฝึกฝน อบรม ทั้ง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัอยา่งเพียงพอก่อนท่ีจะประกอบวชิาชีพ ต่างจากอาชีพ (Career) ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีตอ้งท าให้

ส าเร็จ โดยมุ่งหวงัค่าตอบแทนเพื่อการด ารงชีวติเพียงอยา่งเดียว ดงันั้น วชิาชีพจึงไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นวชิาชีพ

ชั้นสูง เพราะผูป้ระกอบวชิาชีพตอ้งมีความรับผดิชอบอยา่งสูง และมีผลกระทบต่อผูรั้บบริการและสาธารณชน ท าให้

ตอ้งมีการควบคุมการประกอบวชิาชีพเป็นพิเศษ เพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจต่อผูรั้บบริการและสาธารณชน โดยผูป้ระกอบ

วชิาชีพตอ้งประกอบวชิาชีพดว้ยวธีิการแห่งปัญญา (Intellectual Method) ไดรั้บการศึกษาอบรมมาอยา่งเพียงพอ 

(Long Period of Training) มีอิสระในการใชว้ชิาชีพตามมาตรฐานวชิาชีพ (Professional Autonomy) มีองคก์รวชิาชีพ 

(Professional Organization) เป็นศูนยก์ลางการก าหนดมาตรฐานเพื่อการควบคุมในการประกอบวชิาชีพ 

  มืออาชีพ  

  หมายถึง ผูป้ฏิบติังานท่ีตอ้งใชค้วามรู้ มีประสบการณ์สูง และสามารถปฏิบติังานในสาขาวชิาหรืองานใด

งานหน่ึงไดอ้ยา่งดี โดยใชอ้งคค์วามรู้เฉพาะดา้นซ่ึงมีการพฒันาและเสริมสร้างองคค์วามรู้อยา่งต่อเน่ืองและเป็นระบบ

จนเป็นท่ียอมรับร่วมกนั โดยมีจรรยาบรรณวชิาชีพเป็นกรอบแนวทางความประพฤติ และท าใหส้ามารถปฏิบติังานได้

อยา่งมีประสิทธิภาพและบรรลุประสิทธิผล จดัการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งรวดเร็วแม่นย  า และลงมือท าอยา่งจริงจงั 

มุ่งมัน่ตั้งใจใหเ้กิดผลงานท่ีดีท่ีสุด 

 ขา้ราชการมืออาชีพ (2547, หนา้ 1) ใหค้  าอธิบายวา่ มืออาชีพ หมายถึง ผูท่ี้มีความสามารถและประสบการณ์

ในงานท่ีท า ท างานทุกคร้ังจะท าไดบ้รรลุเป้าหมาย โอกาสท่ีจะลม้เหลวผดิพลาดแทบจะไม่มี ผูบ้ริหารสามารถ

ไวว้างใจไดเ้ม่ือมอบหมายงานใหท้ า ซ่ึงควรมีองคป์ระกอบส าคญัอยา่งนอ้ย 3 ประการ คือ 

1. มีความรู้อยา่งแทจ้ริงในเร่ืองท่ีท า รู้หลกัวชิา รู้เหตุรู้ผลท่ีไปท่ีมาของเร่ืองท่ีท าอยา่งรอบดา้น และสามารถ

คาดคะเนเพื่อหาทางแกไขไดใ้นกรณีท่ีมีเหตุการณ์ผดิปกติเกิดข้ึน 

2. มีความสามารถในการประยกุตค์วามรู้ไปใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม ความสามารถน้ีจะเกิดข้ึนไดจ้าก

ประสบการณ์ไหวพริบ ปฏิภาณ จนกลายเป็นความเช่ียวชาญพิเศษท่ีคนทัว่ไปไม่มี 

3. มีความสามารถในการประสานสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูรั้บบริการ ส่ือสารท าความเขา้ใจได ้มีการสนทนาท่ี 

สร้างสรรค ์รู้จกัอดทนอดกลั้นเพื่อท่ีจะไดท้  าผลงานท่ีตอบสนองความตอ้งการไดถู้กตอ้ง 
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 จุลสารประชาสัมพนัธ์ มหาวทิยาลยั เกษตรศาสตร์ วทิยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัสกลนคร (2551, หนา้ 

1) ใหค้  าอธิบายวา่ "มืออาชีพ" หรือ professional เป็นค าคุณศพัท ์มาจากค าวา่ profess แปลวา่ ยอมรับ นบัถือ 

professional ใชอ้ธิบายวา่การท างานดว้ยความรู้ ความเช่ียวชาญ ถา้ใชก้บัคนเรียกวา่ Professor คือคนท่ีเช่ียวชาญ เก่ง 

และยงัรอบรู้ทุกเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองนั้นๆ การท างานอยา่งมืออาชีพ จึงเป็นการท างานท่ีคนท าตอ้งรู้ท่ีมา สาเหตุ

ของการท า รู้วา่ตอ้งท าอะไร ใชว้ธีิการอยา่งไร ถา้ตอ้งใหค้นช่วยท า จะตอ้งใหค้นไหนท า ตอ้งรู้กฏระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

รู้หรือคาดคะเนไดว้า่จะเกิดปัญหาอะไรท่ีไหน เพื่อหาทางป้องกนัแกไ้ข รู้วา่ท าแลว้จะเกิดประโยชน์อะไรบา้ง อนาคต

จะเป็นอยา่งไรจากการท างานนั้นๆ หรือรู้เป้าหมายของงานท่ีท าอยา่งชดัแจง้ 

  เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ (2557, หนา้ 1) ใหค้  าอธิบายวา่ ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) หมายถึง 

การมีความรอบรู้ เช่ียวชาญช านาญพิเศษในวชิาชีพของตน สามารถปฏิบติังานไดต้ามมาตรฐานอยา่งถูกตอ้ง มีไหว

พริบในการปฏิบติังาน 

  ความเป็นวชิาชีพ (Professional)  

  แนวคิดในการเป็นวชิาชีพ (Professional) ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ คือ  

  1. ความรู้ ทกัษะ และสมรรถนะ (Competency) ซ่ึงอิงหลกัวชิาการศึกษา หลกัการอบรม 

  2. ระดบัของการรับรองมาตรฐานวชิาชีพ ซ่ึงส่วนใหญ่จะแบ่งเป็น 3 ระดบั คือ ระดบัผูป้ฏิบติังาน 

(Practitioner) ระดบัวชิาชีพ (Professional) และระดบัวชิาชีพอาวโุส (Senior Professional) 

  3. การทดสอบมาตรฐานวชิาชีพ (ความรู้ ทกัษะ และพฤติกรรม) โดยองคก์รรับรองวิชาชีพ 

  4. มีองคก์รวชิาชีพท่ีมีอ านาจก าหนดการเขา้มาประกอบอาชีพของบุคคล 

  5. มีจรรยาบรรณวชิาชีพ 

  ณฐัวฒิุ ฉตัรเลิศพิพฒัน์ (2539, หนา้ 11) อธิบายวา่ สาขาวชิาท่ีจะเรียกวา่เป็นวชิาชีพไดน้ั้น พึงตอ้งมี

องคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี  

               1. วชิาชีพ (Profession) เป็นอาชีพใหบ้ริการแก่สาธารณชนท่ีตอ้งอาศยัความรู้ ความช านาญเป็นการเฉพาะ 

ไม่ซ ้ าซอ้นกบัวชิาชีพอ่ืน และมีมาตรฐานในการประกอบวชิาชีพ โดยผูป้ระกอบวชิาชีพตอ้งฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบติัอยา่งเพียงพอก่อนท่ีจะประกอบวชิาชีพ  

               2. ผูป้ระกอบวชิาชีพยอ่มตอ้งมีความรับผดิชอบอยา่งสูงตามมา เพราะมีผลกระทบต่อผูรั้บริการและ

สาธารณชน จึงตอ้งมีการควบคุมการประกอบวชิาชีพเป็นพิเศษ เพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจต่อผูรั้บบริการและสาธารณชน 

โดยผูป้ระกอบวชิาชีพตอ้งประกอบวชิาชีพดว้ยวธีิการแห่งปัญญา (Intellectual Method) ไดรั้บการศึกษาอบรมมา

อยา่งเพียงพอ (Long Period of Training) มีอิสระในการใชว้ชิาชีพตามมาตรฐานวชิาชีพ (Professional Autonomy) 

และมีจรรยาบรรณของวชิาชีพ (Professional Ethics)  
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                3. ตอ้งมีสถาบนัวิชาชีพ (Professional Institution) หรือองคก์รวชิาชีพ (Professional Organization) เป็น

แหล่งกลางในการสร้างสรรคจ์รรโลงวชิาชีพ  

                4. มีกฎหมายรองรับการเป็นสาขาวชิาชีพท่ีจ าเป็นในการด าเนินธุรกิจไวเ้ป็นการเฉพาะ ส าหรับวชิาชีพนั้นๆ 

ซ่ึงบุคคลอ่ืนท่ีไม่คุณวฒิุในสาขาวชิาชีพนั้น จะเขา้ไปประกอบวชิาชีพดงักล่าวไม่ได ้

 อาชีพท่ีจะไดรั้บการยอมรับวา่เป็นวชิาชีพ มีลกัษณะ 5 ประการ คือ 

                 1. ลกัษณะของงานจะตอ้งปรากฏลกัษณะดงัน้ี  

                     1.1 งานท่ีกระท าจะตอ้งใชค้วามช านาญและความเช่ียวชาญพิเศษ 

                     1.2 ส่วนประกอบของงานท่ีท า จะตอ้งเป็นการใชส้ติปัญญามากกวา่จะใชฝี้มือ 

                     1.3 จ  าเป็นตอ้งมีระยะเวลาท่ีใชอ้บรม ทั้งในดา้นทฤษฎีและปฏิบติัอยา่งพอเพียงก่อนท่ีจะปฏิบติังาน  

อนัก่อให้เกิดทกัษะหรือความสามารถหรือคุณสมบติัพิเศษ ซ่ึงแยกต่างหากจากการฝึกฝนและประสบการณ์ทั้งน้ี 

เพราะงานของผูป้ระกอบวชิาชีพจะตอ้งมีการศึกษาโดยเฉพาะในวชิานั้นๆ ไม่ใช่งานท่ีบุคคลทัว่ไปท าได ้จึงตอ้งมีการ

อบรมอยา่งสมบูรณ์แบบในทางวทิยาการชัว่ระยะเวลาหน่ึง เป็นการศึกษาอบรมทางความคิด 

                 2. ลกัษณะของศีลธรรมจรรยาบรรณ (Moral aspect) ผูป้ระกอบวชิาชีพโดยปกติจะไดรั้บการมอบหมาย 

หรือคาดหมายวา่จะตอ้งกระท าการตามท่ีดรั้บมอบหมายดว้ยหลกัของศีลธรรมจรรยาบรรณในวชิาชีพนั้น อนัเป็น

หนา้ท่ีทัว่ๆ ไปของความซ่ือสัตย ์ผูป้ระกอบวชิาชีพจะไดรั้บการคาดหวงัวา่จะเสนอการบริการทางวชิาชีพท่ีมี

มาตรฐานสูง รวมถึงส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัหนา้ท่ีของการรักษาความลบัและหนา้ท่ีท่ีมีต่อสังคม ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีอยูเ่หนือกวา่

หนา้ท่ีโดยเฉพาะต่อผูข้อรับบริการทางวชิาชีพ 

                 3. ลกัษณะเป็นองคก์รท่ีรวมตวักนัเป็นหมู่คณะ (Collective Organization) โดยปกติแลว้ ผูป้ระกอบ 

วชิาชีพจะตอ้งสังกดัหรือเขา้ร่วมองคก์รของผูป้ระกอบวชิาชีพ ซ่ึงเป็นผูอ้อกกฎขอ้บงัคบัในการรับเขา้เป็นสมาชิก 

และแสวงหาทางท่ีจะส่งเสริมมาตรฐานทั้งหลายของการประกอบวชิาชีพ โดยปกติ องคก์ารของผูป้ระกอบวชิาชีพจะ

ก าหนดการสอบเพื่อทดสอบความสามารถ และก าหนดขอ้บงัคบัทางวชิาชีพในเร่ืองความประพฤติและจริยธรรม 

องคก์รดงักล่าวอาจเป็นองคก์รอิสระในการควบคุมดูแลตนเองหรืออาจถูกควบคุมโดยรัฐก็ได ้เช่น ในประเทศ

เครือจกัรภพ ผูป้ระกอบวชิาชีพจะมีการควบคุมกนัเองและเป็นอิสระ แต่ในประเทศภาคพื้นยโุรปมกัจะถูกควบคุม

โดยรัฐ วชิาชีพเป็นอาชีพท่ีตอ้งใชค้วามรู้ความช านาญเป็นพิเศษ สภาพอาชีพจึงป็นการผกูขาดถา้ไม่มีการควบคุมยอ่ม

น าไปสู่การหาผลประโยชน์เกินขอบเขตเป็นธรรมดา การควบคุมน้ีท าไดโ้ดยใหมี้องคก์รท่ีไดรั้บมอบหมาย ท าหนา้ท่ี

ทั้งในการควบคุมและการคุม้ครองส่งเสริมวชิาชีพนั้น แต่หนา้ท่ีในทางควบคุมนั้นส าคญักวา่การคุม้ครองส่งเสริม

รักษาประโยชน์ของวชิาชีพ 
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                 4. สถานภาพ ผูป้ระกอบวชิาชีพส่วนมากจะมีสถานภาพสูงในสังคม สังคมจะยกยอ่งและใหค้วามส าคญั 

แก่ผูป้ระกอบวชิาชีพ อนัเน่ืองมาจากความเช่ือถือและไวว้างใจในวชิาชีพวา่ตอ้งอาศยัความรู้ความสามารถและมีส่วน

ช่วยเหลือสังคม ซ่ึงบุคคลทัว่ไปมิอาจมีคุณสมบติัท่ีจะประกอบวชิาชีพนั้นได ้อีกทั้งยงัมีจ  านวนไม่มาก ดงัจะเห็นได้

จากวฒันธรรมยโุรปยกยอ่งนกักฎหมาย วชิาชีพนกัฎหมายจึงรุ่งเรือง มีเกียรติ เป็นวชิาชีพชั้นสูงท่ีท าคุณประโยชน์แก่

สังคมได ้และอาจมีสิทธิพิเศษท่ีไดรั้บโดยรัฐ เช่น การใชช่ื้อแสดงถึงต าแหน่งของผูป้ระกอบวชิาชีพนั้นๆ 

                 5. การรับรองของกฎหมายต่อสถานะของวชิาชีพ (Legalistic approach) คือ มีกฎหมายรับรองสถานะให้ 
เป็นวชิาชีพ รับรองการปฏิบติังานของอาชีพ เช่น แพทยจ์ะรักษาคนไขไ้ดต้อ้งมีใบประกอบโรคศิลปะ ผูต้รวจบญัชี

จะตอ้งเป็นผูส้อบบญัชีอนุญาตจึงจะตรวจสอบบญัชีและรับรองงบการเงินของกิจการต่างๆ ได ้เป็นตน้  

 การรับรองวา่เป็นวชิาชีพตามหลกัสากลมีเกณฑพ์ิจารณา 3 ประการ คือ 

1. มีการจดทะเบียน (Registration) 

2. มีการใหป้ระกาศนียบตัร (Certification) 

3. การมีใบอนุญาต (Licensing) 

วชิาชีพควบคุม การประกอบวชิาชีพควบคุม มีองคป์ระกอบดงัน้ี  

                 1. ตอ้งไดรั้บใบอนุญาตใหป้ระกอบวชิาชีพ โดยยืน่ขอรับใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ ผูไ้ม่ไดรั้บอนุญาตจะ

ไดรั้บโทษตามกฎหมาย 

                 2. ตอ้งประพฤติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวชิาชีพ รวมทั้งตอ้งพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง เพื่อ

ด ารงไวซ่ึ้งความรู้ความสามารถและความช านาญการตามระดบัคุณภาพของมาตรฐานในการประกอบวชิาชีพ 

                3. บุคคลผูไ้ดรั้บความเสียหายจากการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวชิาชีพ มีสิทธิกล่าวหา หรือกรรมการ

มาตรฐานวชิาชีพและบุคคลอ่ืน มีสิทธิกล่าวโทษผูป้ระกอบวชิาชีพท่ีประพฤติผดิจรรยาบรรณได ้

    4. เม่ือมีการกล่าวหาหรือกล่าวโทษ คณะกรรมการมาตรฐานวชิาชีพอาจวินิจฉยัช้ีขาดให ้

ยกขอ้กล่าวหา/กล่าวโทษ ตกัเตือน ภาคทณัฑ ์พกัใชใ้บอนุญาต หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวชิาชีพได ้

และผูถู้กพกัใชห้รือเพิกถอนใบอนุญาตไม่สามารถประกอบวชิาชีพต่อไปไดอี้ก 

  การก าหนดใหว้ชิาชีพใดเป็นวชิาชีพควบคุม นบัเป็นความกา้วหนา้ของวชิาชีพ และเป็นการยกระดบั

มาตรฐานวชิาชีพใหสู้งข้ึน อนัจะเป็นผลดีต่อผูรั้บบริการท่ีจะไดรั้บบริการอยา่งมีคุณภาพและมีมาตรฐานท่ีสูงข้ึนดว้ย

ซ่ึงจะท าใหว้ชิาชีพและผูป้ระกอบวชิาชีพไดรั้บความเช่ือถือ ศรัทธา มีเกียรติและศกัดศ์รีในสังคม (มาตรฐานวิชาชีพ

ทางการศึกษา, ม.ป.ป., หนา้ 2) 

              ดงันั้น หากพิจารณาจากหลกัเกณฑข์องดงักล่าวมาน้ี อาชีพบรรณารักษย์งัไม่ใช่วชิาชีพควบคุม 
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                 มาตรฐานอาชีพและมาตรฐานวชิาชีพ 

 มาตรฐานอาชีพ หมายถึง แนวทางการปฏิบติังานของผูท่ี้ประกอบอาชีพนั้นยอมรับและยดึถือในการ

ปฏิบติั ซ่ึงอาจมีขอ้ก าหนดเป็นแนวปฏิบติั มีประกาศจรรยาบรรณ มีวนิยัของผูป้ระกอบอาชีพนั้น หรือมีกฎหมาย ใน

การรองรับการปฏิบติังาน และการเขา้สู่อาชีพนั้น เช่น ตอ้งมีใบอนุญาต ประกอบอาชีพ มีคณะกรรมการหรือองคก์ร

เป็นผูค้วบคุมดูผูป้ฏิบติังานในสาขาอาชีพนั้นๆ เป็นตน้ 

 มาตรฐานวชิาชีพ หมายถึง การก าหนดคุณลกัษณะ และคุณสมบติัของผูเ้รียนท่ีผา่นกระบวนการของการ

จดัการเรียนการสอนวชิาชีพนั้นๆ ใหมี้ระดบัความสามารถในการประกอบอาชีพ ทั้งดา้นความรู้ ทกัษะและเจตคติ ใน

วชิาชีพ ซ่ึงสามารถด าเนินการโดยการจดัหลกัสูตร การจดัการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล หรือการสอบ ท่ี

เป็นหลกัประกนัใหม้ัน่ใจวา่ ผูท่ี้ผา่นการเรียนการสอนในวชิาชีพนั้นๆ จะมีความสามารถในการประกอบอาชีพนั้นได้

อยา่งมีคุณภาพ 

 มาตรฐานวชิาชีพจึงเนน้การเตรียมคนเขา้สู่อาชีพ ส่วนมาตรฐานอาชีพเป็นการเนน้แนวทางการปฏิบติัของ

ผูท่ี้อยูใ่นอาชีพนั้นๆ ทั้งสองมาตรฐานมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมาก เพราะการเรียนการสอนวชิาชีพท่ีไดม้าตรฐาน

จะตอ้งท าใหผู้ท่ี้ส าเร็จการศึกษาสามารถปฏิบติังานไดต้ามมาตรฐานของอาชีพนั้น (กฤษมนัต ์วฒันาณรงค,์ 2554, 

หนา้ 1) 

 ในประเทศไทย หลายอาชีพไดป้ระกาศใชม้าตรฐานวชิาชีพ ใหเ้ป็นวชิาชีพควบคุมโดยมีพระราชบญัญติั

ก ากบัดูแล เช่น วชิาชีพทางการศึกษา แพทย ์พยาบาล นกักฎหมาย วศิวกร สถาปนิก เป็นตน้ แต่อาชีพบรรณารักษย์งั

ไม่มีมาตรฐานวชิาชีพ การศึกษาเร่ืองการพฒันามาตรฐานวิชาชีพบรรณารักษ์ จึงจะศึกษามาตรฐานวชิาชีพอ่ืนท่ี

ใกลเ้คียงคือวชิาชีพทางการศึกษาเพื่อเป็นแนวทาง 

มาตรฐานวชิาชีพทางการศึกษา  

    คือ ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัคุณลกัษณะและคุณภาพท่ีพึงประสงคใ์นการประกอบวชิาชีพทางการศึกษา ซ่ึงผู ้

ประกอบวชิาชีพทางการศึกษาตอ้งประพฤติปฏิบติัตามเพื่อใหเ้กิดคุณภาพในการประกอบวชิาชีพ สามารถสร้างความ

เช่ือมัน่ศรัทธาใหแ้ก่ผูรั้บบริการจากวชิาชีพไดว้า่เป็นบริการท่ีมีคุณภาพ ตอบสังคมไดว้า่การท่ีกฎหมายใหค้วามส าคญั

กบัวชิาชีพทางการศึกษาและก าหนดใหเ้ป็นวชิาชีพควบคุมนั้น เน่ืองจากเป็นวชิาชีพท่ีมีลกัษณะเฉพาะ ตอ้งใชค้วามรู้ 

ทกัษะ และความเช่ียวชาญในการประกอบวชิาชีพ มาตรฐานวชิาชีพทางการศึกษาประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ 

     1. ขอ้บงัคบัคุรุสภาวา่ดว้ยมาตรฐานวชิาชีพและจรรยาบรรณของวชิาชีพ ประกาศโดยส านกังานเลขาธิการ

คุรุสภา โดยไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการคุรุสภาในคราวประชุมคร้ังท่ี 5/2548 วนัท่ี 21 มีนาคม 2548 และท่ี

ประชุมคณะกรรมการคุรุสภา คร้ังท่ี 6/2548 วนัท่ี 18 เมษายน 2548 ไดอ้นุมติัใหอ้อกขอ้บงัคบัน้ีใหเ้ป็นเคร่ืองมือ
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ส าคญัของผูป้ระกอบวิชาชีพ ซ่ึงจะตอ้งประพฤติปฏิบติัเพื่อใหเ้กิดผลดีต่อผูรั้บบริการ อนัถือเป็นเป้าหมายหลกัของ

การประกอบวชิาชีพทางการศึกษา  

   2. พระราชบญัญติัสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ก าหนดใหค้รู ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

ผูบ้ริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนซ่ึงไดรั้บใบอนุญาต เป็นผูป้ระกอบวชิาชีพควบคุมทางการศึกษา 

หากผูใ้ดประกอบวชิาชีพควบคุมโดยไม่ไดรั้บอนุญาต ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท 

หรือทั้งจ  าทั้งปรับ  

    มาตรา 49 ก าหนดใหมี้มาตรฐานวชิาชีพ 3 ดา้น ประกอบดว้ย  

    1. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วชิาชีพ หมายถึง ขอ้ก าหนดส าหรับผูท่ี้จะเขา้มาประกอบวชิาชีพ 

จะตอ้งมีความรู้และมีประสบการณ์วชิาชีพเพียงพอท่ีจะประกอบวชิาชีพจึงจะสามารถขอรับใบอนุญาตประกอบ

วชิาชีพเพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานแสดงวา่เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์พร้อมท่ีจะประกอบ

วชิาชีพทางการศึกษาได ้ 

    2. มาตรฐานการปฏิบติังาน หมายถึง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการปฏิบติังานในวชิาชีพ ใหเ้กิดผลเป็นไปตาม

เป้าหมายท่ีก าหนด พร้อมกบัมีการพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง เพื่อให้เกิดความช านาญในการประกอบวชิาชีพ ทั้ง

ความช านาญเฉพาะดา้นและความช านาญตามระดบัคุณภาพของมาตรฐานการปฏิบติังาน หรืออยา่งนอ้ยจะตอ้งมีการ

พฒันาตามเกณฑท่ี์ก าหนดวา่มีความรู้ความสามารถ และความช านาญเพียงพอท่ีจะด ารงสถานภาพของการเป็นผู ้

ประกอบวชิาชีพต่อไปไดห้รือไม่ นัน่ก็คือการก าหนดใหผู้ป้ระกอบวชิาชีพจะตอ้งต่อใบอนุญาตทุกๆ 5 ปี  

   3. มาตรฐานการปฏิบติัตน หมายถึง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการประพฤติตนของผูป้ระกอบวชิาชีพ โดยมี

จรรยาบรรณของวชิาชีพเป็นแนวทางและขอ้พึงระวงัในการประพฤติปฏิบติั เพื่อด ารงไวซ่ึ้งช่ือเสียง ฐานะ เกียรติ และ

ศกัด์ิศรีแห่งวชิาชีพ ตามแบบแผนพฤติกรรม ตามจรรยาบรรณของวชิาชีพท่ีคุรุสภาจะก าหนดเป็นขอ้บงัคบัต่อไป 

หากผูป้ระกอบวชิาชีพผูใ้ดประพฤติผดิจรรยาบรรณของวิชาชีพท าใหเ้กิดความเสียหายแก่บุคคลอ่ืนจนไดรั้บการ

ร้องเรียนถึงคุรุสภาแลว้ ผูน้ั้นอาจถูกคณะกรรมการมาตรฐานวชิาชีพวนิิจฉยัช้ีขาดอยา่งใดอยา่งหน่ึงตามาตรา 54 

ดงัต่อไปน้ี (1) ยกขอ้กล่าวหา (2) ตกัเตือน (3) ภาคทณัฑ ์(4) พกัใชใ้บอนุญาตมีก าหนดเวลาตามท่ีเห็นสมควร แต่ไม่

เกิน 5 ปี (5) เพิกถอนใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ (มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา, ม.ป.ป., หนา้ 5) 
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    ภาพท่ี 2 มาตรฐานวชิาชีพทางการศึกษา 

มาตรฐานวชิาชีพบรรณารักษ์ในต่างประเทศ   

    ในหลายประเทศท่ีใหค้วามส าคญักบัวชิาชีพทางบรรณารักษศาสตร์ ไดก้ าหนดมาตรฐานทางวชิาชีพโดยให้

ความส าคญัต่อผูส้ าเร็จการศึกษาทางดา้นบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มีทั้งการรับรองคุณภาพของ

สถาบนัการผลิต การจดัอบรมหลกัสูตรพิเศษต่างๆ เพื่อใหเ้กิดความชดัเจนในมาตรฐานวชิาชีพทางบรรณารักษ 

ศาสตร์ ในท่ีน้ีจะขอยกตวัอยา่งบางประเทศ ดงัน้ี  

   1. ประเทศฟิลปิปินส์ เป็นประเทศแรกในภูมิภาค อาเซียนท่ีเปิดสอนระดบัปริญญาตรีท่ี University of the 

Philippines   และเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคท่ีให ้ความส าคญัต่ออาชีพบรรณารักษ ์โดยตอ้งมีใบประกอบวชิาชีพ

บรรณารักษ ์มีสมาคมวชิาชีพท่ีเขม้แขง็ คือ สมาคมบรรณารักษแ์ห่งประเทศฟิลิปปินส์ ( PLAI Inc.)  และมีอ านาจตาม

กฎหมายออกใบรับรองมาตรฐานคุณวุฒิใหผู้ท่ี้จบการศึกษาดา้นบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ก่อน

ออกไปประกอบวชิาชีพ อนัส่งผลต่อการพฒันาหอ้งสมุดและสถานภาพของบรรณารักษ ์ 

   ในประเทศฟิลิปปินส์ บรรณารักษท่ี์จะประกอบวชิาชีพไดต้อ้งมีใบอนุญาตเท่านั้น ผูท่ี้ไม่มีใบอนุญาตแต่มา

ท างานบรรณารักษถื์อวา่ผิดกฎหมาย ซ่ึงแตกต่างจากประเทศไทย “เอาใครก็ไดม้าเป็นบรรณารักษ”์ นอกจากน้ี 

ชาวต่างชาติท่ีจะเขา้ไปเป็นบรรณารักษใ์นฟิลิปปินส์ ในบทบญัญติัก าหนดวา่ตอ้งสอบใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ

เช่นกนั ส าหรับคนท่ีไม่ไดเ้รียนบรรณารักษแ์ต่อยากเป็นบรรณารักษท่ี์ฟิลิปปินส์ตอ้งไปเรียนหรือเขา้คอร์สตามมหา
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วทิยาลยัท่ีรับรองมาตรฐานวิชาชีพ ซ่ึงจะมีประกาศออกมาทุกปี เหตุผลหลกัๆ ท่ีเขาปฏิบติักนัมาเช่นน้ีเพราะเขา

ตอ้งการรักษามาตรฐานความเป็นวชิาชีพบรรณารักษน์ัน่เอง (เมฆินทร์ ลิขิตบุญฤทธ์ิ, 2554) 

     เอกสาร R.A. 9246 คือ กฎหมายหรือบทบญัญติัท่ีเก่ียวกบัวชิาชีพบรรณารักษใ์นฟิลิปปินส์ ออกมาตั้งแต่ปี 

ค.ศ. 2004  มีสาระส าคญัดงัน้ี 

       มาตรา 31 การจา้งงานของบรรณารักษ ์เฉพาะบรรณารักษท่ี์มีคุณสมบติัและไดรั้บใบอนุญาตเท่านั้นท่ีจะ

ไดรั้บการวา่จา้งใหเ้ป็นบรรณารักษใ์นหอ้งสมุดของรัฐบาลทั้งหมด หน่วยราชการส่วนทอ้งถ่ินจะไดรั้บระยะเวลา 3 ปี

นบัแต่วนัท่ีไดรั้บอนุมติัจากกฎหมายน้ี เพื่อให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดน้ี 

     มาตรา 32 บทก าหนดโทษ ผูใ้ดท่ีปฏิบติัหรือเสนอให้ปฏิบติัหนา้ท่ีใดๆ ของบรรณารักษต์ามท่ีบญัญติัไว้

ในมาตรา 5 แห่งกฎหมายน้ี ซ่ึงมิไดจ้ดทะเบียนและไม่ไดอ้อกโดยคณะกรรมการหนงัสือรับรองการจดทะเบียนและ

บตัรประจ าตวัหรือใบอนุญาต/ใบอนุญาตชัว่คราว ผูใ้ดฝ่าฝืนบทบญัญติัแห่งกฎหมายน้ีกฎและขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการ

ประพฤติปฏิบติัตอ้งระวางโทษปรับไม่นอ้ยกวา่สามหม่ืนเปโซ (P30,000.00) และไม่เกินหน่ึงแสนเปโซ 

(P100,000.00) หรือจ าคุกไม่นอ้ยกวา่หน่ึงเดือน (1) หรือไม่เกินสามปี (3) ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของศาล (Totanes, 

V. R. .,2018, p.1.) 

     2. ประเทศออสเตรเลยี มีสมาคมท่ีเก่ียวขอ้ง 2 สมาคม คือ Australian Library and Information 

Association (ALIA) และ Australian School Library Association (ASLA)  

 วตัถุประสงค์ของ ALIA 

                  1. เนน้ความส าคญัของคุณสมบติัของครูบรรณารักษ์ 

  2. เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ไดบุ้คลากรท่ีมีมาตรฐานสูงเพื่อมีส่วนร่วมในการจดัเตรียมขอ้มูลและส่งเสริมความ 

สนใจและแรงบนัดาลใจของพวกเขา 

 วตัถุประสงค์ของ ASLA 

                  1. สร้าง ทบทวนและรักษามาตรฐานแห่งชาติและแนวทางในการใหบ้ริการทรัพยากรหอ้งสมุดของ 

โรงเรียน 

                  2. ส่งเสริมความเขา้ใจเก่ียวกบัจุดมุ่งหมาย ความตอ้งการและความส าคญัของการบริการ

ทรัพยากรหอ้งสมุดของโรงเรียนและครูบรรณารักษ์ 

                  3. ส่งเสริมการพฒันาวชิาชีพของครูบรรณารักษท์ัว่ประเทศอยา่งต่อเน่ือง 

                  4. จดัท าและเผยแพร่เอกสารส่งเสริมการพฒันาบริการห้องสมุดโรงเรียนและครูบรรณารักษ ์
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                  5. ส่งเสริมใหมี้เจา้หนา้ท่ีระดบัมืออาชีพและพนกังานสนบัสนุนในห้องสมุดโรงเรียนและศูนยบ์ริการ

ขอ้มูล เพื่อความส าเร็จของเป้าหมายในการจดัการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของโรงเรียน นบัเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับ

การท างานท่ีมีประสิทธิภาพ 

 ค าแถลงนโยบายร่วมของทั้งสองสมาคม  

 ครูบรรณารักษจ์ะสนบัสนุนและด าเนินการวสิัยทศัน์ของโรงเรียนโดยการพฒันางานห้องสมุดท่ีมี

ประสิทธิภาพและบริการขอ้มูลและโปรแกรมท่ีช่วยในการพฒันาผูเ้รียนตลอดชีวติ ครูบรรณารักษห์มายถึงผูท่ี้มี

คุณสมบติัและคุณวฒิุดา้นการสอนท่ีไดรั้บการยอมรับในดา้นบรรณารักษ ์การเป็นสมาชิก Australian Library and 

Information Society (ALIA) ในสาขาวชิาการศึกษาและครูบรรณารักษ ์มีคุณสมบติัท่ีไม่ซ ้ ากนั เน่ืองจากหลกัสูตรถูก

รวมเขา้กบัความรู้และทกัษะดา้นการจดัการห้องสมุดและสารสนเทศ 

 ขอ้มูลอา้งอิงและขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการศึกษาในโรงเรียน อาจท าใหมี้การเปล่ียนแปลงหลกัสูตรการศึกษา

ในสาขาอาชีพ ควรก าหนดคุณสมบติัของครูบรรณารักษ ์การบริการขอ้มูลควรมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง การวจิยัเพื่อ

การศึกษาและความเขา้ใจใหม่ๆ มีผลกระทบต่อหลกัสูตรการเรียนการสอนการเรียนรู้ ใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลัในการ

ปฏิบติังานทางดา้นห้องสมุด เพื่อใหห้้องสมุดเป็นแหล่งบริการขอ้มูลข่าวสารส าหรับสถานศึกษา 

 ผูรั้บผดิชอบในการเป็นผูน้ าและการจดัการห้องสมุดโรงเรียนควรเป็นครูบรรณารักษท่ี์มีคุณสมบติั

เหมาะสม ในฐานะสมาชิกของทีมการสอนของโรงเรียน ครูบรรณารักษค์วรมีบทบาทในการวางแผนการด าเนินงาน

และการประเมินผลนโยบายการศึกษาหลกัสูตรผลการเรียนและโปรแกรม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเร่ืองการพฒันา

ความรู้ความเขา้ใจดา้นขอ้มูลของนกัเรียน เจา้หนา้ท่ีดา้นเทคนิคและเจา้หนา้ท่ีท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมจะตอ้งใหค้วาม

ช่วยเหลือแก่พนกังานสายวชิาชีพ 

 หลกัสูตรครูบรรณารักษต์อ้งเนน้ถึงลกัษณะเฉพาะของบทบาทแบบบูรณาการ คุณสมบติัเหล่าน้ีจะช่วยให้

มัน่ใจวา่ครูบรรณารักษเ์ป็นทั้งนกัการศึกษาและผูจ้ดัการขอ้มูลท่ีมีความเขา้ใจแบบบูรณาการจากทั้งสองดา้น ดงันั้น

ความรู้เก่ียวกบัหลกัสูตรกลยุทธ์การสอนและรูปแบบการเรียนรู้จึงถูกรวมเขา้กบัความรู้ดา้นทรัพยากร เทคโนโลยี

ดิจิทลั การจดัการห้องสมุดและฐานขอ้มูล ช่วยใหค้รูบรรณารักษมี์บทบาทอยา่งแขง็ขนัในการออกแบบหลกัสูตรการ

สนบัสนุนและการด าเนินการ 

  นอกจากนั้น ยงัไดก้ าหนดเกณฑม์าตรฐานส าหรับครูบรรณารักษท่ี์มีคุณสมบติัเหมาะสม รายละเอียดดงั

ภาคนวก ข 

  3. ประเทศสหรัฐอเมริกา   

                  องคก์รวชิาชีพของบรรณารักษใ์นสหรัฐอเมริการ คือ สมาคมห้องสมุดอเมริกนั (American Library 

Association เป็นท่ีรู้จกัและถูกเรียกยอ่ๆ วา่ ALA) เป็น สมาคมวชิาชีพทางดา้นห้องสมุดท่ีเก่าแก่และใหญ่ท่ีสุดในโลก 
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มีสมาชิกกวา่ 65,000 คน จาก 111 ประเทศทัว่โลก มีวตัถุประสงคใ์นการยกระดบัและสร้างภาวะผูน้ าแก่วชิาชีพ

หอ้งสมุดและผูป้ระกอบวิชาชีพบรรณารักษใ์นสหรัฐอเมริกาและทัว่โลก มีเป้าหมายส าคญัในการสร้าง

สังคมสารสนเทศอยา่งเสรีและเปิดกวา้งดว้ยบริการห้องสมุดท่ีมีคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง (มลิวลัย ์ประดิษฐธี์ระ, 2552, 

หนา้ 84) สมาคมห้องสมุดอเมริกนัเป็นผูน้ าในการส่งเสริมกิจการหอ้งสมุดและวชิาชีพบรรณารักษใ์หเ้ป็นวชิาชีพท่ี

มัน่คงและไดรั้บการยกยอ่ง วางมาตรฐานสาหรับวิชาชีพบรรณารักษ ์และรับรองวทิยฐานะของสถานศึกษาต่างๆ โดย

ไดก้ าหนดวา่ผูท่ี้จะประกอบอาชีพบรรณารักษแ์ละผูป้ฏิบติังานห้องสมุดนั้น จะตอ้งจบการศึกษาปริญญาโททาง

บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ และจะตอ้งมีความรู้  8 ดา้นตามมาตรฐานวชิาชีพ จึงจะไดรั้บการรับรองจาก

สมาคมหอ้งสมุดอเมริกนั (อุไร ไปรฮูยนั, 2553, หนา้ 1) 

นอกจากนั้น สมาคมห้องสมุดอเมริกนัยงัท าหนา้ท่ีส าคญัในการส่งเสริมและพฒันาวชิาชีพ

บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ดว้ยการก าหนดแนวทางและมาตรฐานทางวชิาชีพ ก าหนดจรรยาบรรณของ

บรรณารักษ ์จดัประชุมวชิาการประจ าปี ผลิตส่ิงพิมพแ์ละวารสารทางวชิาการ ก่อตั้งและใหก้ารรับรองมาตรฐาน

สถาบนัการศึกษาทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ วางหลกัสูตรและการศึกษาในต่างประเทศทั้งในญ่ีปุ่น 

อินเดีย และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ในขณะเดียวกนัยงัใหค้วามส าคญักบัการจดัการศึกษาต่อเน่ืองเพื่อใหบ้ริการแก่

สมาชิกดว้ยการแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ รับผดิชอบด าาเนินการอยา่งชดัเจน พร้อมกบัตั้งหน่วยงานท่ีช่ือวา่  

หน่วยงานการศึกษาต่อเน่ือง สังกดัส านกังานการศึกษาบรรณารักษศาสตร์ (Continuing Education Section, Office  

of the Library Education) ข้ึนมาดูแลโดยเฉพาะ (กนกวรรณ บวังาม, 2558, หนา้ 69) 

    ทศพร อินทรบ ารุง (2561, สัมภาษณ์) บรรณารักษช์าวไทยในอเมริกา กล่าววา่ สมาคมหอ้งสมุดแห่ง

สหรัฐอเมริกามีบทบาทรับรองหลกัสูตรของโรงเรียนบรรณารักษทุ์กแห่ง (Acredited) เพื่อใหผู้จ้บการศึกษามี

มาตรฐานเดียวกนั เป็นการเพิ่มค่าแก่ผูจ้บการศึกษา แต่ไม่ไดมี้การสอบรับใบอนุญาตเหมือนบางอาชีพ 

                  คุณสมบติัของบรรณารักษท่ี์อเมริกา ตอ้งจบ Master of Library & Information Science บรรณารักษต์อ้งมี

ความสามารถดา้นการจดัหมวดหมู่และท ารายการ การอา้งอิง การบริการ การเลือกหนงัสือเขา้หอ้งสมุด มีประสบการ

ฝึกงาน/ท างานในสาขาของห้องสมุดนั้น เช่น ห้องสมุดเด็กและเยาวชน ตอ้งเรียนวชิาวรรณกรรมเด็ก การเล่านิทาน 

หอ้งสมุดโรงเรียนรัฐบาลตอ้งสอบใบประกอบวชิาชีพครูไปทีละขั้นจนถึงขั้นสูงสุด (Full licence) 

                 การศึกษาของบรรณารักษ ์ไม่มีหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี มีเฉพาะปริญญาโท เม่ืออยากเป็นบรรณารักษ์

ตอ้งคิดไวก่้อนวา่จะเป็นบรรณารักษห์อ้งสมุดดา้นไหน เช่น ถา้คิดจะท างานในห้องสมุดมหาวทิยาลยั ตอ้งจบ 

ปริญญาโทสาขาบรรณารักษ ์และ ปริญญาโทหรือเอกสาขาเฉพาะ เพื่อท าหนา้ท่ีใหข้อ้มูลอา้งอิงในระดบัวจิยัได ้

ติดตามความกา้วหนา้งานวจิยัในสาขานั้น วเิคราะห์ขอ้มูล เก็บขอ้มูลจากฐานขอ้มูลเฉพาะทางได ้เป็นการเพิ่มคุณค่า

แก่หอ้งสมุด 
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                 ในดา้นมาตรฐานหอ้งสมุด ห้องสมุดสาขาต่างๆ มีมาตรฐานของตนเอง แต่ก็อิงมาตรฐานของสมาคมฯ 

ALA มีบทบาททางการเมืองระดบัประเทศ รู้ทิศทางการเมือง เพราะมีผลต่อเร่ืองงบประมาณหอ้งสมุดทางการศึกษา 

จะไดรั้บทุนสนบัสนุนจากรัฐ  

                 สถานภาพบรรณารักษ ์บรรณารักษห์้องสมุดโรงเรียนเป็นสมาชิกของสหพนัธ์แรงงาน ถา้มีการเลิกจา้งงาน 

บรรณารักษห์อ้งสมุดโรงเรียนจะเป็นกลุ่มแรกท่ีจะถูกเลิกจา้ง จึงไดร่้วมกนัร่างมาตรฐานส าหรับห้องสมุดโรงเรียน 

โดยตั้งคณะกรรมการควบคุมตรวจสอบมาตรฐาน ใหบ้รรณารักษมี์มาตรฐานในการศึกษา ใหมี้คุณค่าทางสังคม 

หอ้งสมุดทางการศึกษาไดรั้บการสนบัสนุนทุนจากรัฐ  

  บทบาทของบรรณารักษ ์ในทางสังคม บรรณารักษต์อ้งมีอิสรภาพในการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารโดยไม่มีการ

ปิดกั้นหรือหา้ม (Intellectual Freedom) บรรณารักษต์อ้งคอยสนบัสนุนนกัอ่าน เช่น มีหนงัสือตอ้งหา้ม บรรณารักษ์

ตอ้งคดัคา้นและสนบัสนุนให้ผูใ้ชไ้ดอ่้านหนงัสือนั้นสร้างสะพานเพื่อเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลต่างๆ ส่งเสริมการใช้

หอ้งสมุด ควบคุมมาตรฐาน ก าหนดแนวทางพฒันาบรรณารักษโ์ดยจดัหลกัสูตรอบรม สนบัสนุนทุนศึกษาต่อและ

ฝึกอบรมเพื่อพฒันาตนเอง  

  อุไร ไปรฮูยนั (2553, หนา้ 1) กล่าวถึงการด าเนินงานดา้นมาตรฐานวชิาชีพในประเทศสหรัฐอเมริกาวา่ 

สมาคมหอ้งสมุดอเมริกนั (American Library Association – ALA) ไดจ้ดักลุ่มความรู้เพื่อก าหนดเป็นมาตรฐานวชิาชีพ

ส าหรับผูจ้บการศึกษาปริญญาโททางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ท่ีจะไดรั้บการรับรองใหป้ระกอบ

อาชีพบรรณารักษแ์ละผูป้ฎิบติังานห้องสมุดไดน้ั้น จะตอ้งมีความรู้และทกัษะ 8 ดา้นคือ 

                  1. ความรู้พื้นฐานทางวชิาชีพ (Foundations of the Profession)  

                  2. ทรัพยากรสารสนเทศ (Information Resources) 

                  3. การจดัระบบส่ิงบนัทึกความรู้และสารสนเทศ (Organization of Recorded Knowledge  

and Information)  

                   4. ทกัษะทางเทคโนโลย ี(Technological Knowledge and Skills) 

                   5. บริการอา้งอิงและบริการผูใ้ช ้(Reference and User Services) 

                   6. วจิยั (Research) 

                   7. การศึกษาต่อเน่ืองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Continuing Education and Lifelong Learning) 

                   8. การบริหารและการจดัการ (Administration and Management)  

จากการจดักลุ่มความรู้ดงักล่าว  เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ตนเองของบุคลากรหอ้งสมุด พบวา่ 

บรรณารักษค์วรมีความรู้ในดา้นการเรียนรู้ตลอดชีวติ เห็นไดจ้ากการท่ีห้องสมุดมหาวทิยาลยัต่างๆ มีบทบาทในการ

ใหก้ารศึกษาผูใ้ชบ้ริการ หรือท่ีเรียกวา่ ทกัษะทางสารสนเทศ (Information Literacy) นอกจากทกัษะทางเทคโนโลยท่ีี
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เป็นความทา้ทายให ้librarian 2.0 ตอ้งปรับตวัเองแลว้ ความรู้และทกัษะทางการตลาด ก็เป็นความทา้ทายให้

บรรณารักษต์อ้งทบทวนอีกเช่นกนั 

4. ประเทศองักฤษ  

 สมาคมหอ้งสมุดองักฤษ (The Library Association) จดัตั้งข้ึนมาเพื่อส่งเสริมการจดัตั้งหอ้งสมุด การ

บริหาร งานห้องสมุดและการวจิยัทางบรรณานุกรม ก าหนดจรรยาบรรณบรรณารักษ์ จดักิจกรรมทางวชิาการเพื่อ

การพฒันาวชิาชีพ เช่น การจดัประชุม สัมมนา ฝึกอบรมทางวชิาการ รวมถึงการจดัท าาวารสารทางวชิาการเพื่อ

เผยแพร่   

5. องค์กรระดับนานาชาติ 

สหพนัธร์ะหวา่งประเทศวา่ดว้ยสมาคมหอ้งสมุดและสถาบนั (International Federation of Library 

Association and Institutions: IFLA) จดัตั้งข้ึนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือการวิจยั และพฒันาในกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัหอ้งสมุด บรรณานุกรม บริการห้องสมุด การฝึกอบรมในระดบันานาชาติ กิจกรรมท่ีส าาคญัของสหพนัธ์ฯ 

ไดแ้ก่ การจดัประชุมวชิาการ ประจ าปี โดยประเทศสมาชิดจะหมุนเวยีนกนัเป็นเจา้ภาพ การท าาวารสาร IFLA 

Journal รายงานประจ าปี และเอกสารส่ิงพิมพว์ชิาการต่างๆ (กนกวรรณ บวังาม, 2558, หนา้ 69)  

สถานะมาตรฐานวชิาชีพบรรณารักษ์ไทย 

  ส าหรับในประเทศไทย สมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารีนบัเป็นหน่วยงานท่ีริเร่ิมการพฒันาวิชาชีพบรรณารักษใ์นประเทศไทยโดยจดัตั้งข้ึนเพื่อส่งเสริม

และเผยแพร่วชิาบรรณารักษศาสตร์ใหเ้ป็นท่ียอมรับ พฒันาความกา้วหนา้และยกระดบัสถานภาพของวชิาชีพใหเ้ท่า

เทียมกบัวชิาชีพอ่ืนๆ กิจกรรมส าคญัของสมาคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาวชิาชีพไดแ้ก่ การประชุมวชิาการ ทศัน

ศึกษาและดงูาน การจดันิทรรศการ การอบรมวชิาบรรณารักษศาสตร์ การจดัฝึกอบรม การจดัท าวารสารวชิาการ เป็น

ตน้ (มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, สาขาวชิาศิลปศาสตร์, 2542, หนา้ 246-251)  

   อยา่งไรก็ตาม ประเทศไทยยงัไม่มีมาตรฐานกลางของผูป้ระกอบวชิาชีพบรรณารักษใ์นระดบัมี

พระราชบญัญติัใหเ้ป็นวชิาชีพควบคุม มีเพียงมาตรฐานการปฏิบติังานท่ีถูกก าหนดโดยหน่วยงานตน้สังกดัเพื่อใชใ้น

กิจกรรมต่างๆ เช่น เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษา ประเมินการปฏิบติังานประจ าปีและประเมินเพื่อเขา้สู่ต าแหน่ง

ท่ีสูงข้ึนของบรรณารักษ ์เป็นตน้ ไดแ้ก่  

     1. มาตรฐานดา้นครูบรรณารักษข์องกระทรวงศึกษาธิการท่ีใชใ้นการประเมินคุณภาพการศึกษา  

     2. มาตรฐานการก าหนดต าแหน่งงานบรรณารักษ ์ของส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (กพ.)                 

     3. จรรยาบรรณบรรณารักษ ์พุทธศกัราช 2552 ท่ีสมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถมัภ ์
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประกาศ ณ วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2549  

                  รายละเอียดดงัภาคผนวก ก 

       แมส้ านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน ไดจ้ดัท ามาตรฐานการก าหนดต าแหน่งงานบรรณารักษ์

เพื่อใชใ้นการบริหารบุคลากร แต่เม่ือพิจารณาเน้ือหา แลว้ ก าหนดไวเ้พียงหนา้ท่ีความรับผดิชอบและลกัษณะงานท่ี

ปฏิบติัเท่านั้น ส่วนคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งไม่ไดก้  าหนดคุณวุฒิวา่ตอ้งจบสาขาวชิาใด จึงเป็นช่องโหวใ่ห้

หน่วยงานท่ีไม่เขา้ใจและไม่ตระหนกัถึงความส าคญัของวชิาชีพน้ีน าบุคลากรผูจ้บสาขาอ่ืนเขา้มาท าหนา้ท่ีเป็น

บรรณารักษ ์อีกทั้งมาตรฐานการก าหนดต าแหน่งงานบรรณารักษน้ี์ยงัใชอ้ยูใ่นวงแคบเฉพาะขา้ราชการพลเรือน 

(ส านกังาน กพ, 2553, หนา้ 1) รวมถึงกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีไดก้  าหนดมาตรฐานดา้นครูบรรณารักษไ์ว ้5 ดา้นเพื่อ

การบริหารงานบุคลากร แต่มิไดก้ าหนดคุณวุฒิและใบประกอบวชิาชีพเช่นกนั (พินิจนนัท ์แสงอรุณ, (ม.ป.ป., หนา้ 1)  

ดงันั้น จึงเป็นช่องทางใหผู้ท่ี้ไม่ไดจ้บการศึกษาในสาขาบรรณารักษศาสตร์สารสนเทศศาสตร์เขา้มาท างานใน

ต าแหน่งน้ีไดพ้บวา่ผูป้ระกอบอาชีพบรรณารักษใ์นหน่วยราชการต่างๆ ส่วนหน่ึงมาจากผูส้ าเร็จการศึกษาในสาขาอ่ืน 

โดยเฉพาะบรรณารักษห์อ้งสมุดโรงเรียน 

สมรรถนะกบัมาตรฐานวชิาชีพ 

สมรรถนะ (Competency) หมายถึง ขีดความสามารถของบรรณารักษใ์นการใชค้วามรู้ ทกัษะ มา
ประยกุตใ์ชเ้พื่อการประกอบอาชีพ สมรรถนะเป็นอีกค าหน่ึงท่ีวงการวชิาชีพบรรณารักษก์ล่าวถึงและน าแนวคิดมา

ปฏิบติัในหว้งเวลาท่ียงัไม่มีการก าหนดมาตรฐานวชิาชีพ 

ในโลกของการท างานท่ีไม่เพียงแต่ตอ้งใชค้วามรู้ แต่ยงัตอ้งใชท้กัษะและความเช่ียวชาญหลายดา้นท่ีเกิดจาก

การเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติังานจริงและการฝึกฝน ผูป้ระกอบอาชีพทุกคนทั้งท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและไม่มีคุณวฒิุ

การศึกษาในสาขานั้นๆ ลว้นมีศกัยภาพในการพฒันาความสามารถการท างานดา้นต่างๆ ในหนา้ท่ีของตน ซ่ึงการใช้

ความรู้ทกัษะและความสามารถมาประยกุตใ์ชเ้พื่อการประกอบอาชีพน้ีเรียกวา่ “สมรรถนะ” ซ่ึงใน แต่ละสาขาอาชีพ

อนัประกอบดว้ย สายงานท่ีหลากหลายและในแต่ละสายงานต่างมีหลายอาชีพ แต่ละอาชีพจ าเป็นตอ้งมีสมรรถนะ

หลายดา้น (สถาบนัคุณวฒิุวชิาชีพ. ม.ป.ป., หนา้ 1) 

             พิมพร์ าไพ เปรมสมิทธ์ิ (2554) อธิบายถึงแนวคิดสมรรถนะ (Competency) วา่ ในยคุเศรษฐกิจสร้างสรรคน้ี์ 

องคก์รทั้งภาครัฐและเอกชนไดน้ าแนวคิดสมรรถนะ (Competency) ไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหารงานมากข้ึน 

และยอมรับวา่เป็นเคร่ืองมือสมยัใหม่ท่ีองคก์รไดรั้บความพึงพอใจอยูใ่นระดบัตน้ๆ สมรรถนะหรือขีดความสามารถ 

(Competency) หมายถึง คุณลกัษณะท่ีบุคลากรในองคก์รจ าเป็นตอ้งมีในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีและภารกิจ

ท่ีรับผดิชอบซ่ึงตอ้งประกอบดว้ย ความรู้ ทกัษะ และทศันคติเพื่อปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เพื่อใหบ้รรลุผลส าเร็จตรงตามวตัถุประสงคข์ององคก์ร การท่ีจะน าสมรรถนะมาใชใ้นองคก์รนั้นคนในองคก์รควรมี
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ส่วนช่วยกนัระดมสมองโดยเร่ิมจากศึกษารายการสมรรถนะจากวรรณกรรมในวชิาชีพ พิจารณาจากต าแหน่งและ

ค าอธิบายงาน พิจารณาวา่มีขอ้ก าหนดใดบา้ง พิจารณากลยทุธ์ขององคก์ร พิจารณาความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ ท า

อยา่งไร  เช่น ตั้งกรรมการ ปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญหรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ประโยชน์ของสมรรถนะ (ส าหรับวชิาชีพ) เป็น

รากฐานของวชิาชีพ เป็นรากฐานของความเจริญในวชิาชีพและเป็นเกณฑว์ดัประสิทธิผลการปฏิบติังาน ประโยชน์

ของสมรรถนะ (ส าหรับบุคลากร) คือ บุคลากรทราบจุดแขง็จุดอ่อนของตน และทราบถึงแผนพฒันา ตนเอง 

(Individual development plan) อยา่งชดัเจนในการท่ีจะแสวงหาโอกาสขจดัอุปสรรคในการท างานของตน มีกรอบ

มาตรฐานในการวดัศกัยภาพของทกัษะ ความรู้ความสามารถท่ีพึงประสงคข์ององคก์รไดอ้ยา่งชดัเจน โดยยกตวัอยา่ง

สมรรถนะบรรณารักษข์อง Canadian Association of Research Libraries วา่ ประกอบดว้ยความรู้พื้นฐาน ทกัษะการ

ส่ือสารระหวา่งบุคคล ภาวะผูน้ าและการจดัการ การพฒันาทรัพยากร การรู้สารสนเทศ การวจิยัและการอุทิศตนใหแ้ก่

วชิาชีพ และทกัษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศ ตวัอยา่งสมรรถนะของบรรณารักษฝ่์ายบริการสารสนเทศ ไดแ้ก่ การ

ตอบสนอง การจดัและออกแบบบริการ การคิดเชิงวพิากษแ์ละการวเิคราะห์ฐานความรู้ การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้ม 

การประยกุตแ์ละการเผยแพร่ความรู้ การเรียนรู้ การตลาดและการสร้างความตระหนกัรู้ การประเมิน การส่ือสาร

ความร่วมมือกบัผูใ้ช ้ผูร่้วมงานและบุคคลในวชิาชีพ การประเมินทรัพยากรและบริการ ศึกษาความตอ้งการของผูใ้ช ้

บริการสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ การส่งมอบบริการ 

  ดิชิตชยั เมตตาริกานนท ์และเดชดนยั จุย้ชุม (2559, หนา้ 90-94) กล่าววา่ โรงเรียนทางดา้น

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จ าเป็นตอ้งจดัการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมแก่นกัศึกษาใหเ้ป็น

บณัฑิตท่ีมีความพร้อมในการท างานและด ารงชีวิต โดยตอ้งพฒันาสมรรถนะท่ีจ าเป็นเพื่อกา้วไปสู่บรรณารักษใ์น

ศตวรรษท่ี 21 ดงัน้ี   

               1. สมรรถนะเฉพาะดา้น (Specialized Competencies) ไดแ้ก่  

    1.1 ดา้นการแนะน าแหล่งและใหบ้ริการสารสนเทศ (Information Sources and Services) คือ 

ความสามารถของบรรณารักษใ์นการสนบัสนุนการบริการ บรรณารักษใ์นศตวรรษท่ี 21 ตอ้งเนน้บริการท่ีสนบัสนุน

การแนะน าแหล่งสารสนเทศและการคน้ควา้เพื่อการวจิยั หรือกิจกรรมหลกัของมหาวิทยาลยั/สถาบนันั้น ๆ 

โดยเฉพาะแหล่งและบริการท่ีตอ้งใชค้วามรู้ดา้นไอซีทีในการเขา้ถึง การใหบ้ริการสารสนเทศดิจิทลั รวมทั้งการแปลง

ขอ้มูล จดัเก็บและเผยแพร่สารสนเทศดิจิทลับนระบบเครือข่ายได ้ทกัษะการแนะน าแหล่งและใหบ้ริการสารสนเทศ 

ประกอบดว้ย 

        1.1.1 บริการผูใ้ชใ้ห้เขา้ถึงแหล่งสารสนเทศและความรู้ โดยวธีิการออกแบบและน าส่งผลิตภณัฑ์

และบริการสารสนเทศ  
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        1.1.2 บริการการสืบคน้สารสนเทศ ประเมินและสรุปผลจากแหล่งสารสนเทศท่ีได ้เพื่อผูใ้ชบ้ริการ

ทุกเพศ ทุกวยั 

         1.1.3 มีทกัษะ กลยทุธ์ ในการถ่ายทอดการรู้สารสนเทศ การอ่านออกเขียนไดเ้ชิงขอ้มูล (Data 

literacy) และความสามารถในการใชเ้คร่ืองมือทางสถิติเพื่อหาความหมายจากขอ้มูล (Statistical literacy)  เป็นอยา่งดี 

   1.1.4 มีทกัษะในการประเมินความตอ้งการของผูใ้ช ้และชุมชนเป็นอยา่งดี 

   1.1.5 มีความสามารถในการใชท้กัษะทางการวจิยัเพื่อจดับริการใหเ้หมาะสมกบักลุ่มผูใ้ชบ้ริการ 

การบริการสารสนเทศจึงมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ ซ่ึงงานวจิยัในประเทศนิวซีแลนดไ์ดผ้ลการวจิยัสนบัสนุนแนวคิดน้ีวา่ 

ทกัษะดา้นการบริการผูใ้ชมี้ความส าคญัมากท่ีสุด 

  1.2 ดา้นการจดัเก็บสารสนเทศและความรู้อยา่งเป็นระบบ (Organization of information and 

knowledge) เป็นสมรรถนะของการจดัโครงสร้างความรู้และสารสนเทศเพื่อเตรียมพร้อมส าหรับจดัเก็บและคน้คืนทั้ง

ในปัจจุบนัและในอนาคต ประกอบดว้ย 

   1.2.1 ความรู้และทกัษะดา้นเมตาดาตา้ (Metadata) ภววทิยา (Ontologies) และการแบ่งหมวดหมู่

ยอ่ยอยา่งเป็นระบบ (Taxonomies) 

   1.2.2 ความรู้และทกัษะดา้นสงวน รักษา จดัเก็บ คน้คืนทรัพยากรสารสนเทศ 

   1.2.3 ทกัษะในการรวบรวมสารสนเทศและความรู้ใหส้ามารถเขา้ถึงและคน้หาไดอ้ยา่งสะดวก 

รวดเร็ว เช่น การจดัท าคู่มือ การพฒันาเวบ็ไซตค์ลงัความรู้ เป็นตน้    

  1.3 ดา้นการจดัการสารสนเทศ (Information management) คือ ความสามารถของบรรณารักษท่ี์จะท า

ใหส้ารสนเทศไปสู่ผูใ้ชโ้ดยการคดัเลือก จดัระบบ จดัเก็บ และเผยแพร่ข่าวสารความรู้ เพื่อใหผู้ใ้ชไ้ดรั้บสารสนเทศ

และความรู้ต่าง ๆ ผา่นการวางแผน ประเมินผลความเหมาะสมของทรัพยากรสารสนเทศต่อขนาดห้องสมุดและ

บริการ ตลอดจนการจดัการดา้นสภาพแวดลอ้ม สินทรัพยดิ์จิทลัใหอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคุมดูแลของห้องสมุด  

  1.4 ดา้นการพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ (Collection management) คือ ความสามารถดา้นจดัหา

ทรัพยากรสารสนเทศหลากหลายประเภท ทั้งท่ีเป็นหนงัสือ วารสาร หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ ส่ือโสตทศัน์ และส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ โดยการวเิคราะห์ คดัเลือก จดัซ้ือ ขอรับบริจาค และแลกเปล่ียน ตรวจรับ การติดตามทวงถาม 

จดัเตรียมทรัพยากรสารสนเทศส าหรับใหบ้ริการ และการดูแลรักษาทรัพยากรสารสนเทศใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมใช้

บริการ รวมทั้งการสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด 

  1.5 ดา้นทรัพยากรสารสนเทศ (Information resources) หมายถึง สมรรถนะท่ีบรรณารักษส์ามารถ

บริหาร จดัการทรัพยากรสารสนเทศ 3 ประเภทหลกั ๆ ไดแ้ก่ ส่ือตีพิมพ ์ส่ือไม่ตีพิมพ ์และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ไดอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพ โดยจดัหาทรัพยากรสารสนเทศท่ีเป็นมาตรฐานตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้สาขาวชิา สอดคลอ้ง
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กบันโยบายของสถาบนันั้น ๆ และมีความทนัสมยัอยูเ่สมอ พร้อมทั้งการสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

 2. สมรรถนะดา้นเทคนิคและไอซีที (Technical and ICT competencies) 

 สมรรถนะดา้นเทคนิคและไอซีที ถือวา่เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นอยา่งยิง่ส าหรับบรรณารักษย์คุใหม่ในศตวรรษท่ี 21 

เพราะปัจจุบนัไดน้ าไอซีทีมาช่วยในการจดัเก็บ สืบคน้ และเผยแพร่สารสนเทศบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ดงันั้น

บรรณารักษย์คุใหม่ควรมีสมรรถนะพื้นฐานดา้นไอซีที ดงัน้ี   

                    2.1 ผูดู้แลระบบฐานขอ้มูล (Database administrator: DBA) เป็นผูรั้บผดิชอบเร่ืองการบ ารุงรักษา 

ประสิทธิภาพการท างาน ความถูก ตอ้งสมบูรณ์และรักษาความปลอดภยัของฐานขอ้มูลในหอ้งสมุดโดยเฉพาะ

ฐานขอ้มูลออนไลน์ และ ฐานขอ้มูล OPAC  

    2.2 ผูดู้แลเวบ็ไซต์ (Website administrator) หรือ เวบ็มาสเตอร์ (Webmaster) คือบุคคลผูท่ี้มีหนา้ท่ี

รับผดิชอบการออกแบบ การพฒันา การดูแลการตลาด และการบ ารุงรักษาเวบ็ไซต์ โดยเฉพาะบนเวบ็ไซตข์อง

หอ้งสมุดนั้นๆ การเป็นผูดู้แลเวบ็ไซต์  ตอ้งสามารถสร้างเวบ็ พฒันาเวบ็ หรือออกแบบเวบ็โดยใชภ้าษาต่างๆ ได ้เช่น 

HTML, PHP เป็นตน้  

    2.3 ผูดู้แลเครือข่าย (Network administrator) หรือผูท่ี้มีหนา้ท่ีดูแลและบริหารระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ของหอ้งสมุด เพื่อใหส้ามารถใชง้านสารสนเทศไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว ไม่ติดขดั รวมทั้งการดูแลบญัชีผูใ้ชง้านและ

รักษาความปลอดภยัของระบบสารสนเทศดว้ย  

       2.4 ผูสื้บคน้ออนไลน์ (Online searcher) กล่าวคือ บรรณารักษย์คุศตวรรษท่ี 21 ควรมีความสามารถ 

ระดบัสูงในการสืบคน้สารสนเทศผา่นระบบเครือข่าย และตอ้งสามารถวเิคราะห์สารสนเทศจากการสืบคน้ได ้ซ่ึง

งานวจิยัท่ีศึกษาทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับบรรณารักษต์อบค าถามและช่วยคน้ควา้ของหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัและวทิยาลยั

รวม 26 แห่งในประเทศนิวซีแลนด ์สนบัสนุนทกัษะดา้นน้ีโดยพบวา่ทกัษะท่ีส าคญัท่ีสุด คือ การสืบคน้ออนไลน์   

 ดงันั้นหลกัสูตรทางดา้นบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ในประเทศไทยควรเพิ่มรายวชิาท่ี

เก่ียวขอ้งกบัทกัษะดา้นไอซีทีโดยก าหนดเป็นรายวชิาบงัคบัของหลกัสูตรเพื่อใหผู้เ้รียนมีสมรรถนะดา้นไอซีที

สามารถน าไปประยกุตใ์ชก้บัวชิาชีพบรรณารักษแ์ละนกัสารสนเทศได ้รวมทั้งสามารถประกอบอาชีพในองคก์ร

สารสนเทศไดห้ลากหลายมากข้ึน ดงัเช่น มหาวทิยาลยัเซาทแ์คโรไลนา ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดเ้ปิดสอนปริญญาตรี

สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ นกัศึกษาท่ีจบสาขาน้ีจะมีความรู้ ความสามารถ ดา้นไอซีทีและ

ประกอบอาชีพในต าแหน่งต่างๆ ได ้ดงัน้ี    

                1. สถาปนิกสารสนเทศ (Information architect) คือ บรรณารักษผ์ูท่ี้สามารถตรวจสอบความใชง้าน

ได ้(Usability) วเิคราะห์ความช านาญในการใชง้านคอมพิวเตอร์ของผูใ้ช ้และการจ าแนกรายการเมนูของเวบ็ไซต ์   
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                  2. ผูพ้ฒันาฐานขอ้มูล (Database developer) คือ บรรณารักษท่ี์สามารถพฒันาระบบฐานขอ้มูลพื้นฐานได้

ดว้ยโปรแกรมภาษาต่าง ๆ ได ้เช่น Microsoft Access หรือ MySQL เป็นตน้ 

                  3. ผูดู้แลเครือข่าย (Network administrator) คือ บรรณารักษผ์ูมี้หนา้ท่ีดูแลและบริหารระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ของหอ้งสมุด เช่น การติดตั้งระบบเครือข่าย การควบคุมสิทธ์ิของผูใ้ชง้าน การป้องกนัการบุกรุก

เครือข่าย เป็นตน้ 

                 4. ผูเ้ช่ียวชาญดา้นระบบ (Systems specialist) คือ บรรณารักษผ์ูมี้หนา้ท่ีพฒันาหรือควบคุมการท างานของ

ระบบสารสนเทศในห้องสมุด เช่น บรรณารักษท่ี์เป็นนกัวิเคราะห์ระบบ (System Analysts) ผูเ้ขียนโปรแกรม 

(Programmer) เป็นตน้ 

                  5. ผูจ้ดัการดูแลเน้ือหาบนเวบ็ (Web content manager) คือ บรรณารักษท่ี์สามารถจดัการเน้ือหาบนเวบ็

โดยเฉพาะแหล่งสารสนเทศออนไลน์ท่ีบอกรับอยา่งถูกตอ้ง เช่น e-Book, e-Journal และฐานขอ้มูลต่าง ๆ  ทั้งน้ีควรมี

ความรู้เก่ียวกบัระบบจดัการเน้ือหา (Content management system) เช่น Mambo, Wordpress, Drupal, Joomla เป็นตน้             

                  6. ผูจ้ดัการความรู้ (Knowledge manager) คือ บรรณารักษใ์นศตวรรษท่ี 21 ตอ้งมีความรู้ ความสามารถใน

การจดัการความรู้ น าหลกัการ ทฤษฏีทางบรรณารักษศาสตร์และการจดัการสารสนเทศ ไดแ้ก่ การจดัหมู่และท า

รายการ เทคนิคการสืบคน้ เมตาดาตา้และศพัทส์ัมพนัธ์ มาประยกุตใ์ชเ้พื่อสร้างระบบการจดัการความรู้ข้ึนมาใหม่ 

                  7. ผูเ้ช่ียวชาญดา้นปัญญาการแข่งขนั (Competitive intelligence specialist) คือ บรรณารักษท่ี์ท าหนา้ท่ีการ

วเิคราะห์หรือการพยากรณ์กลยทุธ์ของหอ้งสมุดคู่แข่ง และการก าหนดกลยทุธ์ของหอ้งสมุดเพื่อตอบสนองการรับรู้

ดา้นผลิตภณัฑห์รือบริการของกลุ่มผูใ้ชเ้ป้าหมายจะมาจากกิจกรรมดา้นการบริการ เช่น การวจิยัและพฒันา การวจิยั

ตลาด การออกแบบผลิตภณัฑ ์การบริการผูใ้ช ้การโฆษณา เป็นตน้ 

                   8. นกัวจิยัเวบ็ (Web researcher) คือ บรรณารักษท่ี์สามารถใชส้ารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตเพื่อการวิจยั 

ทราบแหล่งสารสนเทศดา้นการวจิยั มีความสามารถใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ต่าง ๆ ได ้  

                   9. ผูดู้แลเหมืองขอ้มูล (Data miner) หมายถึง บรรณารักษท่ี์สามารถจดัเก็บและตีความหมายขอ้มูลจากเดิม

ท่ีมีการจดัเก็บขอ้มูลอยา่งง่าย ๆ มาสู่การจดัเก็บในรูปฐานขอ้มูลท่ีสามารถดึงขอ้มูล สารสนเทศมาใชโ้ดยการการน า

ขอ้มูลจากฐานขอ้มูลดงักล่าวมาวเิคราะห์และประมวลผล โดยการสร้างแบบจ าลองและความสัมพนัธ์ทางสถิติเพื่อ

คน้หารูปแบบท่ีเป็นประโยชน์จากขอ้มูลท่ีมีอยู ่จากนั้นน าเสนอความรู้ท่ีคน้พบ โดยใชเ้ทคนิคในการน าเสนอเพื่อให้

เขา้ใจ 

    นอกจากทกัษะขา้งตน้ท่ีกล่าวมาแลว้ บรรณารักษแ์ละนกัสารสนเทศ ควรตระหนกัและเตรียมความ

พร้อมกบัการประยกุตไ์อซีทีกบังานสารสนเทศ ดงัน้ี 
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  1. การประยกุตเ์ทคโนโลยสีมยัใหม่ทั้งอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายออนไลน์ เพื่อน ามาเป็นเคร่ืองมือใน

การวจิยั จดัการ ประเมิน และส่ือสารสารสนเทศ การประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยดิีจิทลัในงานสารสนเทศ ไดแ้ก่ 

โปรแกรมโอเพนซอร์ส (Open source), PDAs, GPS โทรศพัทมื์อถือ เวบ็ 2.0 เป็นตน้ เพื่อเขา้ถึงแหล่งสารสนเทศ 

จดัเก็บ สร้างและวเิคราะห์สารสนเทศ รวมถึงการสร้างคลงัความรู้ต่าง ๆ ท่ีสนบัสนุนสังคมฐานความรู้   

  2. การประยกุตเ์ทคโนโลยดีว้ยจริยธรรมและจรรยาบรรณในการเขา้ถึง ใช ้และคดัลอกสารสนเทศจาก

แหล่งต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ต 

  3. การยอมรับความเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยใีหม่ๆ กล่าวคือ บรรณารักษส่์วนใหญ่มกัวติกกงัวลกบั

เคร่ืองมือเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารท่ีเปล่ียนแปลงและพฒันากา้วหนา้อยูต่ลอดเวลา บรรณารักษต์อ้ง

เตรียมพร้อมส าหรับการเรียนรู้เทคโนโลยใีหม่ ๆ ท่ีจะเกิดข้ึน และตอ้งสามารถน ามาใชก้บังานสารสนเทศต่าง ๆ โดย

ยดึหลกัการบริการท่ีดีและทนัสมยัท่ีสุดแก่ผูใ้ชพ้ยายามลดความกลวัหรือไม่มัน่ใจในความสามารถใชเ้ทคโนโลย ี 

ใหม่ๆ  ทั้งน้ีบรรณารักษฝึ์กฝนตนเองในการเรียนรู้เทคโนโลยใีหม่ๆ อยูต่ลอดเวลา ซ่ึงอาจกระท าไดโ้ดยติดตาม

ข่าวสารและการฝึกอบรมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพื่อสร้างความคุน้เคยกบัเทคโนโลยดีงักล่าว 

  4. ความสามารถในการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ หมายถึง การแกไ้ขปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนจากการน า

เทคโนโลยมีาใชใ้นหอ้งสมุด เช่น ปัญหาเคร่ืองไอแพดไม่สามารถเช่ือมต่อกบัเครือข่ายได ้ขอ้จ ากดัของการใชไ้วไฟ 

เป็นตน้ บรรณารักษค์วรสามารถแกปั้ญหาเฉพาะท่ีเป็นพื้นฐานเหล่าน้ีได ้ 

  5. ความสามารถและความใฝ่รู้ ติดตามกระแสเทคโนโลยสีารสนเทศใหม่ ๆ ท่ีจะเกิดข้ึน โดยใน

ประเด็นน้ีจะพบวา่เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารมีพฒันาการและมีการเปล่ียนแปลงในทุก ๆ นาที 

บรรณารักษต์อ้งติดตามข่าวคราวความเคล่ือนไหวของไอซีทีอยูต่ลอดเวลา ไม่วา่จะผา่นทาง Blog,  Webcast, Instant 

Messaging (IM) หรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่าง ๆ  

 3. คุณลกัษณะส่วนบุคคล (Personal attributes) 

      3.1 ดา้นการบริหารโครงการ (Project management) คือ ความสามารถของบรรณารักษใ์นการบริหาร

จดัการ ก าหนด วางแผน ติดตามทรัพยากรต่าง ๆ ใหบ้รรลุเป้าหมายทั้งหมดตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้  

      3.2 ดา้นในการถ่ายทอด เปล่ียนแปลงบริการของหอ้งสมุดแบบดั้งเดิมไปสู่บริการแบบออนไลน์ใหก้บั

ผูใ้ช ้ผา่นเทคโนโลยต่ีาง ๆ เช่น Blog, Wikipedia, Facebook เป็นตน้    

      3.3 ดา้นความสามารถในการน าเสนอความคิดใหม่ ๆ (Sell ideas) ในการบริการผูใ้ช ้ในประเด็นน้ีถือได้

วา่เป็นการตลาดอยา่งหน่ึงท่ีบรรณารักษส์ามารถท าไดโ้ดยการเสนอแนวคิดดา้นบริการใหม่ ๆ ใหก้บัผูบ้ริหาร เพื่อน

ร่วมงาน ผูดู้แลระบบสารสนเทศ อาจารยแ์ละนกัศึกษา เช่น การเป็นผูพู้ดท่ีดี การน าเสนอดว้ยสไลด ์อินโฟกราฟิก ส่ือ

ประสม เป็นตน้ 
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     3.4 ดา้นภาวะการเป็นผูน้ าหอ้งสมุด (Library leadership) คือ ภาวะท่ีบรรณารักษแ์ละนกัสารสนเทศมี

ความสามารถในการแนะน าผูร่้วมงานหรือเพื่อนร่วมงานแต่ละคนใหท้ างานตามแนวคิดของตนดว้ยความเตม็ใจ 

เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องกลุ่ม แผนกและหอ้งสมุดได ้   

     3.5 ดา้นการจดัการทัว่ไป (Management skill) ไดแ้ก่ทกัษะดา้นการเงิน การตลาด การจดัการทรัพยากร

บุคคล การประชาสัมพนัธ์ มีงานวจิยัท่ีไดศึ้กษาสมรรถนะของบรรณารักษส์ถาบนัอุดมศึกษาจากวรรณกรรมทางดา้น

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ในระหวา่ง ค.ศ. 2001-2005 และ ค.ศ. 2011 ไดผ้ลการวจิยัสนบัสนุน

แนวคิดน้ีวา่ ร้อยละ 50 ตอ้งการสมรรถนะทางดา้นการจดัการมากท่ีสุด    

      3.6 ดา้นการวิจยั (Research skill) คือ ความสามารถของบรรณารักษแ์ละนกัสารสนเทศในการท าวจิยั มี

ความรอบรู้เก่ียวกบักระบวนการวจิยั และสนบัสนุนการท าวจิยัในสถาบนั เช่น ท าวจิยัเพื่อพฒันางานหอ้งสมุด จดัหา

ทรัพยากรสารสนเทศส าหรับการท าวจิยัแก่ผูใ้ช ้บริการสารสนเทศ และสืบคน้สารสนเทศเก่ียวกบัท าวจิยัใหก้บั

นกัศึกษาและอาจารย ์เป็นตน้ 

   การท่ีจะพฒันาบรรณารักษใ์หมี้สมรรถนะดงักล่าว หลกัสูตรทางดา้นบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ

ศาสตร์ ควรเตรียมความพร้อมใหก้บันกัศึกษาทั้งทางดา้นคุณสมบติัและการส่งเสริมพฒันานกัศึกษาใหมี้ความรู้

ความสามารถ โดยมีกิจกรรมพฒันาในรูปแบบต่างๆ เพื่อกา้วไปสู่บรรณารักษใ์นศตวรรษท่ี 21 ทั้งน้ีตอ้งผสมผสาน

สมรรถนะเฉพาะดา้น สมรรถนะดา้นเทคนิคและไอซีที และดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล 

        สีปาน ทรัพยท์อง (2561, สัมภาษณ์) กล่าววา่ หากจะพฒันามาตรฐานวชิาชีพ ควรมีเกณฑด์า้นต่างๆ ส าหรับ

บรรณารักษ ์ดงัน้ี 

  1. เกณฑก์ าหนดบทบาท เช่น 

              1.1 บทบาทในการใหบ้ริการสารสนเทศดิจิทลั ตลอดจนการช้ีแนะแหล่งสารสนเทศดิจิทลัต่างๆซ่ึงผูใ้ช้

สามารถเขา้ถึงไดท้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์   

         1.2 บทบาทของผูมี้ความเช่ียวชาญเฉพาะในการจดับริการตามความตอ้งการของผูใ้ช ้ เป็นบทบาทในการ 

ใหบ้ริการท่ีมุ่งเนน้ใหค้วามส าคญัแก่ผูใ้ชโ้ดยยดึผูใ้ชเ้ป็นศูนยก์ลาง  

                    1.3 บทบาทของผูท่ี้ตอ้งมีทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  

                2. เกณฑก์ าหนดความสามารถในการจดับริการสารสนเทศ เช่น 

                     2.1 ความสามารถในการจดับริการสารสนเทศท่ีมีประโยชน์และคุม้ค่าสอดคลอ้งกบัประเภทของ 

หอ้งสมุดและผูใ้ช ้ 

                     2.2 ความสามารถในการศึกษาวจิยัพฤติกรรมสารสนเทศของผูใ้ช้ 

                     3.3 ความสามารถในการศึกษาวเิคราะห์ สังเคราะห์สารสนเทศ   
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                3. เกณฑก์ าหนดความรู้เก่ียวกบัสารสนเทศแหล่งสารสนเทศและผลิตภณัฑ์สารสนเทศ เช่น 
                     3.1 ความรู้เร่ืองวงจรของสารสนเทศ 
                     3.2 ความรู้ความเขา้ใจเร่ืองจริยธรรมทางวชิาการและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
                4. เกณฑก์ าหนดความรู้ในการใหบ้ริการสารสนเทศ เช่น 

      4.1 สามารถจดับริการและส่งเสริมใหผู้ใ้ชเ้ขา้ถึงสารสนเทศไดอ้ยา่งเสรี 

      4.2 มีความรู้ มีหลกัการ มีเทคนิคในการใหบ้ริการสารสนเทศประเภทต่างๆ แก่ผูใ้ชท่ี้มีความ 

หลากหลาย   

                    4.3 เกณฑก์ าหนดความรู้และทกัษะดา้นเทคโนโลย ีเช่น รู้เท่าทนัเทคโนโลยแีละนวตกรรมท่ีเกิดข้ึน ทั้งน้ี
เพื่อใหส้ามารถพฒันาปรับปรุงบริการสารสนเทศให้เหมาะสมกบัยคุสมยั 

  ผูช่้วยศาสตราจารยธ์นู บุญญานุวตัร (2560, สัมภาษณ์) กล่าววา่ ดา้นเกณฑม์าตรฐานวชิาชีพบรรณารักษ ์

ควรประกอบดว้ยมาตรฐาน 3 ดา้นคือ  

    1. มาตรฐานความรู้ ควรมีความรู้เก่ียวกบั 1) การจดัการความรู้  2) เทคโนโลยสีารสนเทศ  3) นิเทศศาสตร์ 

4) ภาษาเพื่อการส่ือสาร และ 5) กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง (กม.ทรัพยสิ์นทางปัญญา ลิขสิทธ์ิ ฯลฯ) 

    2. มาตรฐานความสามารถควรมีความสามารถเก่ียวกบั 1) การจดัการความรู้ (คน้หา รวบรวม ถ่ายทอด 

แลกเปล่ียน ประยกุตใ์ชค้วามรู้)  2) การใชเ้ทคโลยสีารสนเทศ  3) การใชภ้าษาเพื่อการส่ือสาร  4) การประชาสัมพนัธ์  

   3. มาตรฐานดา้นจรรยาบรรณจ าแนกเป็น จรรยาบรรณต่อวชิาชีพ  ต่อผูใ้ชบ้ริการ และต่อสังคม 

                สมาคมหอ้งสมุดวิจยัของประเทศแคนาดา (Canadian Association of Research Libraries – CARL) ได้

น าเสนอสมรรถนะหลกัส าหรับบรรณารักษใ์นศตวรรษท่ี 21 ไวใ้นหนงัสือช่ือ Core Competencies for 21st Century 

CARL Librarians  วา่ บรรณารักษค์วรมีความสามารถ 7 ประการ ดงัน้ี 

   1. มีความรู้พื้นฐาน (Foundational Knowledge) ทั้งความรู้ทางวชิาชีพดา้นหอ้งสมุดและสารสนเทศ การ

ส่ือสารทางวชิาการ ลิขสิทธ์ิและกฎหมายต่างๆ ความรู้ทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม การเมือง และความรู้

เก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มขององคก์รต่างๆ ท่ีหอ้งสมุดสังกดัหรือเก่ียวขอ้งดว้ย 

   2. มีทกัษะดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล (Interpersonal Skills) ไดแ้ก่ เป็นผูมี้มนุษยสัมพนัธ์ดี มีทกัษะ

ในการตดัสินใจ การแกปั้ญหา การเจรจาต่อรอง การสร้างความร่วมมือ การท างานเป็นทีม การเป็นพี่เล้ียงหรือท่ี

ปรึกษางาน มีความคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม ความสามารถทางการตลาด และทกัษะในการเขียนและการน าเสนอ 

   3. มีภาวะผูน้ าและความสามารถในการบริหารจดัการ (Leadership and Management) ทั้งทางดา้นการเงิน 

การบริหารงานบุคคล การพฒันาทรัพยากรและการบริการ การบริหารความเส่ียง การบริหารโครงการ การวเิคราะห์

และประเมินผล การสร้างความร่วมมือและความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 



26 
 

    4. มีความสามารถในการพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ (Collections Development) มีความรู้ความเขา้ใจ

วงจรของการผลิตส่ิงพิมพท์างวชิาการ การพฒันาและการบริหารจดัการทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท การสงวน

รักษาและการอนุรักษส์ารสนเทศในรูปแบบดิจิทลั 

    5. มีทกัษะการรู้สารสนเทศ (Information Literacy) รวมทั้งทกัษะในการสอน การเรียนรู้ การเรียนรู้ตลอด

ชีวติ การคิดวเิคราะห์ การบริการอา้งอิงและสารสนเทศ ตอบค าถามช่วยการคน้ควา้ การสร้างสัมพนัธ์และความ

ผกูพนัของผูรั้บบริการ 

    6. มีความสามารถในการท าวจิยัและเผยแพร่ผลงานไปสู่แวดวงวชิาชีพ (Research & Contributions to the 

Profession) มีความรู้ในเร่ืองระเบียบวธีิวจิยั มีความสามารถในการท าวจิยั การตีพิมพ ์การขอทุนวจิยั การน าเสนอใน

ท่ีประชุมวชิาการ การจดัการประชุมวชิาการ การสอนในหลกัสูตรและรายวชิาต่างๆ  การร่วมเป็นคณะกรรมการ

ต่างๆ ในสมาคมวชิาชีพ การเรียนหรือการศึกษาต่อในระบบ ติดตามความกา้วหนา้ของงานวจิยัอยูเ่สมอ 

    7. มีทกัษะทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology Skills) มีความรู้เก่ียวกบัระบบ

สารสนเทศท่ีใชใ้นงานห้องสมุด ระบบหอ้งสมุดอตัโนมติั ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ คลงัสารสนเทศ

สถาบนั การบริหารจดัการฐานขอ้มูล เทคโนโลยเีวบ็ การพฒันาเวบ็ไซต ์ระบบการจดัการเน้ือหาของเวบ็ไซต ์(CMS) 

ระบบการบริหารจดัการเรียนการสอนผา่นเวบ็ หรือระบบการจดัการเรียนรู้ (LMS) 

ความจ าเป็นทีต้่องมมีาตรฐานวชิาชีพบรรณารักษ์  

    ในประเทศไทยใครอยากประกอบอาชีพอะไรก็ท าไดอ้ยา่งอิสระ ไม่มีมาตรฐานก ากบั ท าใหผู้บ้ริโภคเสีย

ประโยชนจ์ากการไดรั้บบริการอยา่งมืออาชีพแต่เสียค่าใชจ่้ายเตม็ท่ี ดงันั้นมาตรฐานวชิาชีพจะช่วยยกระดบัการ

บริการเพื่อใหผู้บ้ริโภคไดรั้บประโยชน์สูงสุดและช่วยใหผู้ท่ี้ไม่ใช่มืออาชีพพฒันาตนเองไปสู่มาตรฐานท่ีควรจะเป็น

ดว้ย มาตรฐานวชิาชีพจึงจ าเป็นต่อการพฒันาประเทศชาติมาก 

  ธนู บุญญานุวตัร (สัมภาษณ์, 2560) กล่าวถึงความจ าเป็นท่ีตอ้งมีมาตรฐานวชิาชีพบรรณารักษ ์ดงัน้ี 

  1. มาตรฐานวชิาชีพเป็นตวัก าหนดความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน จ าเป็นตอ้งมีในทุกอาชีพ 

โดยเฉพาะในงานทางดา้นบริการ ท่ีผูใ้ชบ้ริการมีความคาดหวงัต่อ ความรู้ ความสามารถของบุคลากรในอาชีพนั้น 

วชิาชีพบรรณารักษจ์ดัอยูใ่นกลุ่มงานบริการ ท่ีตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถเฉพาะ เก่ียวขอ้งกบัการจดัการความรู้ และ

การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร เป็นผูมี้บทบาทส าคญัในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ นอกจากมีความรู้ความสามารถใน

ระดบัท่ีใหบ้ริการท่ีดีแลว้ ยงัจ  าเป็นตอ้งมีจรรยาบรรณในการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารดว้ย  

                2. มาตรฐานวชิาชีพเป็นแนวทางใหบุ้คลากรพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหเ้กิดความช านาญในการ

ประกอบอาชีพ 

                3. มาตรฐานวชิาชีพเป็นหลกัเกณฑท่ี์หน่วยงานอ่ืนน าไปใชอ้า้งอิงไดเ้ช่น กพ. ครุสภา เป็นตน้ การก าหนด
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เกณฑม์าตรฐานโดยบุคลากรท่ีมีอาชีพทางดา้นบรรณารักษโ์ดยตรง จะช่วยใหไ้ดเ้กณฑม์าตรฐานครอบคลุมขอบเขต

การปฏิบติังานมากข้ึน 

               4. มาตรฐานวชิาชีพ เป็นตวับ่งช้ีคุณลกัษณะของผูป้ระกอบวชิาชีพท่ีสถาบนัการศึกษาน าไปใชเ้ป็นหลกัใน

การพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัคุณลกัษณะท่ีตอ้งการ 

 แรงผลกัดันที่น าสู่แนวคิดการพฒันามาตรฐานวชิาชีพ   

 1. บรรณารักษห์อ้งสมุดไม่มีวฒิุตรงสาขา 

 ในหอ้งสมุดโรงเรียน ตามพระราชบญัญติับุคลากรทางการศึกษา วชิาชีพครูไดก้ าหนดใหมี้ใบประกอบ

วชิาชีพดว้ย บณัฑิตครูหลกัสูตร 5 ปีและมีใบประกอบวชิาชีพจึงมีคุณสมบติัพร้อมท่ีจะเขา้สู่ต าแหน่งครูหลงัจบ

การศึกษา แต่ส าหรับต าแหน่ง "ครูบรรณารักษ"์ นั้น ไม่ไดร้วมอยูใ่นกลุ่มสาขาของบุคลากรทางการศึกษา ไม่มีผลิต

ในคณะครู ตอ้งอาศยัผูจ้บสาขาบรรณารักษศาสตร์/สารสนเทศศาสตร์จากคณะสายมนุษยศาสตร์ซ่ึงไม่มีใบประกอบ

วชิาชีพ จึงขาดคุณสมบติัท่ีจะเขา้สู่ต าแหน่ง "ครูบรรณารักษ"์ บณัฑิตท่ีจบสาขาบรรณารักษศาสตร์ในคณะสาย

มนุษยศาสตร์ จ  าเป็นตอ้งขวนขวายศึกษาเพิ่มเติมใหมี้คุณสมบติัพร้อมในการสมคัรสอบบรรจุ โดยตอ้งสอบมาตรฐาน

วชิาชีพครูทั้ง 9 มาตรฐานให้ได ้จากนั้นจะได ้"ใบรับรองอนุญาตใหส้อน" เพื่อใหมี้ประสบการณ์สอนในโรงเรียน/

สถาบนัการศึกษาต่างๆ ครบ 1 ปี จึงจะมีทั้งความพร้อมทั้งมาตรฐานความเป็นครูและประสบการณ์สอน จากนั้นยืน่

ต่อครุสภาเพื่อขอใบประกอบวชิาชีพครู จึงจะมีสิทธ์ิสอบบรรจุเป็น "ครูบรรณารักษ"์ ได ้แต่ปัญหาท่ีพบคือ การสอบ

มาตรฐานวชิาชีพครูทั้ง 9 มาตรฐานน้ีเป็นเร่ืองยากมากท่ีจะผา่นไดภ้ายในการสอบคร้ังเดียว ท าใหบ้ณัฑิตท่ีจบสาขา

บรรณารักษศาสตร์ตอ้งใชเ้วลามาก เน่ืองจากมีสิทธ์ิสอบไดเ้พียง 3 คร้ังในเวลา 1 ปี การเขา้สู่วชิาชีพครูของผูจ้บสาขา

บรรณารักษศาสตร์จึงเป็นเร่ืองยากมาก (พินิจนนัท ์แสงอรุณ, ม.ป.ป., หนา้ 1) บณัฑิตจ านวนมากจึงเลือกท่ีจะท างาน

บรรณารักษใ์นหน่วยงานอ่ืนท่ีไม่ใช่โรงเรียน ท าใหปั้จจุบนัโรงเรียนขาดแคลนครูบรรณารักษอ์ยา่งมาก โรงเรียนจึง

ใชค้รูท่ีจบสาขาอ่ืนมาท าหนา้ท่ีบรรณารักษ ์ซ่ึงท าไดไ้ม่เต็มท่ีเพราะไม่ไดจ้บสาขาน้ีมาโดยตรง ภาพสะทอ้นของ

ปัญหาน้ีคือเด็กนกัเรียนอ่านหนงัสือนอ้ยลงเพราะขาดแคลนครูบรรณารักษม์าท าหนา้ท่ีส่งเสริมการอ่านแก่เด็กๆ 

(ปภิณวชิ เอ่ียมคง, 2554, หนา้ 1)   

   แมบ้ณัฑิตท่ีจบสาขาบรรณารักษศาสตร์จะไดข้วนขวายจนสอบมาตรฐานวชิาชีพครูทั้ง 9 มาตรฐาน และ

ไดรั้บใบประกอบวชิาชีพแลว้ ยงัประสบปัญหาและอุปสรรคอีกอยา่งหน่ึงวา่โรงเรียนไม่เปิดรับอตัราครูบรรณารักษ์

หรือเปิดรับนอ้ย เน่ืองจากโรงเรียนส่วนใหญ่ไดม้อบหมายใหค้รูสาขาอ่ืนมาท าหนา้ท่ีครูบรรณารักษแ์ลว้ ผูจ้บสาขา

บรรณารักษศ์าสตร์จึงมีโอกาสนอ้ยมากท่ีจะเขา้สู่วชิาชีพครูและท างานในห้องสมุดโรงเรียน การมีมาตรฐานวชิาชีพ

จึงเป็นโอกาสของบณัฑิตสาขาบรรณารักษศาสตร์ท่ีจะไดเ้ขา้ไปท างานในห้องสมุดโรงเรียน บรรณารักษค์วรตอ้งจบ

ตอ้งบรรณารักษเ์ท่านั้นเพื่อท าหนา้ท่ีส่งเสริมการอ่านแก่เด็กๆ แต่สมาคมหอ้งสมุดฯ ก็ไม่ไดผ้ลกัดนัเร่ืองน้ี หน่วยงาน
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องคก์รต่างๆ ไม่ไดใ้หค้วามส าคญักบัอาชีพน้ี หลกัสูตรในโรงเรียนก็มีส่วนท าใหไ้ม่เห็นความส าคญัของบรรณารักษ ์

โอกาสท่ีบรรณารักษจ์ะมีงานท าในโรงเรียนก็มีนอ้ย  

 รองศาสตราจารย ์ดร.นยันา อรรจนาทร ประธานสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย (สัมภาษณ์, 2560) เสนอแนะวา่ บณัฑิตเม่ือจบการศึกษาแลว้ตอ้งไดท้  างานตามวชิาชีพ อยาก

ใหส้มาคมฯ ต่อสู้เพื่ออตัราต าแหน่ง ผลกัดนัใหก้ระทรวงศึกษาธิการเปิดสอบบรรจุครูบรรณารักษใ์หม้าก 

 แมใ้นหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัและหอ้งสมุดประชาชนก็เช่นเดียวกนั ปทุมทิพย ์ล้ิมพงศานุรักษ ์(2560) ให้

สัมภาษณ์วา่ เคยเปิดรับบรรณารักษไ์ม่จ  ากดัวฒิุ ก็ไดค้นสาขาต่างๆ เขา้มา แต่เราตอ้งการความเช่ียวชาญ จึงตอ้ง

กลบัมารับบรรณารักษ ์ไม่ใช่ใครก็ได ้คิดวา่ฝึกฝนไดแ้ต่ไม่ใช่ เช่นเดียวกบั พชัร์อริญ ศรีสุวรรณ (2561, สัมภาษณ์) 

กล่าววา่ ตนจบสาขาอ่ืน มาสมคัรเป็นบรรณารักษห์้องสมุดประชาชน ท างานพื้นฐานไดโ้ดยถ่ายทอดเรียนรู้จาก

หวัหนา้งาน บางงานท่ีตอ้งใชค้วามรู้ระดบัลึกก็ไม่เขา้ใจบา้ง แต่ทัว่โดยไปก็มีแต่งานพื้นฐาน เช่น จดัหมวดหมู่

ระบบดิวอ้ี จดัหนงัสือข้ึนชั้น ใหบ้ริการยมืคืน จดักิจกรรมส่งเสริมการอ่านง่ายๆ เช่น ใหเ้ด็กระบายสีภาพ แต่จะ

เช่ือมโยงไปสู่การอ่านไดอ้ยา่งไรนั้นไม่ทราบ  

 2. การเคล่ือนยา้ยแรงงาน 

                 เม่ือประเทศไทยเขา้สู่ประชาคมอาเซียน การเคล่ือนยา้ยแรงงานของผูป้ระกอบอาชีพต่างๆ จะเป็นไปโดย

เสรีมากข้ึน แรงงานต่างชาติจากประเทศท่ีมีการก าหนดมาตรฐานวชิาชีพหรือมีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพจะ

ไดเ้ปรียบและไดรั้บการยอมรับในการท างานในต่างประเทศ ส่วนแรงงานในประเทศท่ีไม่ไดก้  าหนดมาตรฐาน

วชิาชีพหรือมีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพก็จะเสียโอกาส และอาจถูกแยง่งานโดยผูป้ระกอบอาชีพจากประเทศอ่ืน 

(ธนัยช์นก อากรปรุ และคนอ่ืนๆ, ม.ป.ป., หนา้ 1) ฟิลิปปินส์ เป็นชาติเดียวในเอเชียท่ีบรรณารักษมี์ใบอนุญาต

ประกอบวชิาชีพ ปัจจุบนับรรณารักษช์าวฟิลิปปินส์มาท างานในไทยจ านวนมาก เช่น ในโรงเรียนนานาชาติ และไป

ไดท้ัว่โลกเพราะมีทกัษะภาษาองักฤษและมีใบประกอบวชิาชีพ บรรณารักษช์าวไทยสอบใบอนุญาตท่ีฟิลิปปินส์ไม่

ผา่นเพราะอ่อนทกัษะภาษาองักฤษ (ชุติมา สัจจานนัท,์ 2549, สัมภาษณ์) 

มทันา บุญประเสริฐ (2558, หนา้ 1) ไดร้ายงานการเสวนาเร่ือง “การเคล่ือนยา้ยภาคแรงงาน: ส่ิงท่ีบรรณารักษ์

ในประเทศอาเซียนควรรู้” โดยวทิยากร ดร.มลิวลัย ์ประดิษฐธี์ระ ผูอ้  านวยการส านกัหอสมุดมหาวทิยาลยัรังสิต และ

ดร.นฤมล ร่ืนไวย ์ผูอ้านวยการศูนยค์วามรู้ สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (วว.) น าเสนอ

ประเด็นการเสวนาเป็น 3 หวัขอ้ คือ 

  1. กรณีศึกษาการเคล่ือนยา้ยแรงงานของสหภาพยโุรปและอาเซียน กล่าวคือ การเคล่ือนยา้ยแรงงานอยา่ง

เสรีภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะเป็นไปในลกัษณะท่ีผูมี้ใบประกาศนียบตัรรับรองฝีมือแรงงานอาเซียน

สามารถจะเขา้ไปท างานในประเทศใดก็ไดใ้นกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนโดยปฏิบติัตามเง่ือนไขของประเทศนั้น แต่
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การเคล่ือนยา้ยแรงงานอยา่งเสรีภายในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็จ  ากดัเฉพาะแรงงานฝีมือหรือแรงงานวชิาชีพ

เท่านั้น มีขอ้ตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบติันกัวชิาชีพของอาเซียน ทั้งหมด 7 สาขา คือ แพทย ์ทนัตแพทย ์พยาบาล 

สถาปัตยกรรม การส ารวจ นกับญัชี และวศิวกรรม ส่วนสาขาอ่ืนๆ ยงัอยูร่ะหวา่งการพิจารณา    

  2. สภาพแวดลอ้มท่ีมีผลต่อการเคล่ือนยา้ยประชากรและแรงงานในกลุ่มประเทศอาเซียน ประกอบดว้ย

ปัจจยัหลากหลายประการ อาทิ การเมืองการปกครอง สถานภาพทางเศรษฐกิจ สภาพทางสังคม เทคโนโลย ี

ภูมิศาสตร์และส่ิงแวดลอ้ม     

  3. ผลกระทบต่อวชิาชีพบรรณารักษแ์ละนกัสารสนเทศ แบ่งออกเป็น 2 ดา้น คือ 

                    3.1 โอกาส ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้เป็นปัจจยัในการพฒันาตนเองของสมาชิกในสังคมชุมชน บริการ

ในหอ้งสมุดมีความหลากหลายมากข้ึน มีสารสนเทศหลากหลายภาษา ประเทศไทยนบัวา่มีความพร้อมในการใชแ้ละ

ลงทุนเทคโนโลยสีารสนเทศ บุคลากรมีโอกาสพฒันาตนเองในบริบทพหุวฒันธรรม ความรู้จะถูกจดัการให้เขา้ถึงได้

ในหลกัการระบบเปิดมากข้ึน การแบ่งปันและถ่ายทอดความรู้ในระดบัภูมิภาคจะมีมากข้ึน 

        3.2 ความทา้ทาย อาจมีการยบุรวมหรือปิดห้องสมุดสืบเน่ืองจากการยา้ยถ่ิน หอ้งสมุดและผูใ้หบ้ริการ

จะตอ้งปรับตวัใหท้นั การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในทางท่ีไม่เหมาะสมหรือเป็นแหล่งประกอบอาชญากรรม

คอมพิวเตอร์ สมรรถนะทางภาษาองักฤษ ซ่ึงเป็นภาษาอาเซียนยงัอยูใ่นระดบัพอใช ้อุปสรรคดา้นภาษาของเน้ือหา

ความรู้ 

   3. บริบทการท างานของบรรณารักษท่ี์เปล่ียนไป 

 การปรับเปล่ียนทางเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเกิดข้ึน ส่งผลต่อวถีิการด ารงชีพของผูค้นในสังคมอยา่งทัว่ถึง 

หลกัสูตรทางดา้นบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (Library and Information Science: LIS) จึงตอ้งมีความ

ต่ืนตวัในการจดัการเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมใหน้กัศึกษามีทกัษะจ าเป็นส าหรับการออกไปสู่ตลาดแรงงานได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 (21st century skills)  ซ่ึงสถานศึกษาควรปฏิรูปเปล่ียนแปลง

รูปแบบการจดัการเรียนการสอน ตลอดจนเสริมทกัษะดา้นต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นต่อสังคมในยุคศตวรรษท่ี 21 เพื่อผลิต

บณัฑิตท่ีเพียบพร้อมสมบูรณ์ทั้งศาสตร์และศิลป์ออกสู่ตลาดแรงงาน เพื่อให้เป็นบรรณารักษห์รือนกัสารสนเทศรุ่น

ใหม่ สามารถท างานในหอ้งสมุดดิจิทลัได ้ท่ามกลางทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์และส่ือดิจิทลัในรูปแบบ

ต่างๆ นอกจากน้ีผูบ้ริหารหลกัสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์จ าเป็นตอ้งปรับวสิัยทศัน์คาดการณ์

อนาคตของนกัวชิาชีพสารสนเทศ พร้อมทบทวนหลกัสูตรและการเรียนการสอนใหเ้หมาะสมกบัวชิาชีพบรรณารักษ์

และนกัสารสนเทศในยคุปัจจุบนั โดยการส่งเสริมสมรรถนะทางวชิาชีพใหท้นัต่อเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยบูรณา

การทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 กบัการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ของหลกัสูตร (ดิชิตชยั เมตตาริกานนท ์และ เดช

ดนยั จุย้ชุม (2559, หนา้ 88) 



30 
 

      จอห์น เบอร์ร่ี (John Berry, 2008, p.10) กล่าววา่ วชิาชีพของบรรณารักษก์ าลงัจะหายไปเน่ืองจากปัจจยั

หลายอยา่ง เร่ิมจากงานของบรรณารักษต์อบค าถามซ่ึงถูกแทนท่ีดว้ยบรรณารักษผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะสาขาวชิาท่ีไม่

จ  าเป็นตอ้งส าเร็จการศึกษามหาบณัฑิตในสาขาบรรณารักษศาสตร์ เพียงขยนัขนัแขง็ในการสืบคน้ส่ิงท่ีตอ้งการของ

ผูใ้ช ้แนะน าผูท่ี้ร้องขอความช่วยเหลือ หรือ ตอบค าถามไม่ก่ีค  าถามทางออนไลน์เท่านั้น งานของบรรณารักษต์อบ

ค าถามจึงลดลงเพราะผูใ้ชสื้บคน้ดว้ยตนเองไดผ้า่นทาง OPAC หรือ Google การท ารายการบตัร ก็ใชร้ายการบตัรของ 

OCLC ซ่ึงมีมาตรฐานเทียบกบัร้านหนงัสือขนาดใหญ่และใชไ้ดง่้ายเช่นเดียวกบั Amazon หรือ Google และการใช ้

Metadata ก็เป็นท่ีนิยมกนัแพร่หลาย วนัน้ีผูค้นก็ไม่นึกถึงบตัรรายการแบบเก่ากนัแลว้ การคดัเลือกวสัดุเขา้มาเพื่อให้

บริการและพฒันาคลงัทรัพยากรกลายเป็นงานแบบทีมเล็กๆ ของบรรณารักษ ์จ านวน 2-3 คน และเจา้หนา้ท่ีเท่านั้น                                                                                                                                                   

                โลกของห้องสมุดจะเปรียบเสมือนส่วนยอ่ยในร้านท่ีมุ่งหวงัวา่ทุกคนจะมาแลว้น าผลผลิตไปใช ้การวดัผล

ส าเร็จวดัท่ีจ  านวนผลผลิตท่ีผูใ้ชน้ าออกไป ซ่ึงตอนน้ีเราไม่เรียกวา่ “ผูใ้ช”้ แต่เรียกวา่“ลูกคา้”แทน ท าใหไ้ม่ตอ้งวดั

ความเป็นประโยชน์หรือผลกระทบของบริการดา้นคุณภาพชีวติในชุมชนท่ีใหบ้ริการอีกต่อไป รวมทั้งการมีผูบ้ริหาร

หอ้งสมุดซ่ึงไม่ใช่คนในวชิาชีพ เน่ืองดว้ยเหตุผลทางการเมืองภายในองคก์าร สถานการณ์เช่นน้ีก าลงัก่อเคา้ลางใน

วงการหอ้งสมุดในประเทศไทย เน่ืองจากห้องสมุดรับเทคโนโลยเีขา้มาหลายอยา่ง หากโรงเรียนบรรณารักษไ์ม่

ปรับปรุงหลกัสูตรและเตรียมความพร้อมบรรณารักษรุ่์นใหม่ท่ีมีคุณสมบติัพร้อมกา้วตามเทคโนโลยแีลว้ สถานการณ์

ก็คงจะเป็นเช่นน้ีสักวนั  

 จากประเด็นต่างๆ ดงักล่าวแลว้นั้น มาตรฐานวชิาชีพจึงเป็นส่ิงจ าเป็นมาก แต่การท่ีจะกา้วเขา้สู่มาตรฐาน

วชิาชีพนั้น บรรณารักษจ์ะตอ้งพฒันาตนเองและสร้างความกา้วหนา้ในอาชีพดว้ยวธีิการต่างๆ อยา่งมาก ไดแ้ก่ 

(กนกวรรณ บวังาม, 2558, หนา้ 69) การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง การเขา้ร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ การศึกษาต่อใน

ระดบัท่ีสูงข้ึน และการสร้างเครือข่ายในแวดวงวชิาชีพเดียวกนั เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังานใหท้นักบั

เปล่ียนแปลงทางดา้นเทคโนโลยรูีปแบบการเรียนการสอนสมยัใหม่ รวมทั้งเป้าหมายของสถาบนัอุดมศึกษาท่ีมุ่งสู่

การวจิยัมากข้ึน โดยผูบ้ริหารหอ้งสมุดมีบทบาทส าคญัในการวางแผนและก าหนดนโยบายดา้นการพฒันาบุคลากร 

ส่วนภาควชิาบรรณารักษศาสตร์จะมีบทบาทดา้นการส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นวชิาการ ไดแ้ก่การพฒันาและสร้าง

มาตรฐานหลกัสูตรการเรียนการสอน การท าวจิยัการจดัประชุมสัมมนาทางวชิาการเพื่อใหบ้รรณารักษไ์ดพ้ฒันา

ตนเอง ส าหรับสมาคมวชิาชีพบรรณารักษค์วรตอ้งมีบทบาทผลกัดนันโยบายดา้นการพฒันาบุคลากร ห้องสมุดและ

แหล่งสารสนเทศ ให้รัฐบาลไดเ้ห็นความส าคญัในฐานะเป็นส่วนส่งเสริมและสนบัสนุนการศึกษาในทุกระดบั 
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สถาบันการศึกษาทางบรรณารักษ์กบัการพฒันามาตรฐานวชิาชีพ 

 วชิาดา้นบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์เป็นวิชาชีพหน่ึงท่ีตอ้งมีการเปล่ียนแปลงเขา้สู่ยคุดิจิทลัท่ี

มุ่งเนน้การจดัการในรูปแบบออนไลน์ ใหบ้ริการส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ส่ือดิจิทลั ทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางส่งเสริม การสร้าง

นวตักรรม รวมทั้งมุ่งต่อยอดความเป็นมาตรฐานดา้นการศึกษาและวชิาชีพในระดบัสากล ขณะเดียวกนังานวชิาชีพ

บรรณารักษย์งัพบการแข่งขนักบัอาชีพท่ีคลา้ยคลึงกนัท่ีเร่ิมเขา้มามีบทบาทในการจดัการสารสนเทศในสังคมดิจิทลั 

เช่น ดา้นวทิยาการคอมพิวเตอร์ ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และดา้นการส่ือสาร ท าให้ผูป้ระกอบวชิาชีพดา้น

สารสนเทศโดยเฉพาะบรรณารักษต์อ้งบูรณาการทกัษะและความรู้ความสามารถท่ีหลากหลายและพอเพียงในสาขา

ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งครอบคลุมและมีคุณภาพเพิ่มข้ึน  

 ภาควชิาบรรณารักษศาสตร์/สารสนเทศศาสตร์ ในสถาบนัอุดมศึกษาต่างๆ มีบทบาทส าคญัในการพฒันา

วชิาชีพบรรณารักษใ์นฐานะเป็นผูผ้ลิตบรรณารักษมื์ออาชีพและบริการการศึกษาทางบรรณารักษอ์ยา่งเป็นทางการ 

โดยผูบ้ริหารหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษาและอาจารยป์ระจ าภาควชิาบรรณารักษไ์ดแ้สดงความเห็นเก่ียวกบับทบาท

ของภาควชิาบรรณารักษแ์ละสารนิเทศศาสตร์ในการพฒันาวชิาชีพบรรณารักษ์ สรุปไดด้งัน้ี (กนกวรรณ บวังาม, 

2558, หนา้ 70-71) ภาควชิาบรรณารักษแ์ละสารนิเทศศาสตร์ควรมีบทบาทส าคญัในเร่ืองต่อไปน้ี 1) การสร้าง

มาตรฐานหลกัสูตรและต าราในสาขาวชิาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์เพื่อการผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพและ

ตรงตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน โดยเฉพาะหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษาซ่ึงมีความตอ้งการบุคลากรในวชิาชีพ

บรรณารักษเ์ขา้มาท างานในองคก์รสูง 2) การสร้างความร่วมมือดา้นการพฒันางานวจิยัทางบรรณารักษศาสตร์และ

หอ้งสมุด ภาควชิาบรรณารักษศาสตร์มีความพร้อมทางดา้นบุคลากรโดยเฉพาะอาจารยท่ี์มีความถนดัทางดา้นงาน

วชิาการ ในขณะท่ีห้องสมุดมีบรรณารักษท่ี์มีประสบการณ์ดา้นการท างานควรมีความร่วมมือระหวา่งกนัท่ีใกลชิ้ดเพื่อ

การพฒันางานวจิยัทางดา้นบรรณารักษศาสตร์และหอ้งสมุดใหมี้ความกา้วหนา้มากข้ึน 3) การสร้างความร่วมมือดา้น

การเรียนการสอนโดยเฉพาะในการฝึกงาน ห้องสมุดเป็นเหมือนห้องปฏิบติัการ ขณะท่ีภาควชิาบรรณารักษศาสตร์

เป็นการสอนในภาคทฤษฎี ขณะเดียวกนับรรณารักษห์อ้งสมุดควรเขา้มามีบทบาทในการจดัการเรียนการสอนและ

การพฒันาหลกัสูตรร่วมกนั 4) ควรมีบทบาทส าคญัในการจดัประชุม อบรมสัมมนาวชิาการในวชิาชีพมากข้ึน 

ขณะเดียวกนัห้องสมุดสถาบนัอุดมศึกษาควรประสานความร่วมมือกบัภาค/สาขาวชิา บรรณารักษศาสตร์อยา่งใกลชิ้ด

ไม่วา่จะเป็นการสนบัสนุนการฝึกงานนกัศึกษา การพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอนในภาคปฏิบติั การท างานวจิยั

ร่วมกนัรวมไปถึงการผลกัดนัหลกัสูตรและต าาราในสาขาวชิาบรรณารักษศาสตรใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนั 

เม่ือปี 2558 สถาบนัการศึกษาดา้นบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ไดริ้เร่ิมจดัการประชุมวชิาการ

ระดบัชาติ “การจดัการศึกษาสาขาสารสนเทศศาสตร์ในประเทศไทย” (The National Conference on Thai 
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Information Science Education - TISE) ข้ึน เพื่อเสริมสร้างใหเ้กิดประชาคมดา้นสารสนเทศท่ีมีพลวตั การประชุมน้ี

ด าเนินการมาถึงปัจจุบนัเป็นคร้ังท่ี 4 แลว้ โดยมีแนวคิดดงัน้ี 

คร้ังท่ี 1 ในปี พ.ศ. 2558 สาขาวชิาสารสนเทศและการส่ือสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น จดัประชุมในหวัขอ้ “มองอนาคตการจดัการศึกษาสาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์ โอกาสและ 

ความทา้ทาย”  นบัเป็นจุดเร่ิมตน้ของเวทีวชิาการระดบัชาติน้ี เน่ืองจากไดม้องเห็นวา่การศึกษาสาขาวชิา

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ในประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลง แนวโนม้ของหลกัสูตรมีการบูรณาการ

และการรวมเขา้ของความรู้ในสาขาสารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร การจดัการ การวจิยั 

เพื่อสร้างนกัวชิาชีพสารสนเทศรุ่นใหม่ดว้ยการจดัการศึกษาดว้ยความรู้และสมรรถนะใหม่ๆ ซ่ึงสามารถท างานใน

สภาพแวดลอ้มสารสนเทศใหม่เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดงาน โรงเรียนบรรณารักษศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์ (LIS Schools) จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งทบทวนหลกัสูตรการเรียนการสอนและมองไปขา้งหนา้ใน

ขอบเขตของห้องสมุดและวชิาชีพบรรณารักษ ์จากบรรณารักษศาสตร์ไปสู่บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

สารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษา การจดัการสารสนเทศ และการจดัการความรู้ 

จากผลการเปล่ียนแปลงในโรงเรียนบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ทางซีกโลกตะวนัตก ตั้งแต่

หลกัสูตรปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอก หลกัสูตรการเรียนการสอนเหล่าน้ีไดบู้รณาการความรู้ท่ีเป็นฐานในดา้น

สารสนเทศ การจดัการ เทคโนโลยสีารสนเทศ และความรู้ทางสังคมเพื่อการจดัการสารสนเทศใหต้อบสนองกบัความ

ตอ้งการของตลาดงานกิจกรรมการเรียนการสอนและการวิจยั จึงเป็นแนวโนม้ท่ีตอ้งสร้างความร่วมมือระหวา่ง

โรงเรียนบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ทั้งน้ีความร่วมมือสามารถด าเนินการไดห้ลากหลายรูปแบบ

ระหวา่งสาขาวชิาและสถาบนัการศึกษา เช่น กิจกรรมความร่วมมือในการพฒันาการวจิยั อาจารยท่ี์ปรึกษา

วทิยานิพนธ์ในระดบับณัฑิตศึกษา การเป็นทีมผูส้อนร่วมกนั เครือข่ายการประชุมสัมมนาสาขาวชิาชีพโดยการ

แบ่งปันความรู้และความเช่ียวชาญ และรูปแบบความร่วมมืออ่ืนๆ เช่น การพฒันาและเปล่ียนแปลงวชิาชีพ และเป็น

โอกาสการเตรียมพร้อมส าหรับความร่วมมือการวจิยัเร่ืองท่ีน่าสนใจและเช่ียวชาญร่วมกนั เป็นตน้ 

 สาขาวชิาสารสนเทศและการส่ือสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ไดเ้ล็งเห็น

โอกาสและความทา้ทายในสาขาวชิา จึงไดจ้ดัการประชุมระดบัชาติการจดัการศึกษาสาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์ใน

ประเทศไทย (The National Conference onThai Information Science Education - TISE 2015) เพื่อใหเ้ป็นเวทีในการ

แลกเปล่ียนความรู้ทางวชิาการ และตระหนกัถึงความทา้ทายในอนาคตและการแสดงศกัยภาพและความเขม้แขง็ทาง

วชิาการในระดบัชาติ ในหวัขอ้การประชุม “มองอนาคตการจดัการศึกษาสาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์: โอกาสและ

ความทา้ทาย” The Future Positioning of Information Science Education: Opportunities and Challenges” โดยมีการ

ก าหนดโอกาสและความทา้ทาย 4 ประเด็น คือ 1) สมรรถนะของวชิาชีพ 2) หลกัสูตรการเรียนการสอน 3) การพฒันา
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สมรรถนะอาจารย ์4) การวจิยัและบณัฑิตศึกษา  (http://www.lib.buu.ac.th/KM/wp-

content/uploads/2017/08/standards.pdf) 

  การประชุมคร้ังท่ี 1 (TISE 2015- The First National Conference on Thai Information Science Education) 

เป็นการรวมตวักนัของผูท่ี้อยูใ่นแวดวงการศึกษาสาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศึกษา 

การจดัการสารสนเทศ เพื่อร่วมกนัมองอนาคตของการศึกษาในสาขาวชิา ท่ีมีทั้งโอกาสและความทา้ทาย พร้อมดว้ย 

commitment ส าคญัๆ หลายประการท่ีจะร่วมมือกนัในการสร้าง Recognition และ Reputation ใหแ้ก่สาขาวชิาทั้งใน

ระดบัชาติและระดบันานาชาติต่อไป เม่ือส้ินสุดการประชุม รศ.ดร. กุลธิดา ทว้มสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ประธานคณะท างานผูจ้ดัการประชุม ไดป้ระกาศก่อตั้งสมาคมการศึกษา

สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย (The Association of Thai Information Science Education) เพื่อใหเ้ป็น

องคตก์รทางวชิาการของศาสตร์ดา้นน้ี และจะมีการประชุม TISE ทุกปี (http://tise2015.kku.ac.th/index.html) 

การประชุมคร้ังท่ี 2 ในปี พ.ศ. 2559 โดยสาขาวชิาการจดัการสารสนเทศ ส านกัวชิาสารสนเทศศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ ร่วมกบัภาควชิาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ วทิยาเขตปัตตานี ในหวัขอ้ “มาตรฐานเพื่อการรับรองวชิาชีพสารสนเทศ

ในศตวรรษท่ี 21”  และไดมี้ความพยายามในการร่วมก่อตั้งสมาคมการศึกษาสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย 

(Association of Thai Information Science Education- ATISE) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างความร่วมมือและความ

เขม็แขง็ทางวชิาการดา้นสารสนเทศศาสตร์ในเวทีวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ สร้างความร่วมมือในการ

พฒันาการจดัการศึกษาดา้นสารสนเทศศาสตร์ โดยเฉพาะอยา่งยิง่มาตรฐานการศึกษาส าหรับวชิาชีพสารสนเทศใน

ศตวรรษท่ี 21 และสร้างความร่วมมือในการพฒันาวชิาการและการวจิยัในสาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์ รวมถึง

ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาเพื่อการรองรับวิชาชีพสารสนเทศ และประเด็นอ่ืนๆ ท่ีสนใจร่วมกนั  

   การประชุมคร้ังท่ี 3 ในปี พ.ศ. 2561 โดยภาควชิาบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ คณะ

มนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ร่วมกบัภาควชิาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ

ส านกัหอสมุด มหาวทิยาลยัราชภฎัเชียงใหม่ หวัขอ้ในการประชุม คือ “การจดัหลกัสูตร การเรียนการสอน และการ

วจิยัทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ยคุประเทศไทย 4.0” โดยสาระส าคญัในการประชุมจะเนน้ใน 4 

ประเด็น  คือ 1. การจดัหลกัสูตร 2. การเรียนการสอนและการเพิ่มประสบการณ์วชิาชีพ 3. การวจิยั : พฒันาวชิาการ

และวชิาชีพสาขาวชิาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และ 4. มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวชิา 

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ในระดบัชาติ ยคุประเทศไทย 4.0  เพื่อใหส้ถาบนัอุดมศึกษาไดแ้นวทางใน

พฒันาหลกัสูตรดา้นบรรณารักษศาสตร์ท่ีสามารถ พฒันานกัวชิาชีพสารสนเทศ ท่ีมีคุณลกัษณะตามท่ีตลาดงาน

http://www.lib.buu.ac.th/KM/wp-content/uploads/2017/08/standards.pdf
http://www.lib.buu.ac.th/KM/wp-content/uploads/2017/08/standards.pdf
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คาดหวงัและมีความเป็นสากลสอดคลอ้งกบัการเขา้สู่ประเทศไทย 4.0 ใหค้ณาจารยส์าขาวชิาดา้นบรรณารักษศาสตร์

และสารสนเทศศาสตร์ตระหนกัถึงความส าคญัและวธีิการจดัการดา้นการเรียนการสอนนกัวชิาชีพสารสนเทศให้

บรรลุตามเป้าหมายท่ีตอ้งการและมีคุณภาพ สร้างความตระหนกัถึงความส าคญัและแนวทางการใชม้าตรฐานในการ

พฒันานกัวชิาชีพสารสนเทศใหมี้ศกัยภาพอยา่งย ัง่ยนื สร้างความร่วมมือและเครือข่ายทางวชิาการและวจิยัของกลุ่ม

อาจารยผ์ูส้อนในสาขาวชิาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์รวมทั้งสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้งในระดบัชาติ โดย

คาดวา่หลกัสูตรดา้นบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ของสถาบนัอุดมศึกษาจะไดแ้นวทางในการพฒันา

หลกัสูตรไปในทิศทางเดียวกนั การผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณลกัษณะตามท่ีตลาดงานคาดหวงัและมีความเป็นสากล

สอดคลอ้งกบัการเขา้สู่ประเทศไทย คณาจารยส์าขาวชิาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มีความรู้ความ

เขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการดา้นการเรียนการสอนนกัวชิาชีพสารสนเทศใหบ้รรลุผลตามเป้าหมายท่ีตอ้งการและมี

คุณภาพ เกิดความตระหนกัเก่ียวกบัการก าหนดมาตรฐานดา้นวชิาชีพเพื่อพฒันาศกัยภาพดา้นการจดัเรยนีการสอน

และการน าไปสู่การปฏิบติัท่ีมีคุณภาพและความร่วมมือและเครือข่ายทางวชิาการและวจิยัของกลุ่มผูส้อนในสาขาวิชา

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ รวมทั้งสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้งในระดบัชาติ 

(http://region3.prd.go.th/chiangmai/detail_new.php?id=22385) 

 การประชุมคร้ังท่ี 4 ในปี พ.ศ. 2562 โดยภาควชิาบรรณารักษศาสตร์ คณะอกัษรศาสตร์ มหาวทิยาลยั

ศิลปากร จดัประชุมในหวัขอ้ “การจดัการศึกษาและวจิยัสารสนเทศศาสตร์ในมิติใหม่” บนพื้นฐานความคิดท่ีวา่

ปัจจุบนัแนวทางการจดัการศึกษาดา้นบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ทัว่โลกไดมี้การทบทวนปรับเปล่ียน

แนวปฏิบติัดา้นการเรียนการสอนเพื่อสร้างนกัวชิาชีพสารสนเทศท่ีมีคุณลกัษณะและสมรรถนะท่ีสอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของตลาดแรงงานท่ีเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา รวมทั้งการวจิยัในสาขาวชิาน้ีมีการพฒันาไปหลายทิศทาง มี

ทั้งประเด็นวจิยัใหม่ท่ีสอดคลอ้งกบัสถาพแวดลอ้มทางดิจิทลัและพฤติกรรมสารสนเทศท่ีเปล่ียนแปลงไป มีโจทยว์ิจยั

ใหม่ท่ีทา้ทาย จึงไดจ้ดัประชุมวชิาการเพื่อแลกเปล่ียนแนวคิดและแนวปฏิบติัในการพฒันาการเรียนการสอนและการ

วจิยั ใหต้ระหนกัถึงความทา้ทายในวชิาชีพและสร้างความร่วมมือและเครือข่ายทางวชิาการ โดยมีประเด็นส าคญั

ไดแ้ก่ 1) การจดัการศึกษาเพื่อตอบสนองแผนยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี 2) Open Science: Open Research Data 3) 

มาตรฐานการศึกษาเพื่อการรับรองวชิาชีพ 4)การจดัการศึกษาสารสนเทศศาสตร์มิติใหม่ 5) การวจิยัสารสนเทศ

ศาสตร์ในมิติใหม่และการน าเสนอผลงานวิจยัและวชิาการสารสนเทศศาสตร์ (http://www.arts.su.ac.th/tise2019/) 

จะเห็นไดว้า่ สถาบนัการศึกษาทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มีบทบาทในการพฒันาวชิาการ

และวชิาชีพมาโดยตลอด โดยปรากฏเร่ืองมาตรฐานการศึกษาเพื่อน าไปสู่มาตรฐานวชิาชีพในวาระการประชุมทุกคร้ัง 

 

http://www.arts.su.ac.th/tise2019/
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องค์กรวชิาชีพของไทยกบัมาตรฐานวชิาชีพ 

   สมาคมวชิาชีพเป็นองคก์รตวัแทนของวชิาชีพ เป็นศูนยก์ลางของบรรณารักษ ์นกัสารสนเทศและผู ้

ประกอบวชิาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ในการด าเนินกิจกรรมทางวชิาการและวชิาชีพ สมาคม

วชิาชีพมีบทบาทส าคญัในการแสดงความเป็นวชิาชีพหรืออาชีพท่ีตอ้งอาศยัความรู้ความช านาญซ่ึงเป็นท่ียอมรับและ

ยกยอ่งในสังคม การพฒันาสมาชิกและบุคลากรในวชิาชีพอนัจะอ านวยประโยชน์ในการพฒันาสังคมโดยรวม 

วชิาการและวชิาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์และสถาบนัหอ้งสมุด (ชุติมา สัจจานนัท,์ 2559, หนา้ 

47)  

  ในประเทศไทย การพฒันาวิชาชีพบรรณารักษมี์จุดเร่ิมตน้มาจากสมาคมทางวชิาชีพบรรณารักษศาสตร์ ซ่ึง

มีบทบาท ส าคญัในฐานะเป็นศูนยร์วมของคนในวงการบรรณารักษแ์ละหอ้งสมุด (ประภาวดี สืบสนธ์ิ, 2543, หนา้ 

190-198) สมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นบัเป็นหน่วยงานท่ีริเร่ิมการพฒันาวชิาชีพบรรณารักษใ์นประเทศไทยโดยจดัตั้งข้ึนเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่วชิา

บรรณารักษศาสตร์ให้เป็นท่ียอมรับ พฒันาความกา้วหนา้และยกระดบัสถานภาพของวชิาชีพใหเ้ท่าเทียมกบัวชิาชีพ

อ่ืนๆ มีบทบาทส าคญัในฐานะเป็นศูนยร์วมของบุคลากรในวชิาชีพและถือเป็นผูริ้เร่ิมการพฒันาวชิาชีพบรรณารักษ ์

กิจกรรมส าคญัของสมาคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาวชิาชีพ ไดแ้ก่ การประชุมวชิาการ ทศันศึกษาและดงูาน การจดั

นิทรรศการ การอบรมวชิาบรรณารักษศาสตร์ การจดัฝึกอบรม การจดัท าวารสารวชิาการ เป็นตน้จึงเห็นไดว้า่การ

พฒันาวชิาชีพบรรณารักษมี์การด าเนินงานมาอยา่งต่อเน่ืองเพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนวิชาชีพบรรณารักษซ่ึ์งท าหนา้ท่ี

เป็นผูใ้หบ้ริการสารสนเทศรวมทั้งช้ีแนะและพฒันาเคร่ืองมือส าหรับคน้หาแหล่งสารสนเทศท่ีมีประโยชน์แก่ผูใ้ชเ้พื่อ

เสริมสร้างรากฐานทางการศึกษาใหม้ัน่คงและย ัง่ยนื  

ภารกิจส าคญัท่ีสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยไดด้ าเนินการแลว้ คือ การประกาศใชม้าตรฐานห้องสมุด

ประเภทต่างๆ และประกาศใชจ้รรยาบรรณวชิาชีพ แต่เร่ืองหน่ึงท่ีผูป้ระกอบวชิาชีพบรรณารักษค์าดหวงัคือ การ

ก าหนดมาตรฐานวชิาชีพ ศาสตราจารย ์ดร.ชุติมา สัจจานนัท ์(2559, สัมภาษณ์) ไดใ้ห้แนวทางวา่ ถา้จะท ามาตรฐาน

วชิาชีพ ควรท าเป็นกลุ่มๆ บรรณารักษห์้องสมุดแต่ละประเภท ใชก้ระบวนการวิจยัหาค าตอบ ควรจบักลุ่มครู

บรรณารักษห์อ้งสมุดโรงเรียนก่อน ควรตั้งสภาวชิาชีพโดยมีคณะผูก่้อการข้ึนมาก่อน จดัท าโครงสร้างสภาแลว้

น าเสนอสมาคมฯ การท าสภาวชิาชีพตอ้งตราเป็นพระราชบญัญติั เร่ิมจากการศึกษาความเป็นไปไดข้องการตั้งสภา

วชิาชีพบรรณารักษ ์                                                                                                                            

ปภิณวชิ เอ่ียมคง (2554) ไดใ้หแ้นวคิดเร่ือง “บรรณารักษส์ภา” วา่ หากมีสถาบนัน้ีท าหนา้ท่ีรับรองวชิาชีพ

บรรณารักษห์รือบุคลากรท่ีจะไปท าหนา้ท่ีในหอ้งสมุดหรือหอ้งหนงัสือต่างๆ จะท าใหก้ารแกปั้ญหาในเร่ืองท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการอ่านหนงัสือหรือการรับรู้สารสนเทศของคนในชาติท าไดง่้ายและมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
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“บรรณารักษส์ภา” ควรท าหนา้ท่ี 5 ประการ คือ 

หนา้ท่ีแรก การร่างขอ้บงัคบัหรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเป็นบรรณารักษแ์ละหนา้ท่ีบรรณารักษ ์ตอ้ง

ก าหนดวา่ผูป้ฏิบติังานหอ้งสมุดตอ้งผา่นการฝึกอบรมจากบรรณารักษส์ภา หรือตอ้งผา่นการเรียนวชิาบรรณารักษใ์น

สถาบนัท่ีบรรณารักษส์ภารับรองก่อน ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์อ้บงัคบั ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจาก

รัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใหใ้ชบ้งัคบัได ้ควรมีกฎหมายห้องสมุดใหเ้หมือนกบัประเทศท่ีเจริญ

แลว้ 

หนา้ท่ีท่ีสอง คือ ร่างและปรับปรุงหลกัสูตรวชิาบรรณารักษใ์หส้อดคลอ้งกบัการท างานในปัจจุบนัและพร้อม

ต่อการเปล่ียนแปลงใหแ้ก่สถาบนัท่ีเปิดสอนวชิาบรรณารักษ ์รับรองปริญญา ประกาศนียบตัร หรือวฒิุบตัรของ

สถาบนัต่างๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ อีกทั้งยงัตอ้งรับรองความรู้และประสบการณ์ทางวชิาชีพรวมทั้งความช านาญใน

การประกอบวชิาชีพ ช่วยส่งเสริมการศึกษาและการวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบวชิาชีพ 

หนา้ท่ีท่ีสาม ด าเนินการเร่ืองใบประกอบวชิาชีพบรรณารักษ ์เชิดชูวชิาชีพน้ีใหมี้หนา้มีตาทางสังคม กล่าวคือ 

ตอ้งก าหนดมาตรฐานวชิาชีพบรรณารักษ ์ออกและเพิกถอนใบอนุญาต ก ากบัดูแลการปฏิบติัตามมาตรฐานวชิาชีพ

และจรรยาบรรณวชิาชีพรวมทั้งการพฒันาวชิาชีพให้ด ารงอยูใ่นสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

หนา้ท่ีท่ีส่ี คือ ด าเนินงานร่วมกบัครุสภาเพื่อปรับปรุงการรับบุคคลเขา้รับราชการเป็น"ครูบรรณารักษ"์โดย

ออกใบประกอบวชิาชีพบรรณารักษใ์หแ้ก่บรรณารักษท่ี์ตอ้งการสอบบรรจุครูโดยไม่จ  าเป็นตอ้งท าเร่ืองขอใบ

ประกอบวชิาชีพครู เพราะอาชีพสองอาชีพน้ีมีประสบการณ์ในการท างานต่างกนั 

หนา้ท่ีท่ีหา้ คือ ใหค้  าปรึกษาหรือเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเก่ียวกบันโยบายหรือปัญหาการพฒันาวชิาชีพ

การประกอบวชิาชีพ หรือการออกกฏกระทรวง ระเบียบ และประกาศต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

หนา้ท่ีสุดทา้ย เป็นตวัแทนของผูป้ระกอบวชิาชีพบรรณารักษทุ์กคนทุกกลุ่มในประเทศไทย 

กนกวรรณ บวังาม (2558, หนา้ 70) ไดก้ล่าวถึง บทบาทของสมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยฯ ในการ

พฒันาวชิาชีพบรรณารักษว์า่ สมาคมหอ้งสมุดเป็นองคก์รท่ีมีบทบาทส าคญัในฐานะเป็นศูนยร์วมของบุคลากรใน

วชิาชีพและถือเป็นผูริ้เร่ิมการพฒันาวชิาชีพบรรณารักษ ์โดยผูบ้ริหารห้องสมุดสถาบนัอุดมศึกษาหลายแห่งไดใ้ห้

ทศันะเก่ียวกบับทบาทของสมาคมวชิาชีพของไทยต่อการพฒันาวชิาชีพบรรณารักษ ์ดงัน้ี      

 1. สมาคมวชิาชีพบรรณารักษค์วรแสดงบทบาทในฐานะเป็นตวัแทนของกลุ่มวชิาชีพ เพื่อผลกัดนัรัฐบาลให้

เห็นความส าคญักบัการพฒันาหอ้งสมุดและศูนยส์ารสนเทศตลอดจนแหล่งเรียนรู้ต่างๆ มีการก าหนดเป็นโยบายของ

รัฐบาลเพื่อน าไปสู่การปฏิบติัอยา่งจริงจงัและผลกัดนัใหรั้ฐบาลเห็นถึงความส าคญัของวชิาชีพบรรณารักษเ์ทียบเท่า

วชิาชีพครู การก าหนดกรอบอตัราก าลงัดา้นบุคลากรวชิาชีพบรรณารักษเ์พื่อรองรับผูส้ าเร็จการศึกษาดา้นวชิาชีพ
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บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เช่น รัฐควรจดัตั้งหอ้งสมุดหรือศูนยส์ารสนเทศในทุกต าบลและใหมี้

เจา้หนา้ท่ีบรรณารักษป์ระจ าแห่งละ 1 คนโดยองคก์รทอ้งถ่ินเป็นผูรั้บผดิชอบ เป็นตน้  

               2. สมาคมวชิาชีพบรรณารักษค์วรแสดงบทบาทในฐานะเป็นองคก์รผูน้ าและมนีโยบายท่ีชดัเจนในดา้น

ความร่วมมือระหวา่งหอ้งสมุดในทุกระดบั     

                3. สมาคมวชิาชีพบรรณารักษไ์ทยควรมีการรณรงคใ์หบ้รรณารักษห์้องสมุดในทุกระดบัเขา้เป็นสมาชิก

สมาคมวชิาชีพเพื่อสร้างกลุ่มวชิาชีพบรรณารักษท่ี์เขม้แขง็ในอนาคตมากยิง่ข้ึน 

  4. สมาคมหอ้งสมุดฯ ซ่ึงเป็นองคก์รศูนยร์วมบุคลากรในกลุ่มวชิาชีพบรรณารักษไ์ทย ควรผลกัดนัให้

รัฐบาลไดเ้ห็นความส าคญัของวชิาชีพบรรณารักษใ์นดา้นการส่งเสริมการอ่านและการสนบัสนุนการศึกษาของชาติ

ในทุกระดบั จะช่วยท าใหว้ชิาชีพบรรณารักษไ์ทยเป็นท่ีรู้จกัและมีความกา้วหนา้มากข้ึน 

   ในดา้นการพฒันาหลกัสูตร รุจเรขา วทิยาวุฒิกุล (2556, หนา้ 1) กล่าวถึงหลกัสูตรบรรณารักษศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์ของประเทศออสเตรเลียวา่ ขณะน้ีสนใจไปทาง iSchools ซ่ึงเนน้เทคโนโลยเีป็นหลกั และมีความ

กงัวลในเร่ืองต่างๆ เช่น การมุ่งเนน้งานวจิยัหรือการปฏิบติังานจริง การขาดแคลนทฤษฎีหลกัของสาขาวชิา และการ

เจือจางลงของหลกัสูตร มหาวทิยาลยัมีการปรับเปล่ียนโครงสร้างขององคก์รอยา่งรวดเร็ว ท าใหห้ลกัสูตรขาดความ

เป็นอิสระ ความสนใจในการร่วมมือกนัระหวา่งประเทศเพิ่มมากข้ึน แต่ยงัขาดมาตรฐานของหลกัสูตรท่ีใชร่้วมกนัทัว่

โลก ขอ้แนะน าคือ ใหใ้ชค้  าศพัทท่ี์ครอบคลุมอยา่งกวา้งๆ เช่น ใชค้  าวา่สารสนเทศ แทนค าวา่หอ้งสมุด พยายามท่ีจะ

ผลกัดนัใหเ้กิดความเป็นเลิศดา้นการวจิยัมากข้ึน มีกลยทุธ์ในการสร้างความย ัง่ยนืของอาชีพผูส้อน ท าการตลาดเพื่อ

ดึงดูดผูเ้รียน พฒันาวฒันธรรมการเรียนรู้และการสอนท่ีมีคุณภาพ สร้างความร่วมมือระหวา่งอุดมศึกษากบัการ

ฝึกอบรมในระดบัอาชีวศึกษา ทิศทางใหม่ๆ ส าหรับหลกัสูตร LIS คือ เนน้ในเร่ืองของทกัษะและสมรรถนะทาง

วชิาชีพ ความสามารถทัว่ไปหรือ Soft Skills การเรียนรู้เพื่อสร้างอาชีพในระยะยาว การสร้างความร่วมมือระหวา่ง

สถาบนั และการแลกเปล่ียนระหวา่งมหาวทิยาลยักบัภาคอุตสาหกรรม เป็นตน้ ทิศทางใหม่ของการบริการ

หอ้งสมุด ไดเ้ปล่ียนแปลงจากในอดีต เร่ิมจากการเป็นสถานท่ีเก็บรวบรวมทรัพยากร การใหบ้ริการยมืคืนทรัพยากร 

การบริการระหวา่งห้องสมุด การใหบ้ริการเคร่ืองคอมพิวเตอร์ PC ภายในหอ้งสมุด  การเรียนรู้อยา่งเป็นทางการและ

ไม่เป็นทางการ กลายมาเป็นสถานท่ีในการพบปะของคนในชุมชน และเป็นแหล่งเรียนรู้สาธารณะหรือ Learning 

Commons ในปัจจุบนั 

งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง          

ศิริพร แซ่อ้ึง (2560) ศึกษาเร่ืองการพฒันาสมรรถนะของบรรณารักษห์อ้งสมุดมหาวทิยาลยัของรัฐ 3 กลุ่ม

งาน คือ งานพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ และงานบริการทรัพยากรสารสนเทศ มี
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ความคิดเห็นต่อการพฒันาสมรรถนะของบรรณารักษห์อ้งสมุดมหาวทิยาลยัของรัฐ โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบั

มากเรียงตามล าดบั คือ ดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นทกัษะ และดา้นความรู้ ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 

  1. บรรณารักษง์านพฒันาทรัพยากรสารสนเทศมีความคิดเห็นต่อการพฒันาสมรรถนะของบรรณารักษ์

หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัของรัฐโดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมากโดยใหค้วามส าคญัในเร่ืองขั้นตอนและ

กระบวนการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ รู้วสิัยทศัน์ พนัธกิจและกลยทุธ์ของหอ้งสมุด ความรู้เก่ียวกบัหลกัสูตรการ

เรียนการสอนของสถาบนั การสืบคน้ขอ้มูลทรัพยากรสารสนเทศผา่นระบบอินเทอร์เน็ต การปรับใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศในการท างานและเพื่อการส่ือสาร บรรณารักษค์วรมีความรับผดิชอบ/ซ่ือสัตยสุ์จริตในการปฏิบติังาน มี

มนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพื่อนร่วมงานและผูใ้ชบ้ริการ มีความอดทน อดกลั้น และมีการพฒันาตนเองอยา่งสม ่าเสมอ 

  2. บรรณารักษง์านวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศมีความคิดเห็นต่อการพฒันาสมรรถนะของบรรณารักษ์

หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัของรัฐโดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมากโดยใหค้วามส าคญัในเร่ืองความรู้เก่ียวกบั

เทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการปฏิบติังาน ความรู้พื้นฐานการใชอิ้นเทอร์เน็ตในการติดต่อส่ือสาร การจดั

หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ การใหห้วัเร่ือง การใหค้  าส าคญั (key word) การลงรายการคร้ังท่ีพิมพ/์รายการพิมพ

ลกัษณ์/รายการหมายเหตุ การใชเ้วบ็ไซตแ์ละฐานขอ้มูลออนไลน์ 

  3. บรรณารักษง์านบริการทรัพยากรสารสนเทศมีความคิดเห็นต่อการพฒันาสมรรถนะของบรรณารักษ์

หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัของรัฐโดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมากโดยใหค้วามส าคญัในเร่ืองความรู้เก่ียวกบัประเภท

ของทรัพยากรสารสนเทศของหอ้งสมุด กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของหอ้งสมุด แหล่งขอ้มูลทรัพยากรสารสนเทศท่ี

ใหบ้ริการ การสืบคน้สารสนเทศ ทกัษะการใหบ้ริการทรัพยากรสารสนเทศ การสืบคน้สารสนเทศบรรณารักษค์วรยึด

มัน่ในจรรยาบรรณทางวชิาชีพ ความรับผดิชอบ/ซ่ือสัตยสุ์จริตในการปฏิบติังานและมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพื่อน

ร่วมงานและผูใ้ชบ้ริการ 

     เฉลิมศรี เสนารัตน์ และชลลดา พงศพ์ฒันโยธิน (2559)  ศึกษาคุณลกัษณะและทกัษะพื้นฐานของ

บรรณารักษห์อ้งสมุดโรงเรียนระดบัประถมศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในเขต

กรุงเทพมหานคร เพื่อ 1) ศึกษาคุณลกัษณะและทกัษะพื้นฐานท่ีพึงประสงคข์องบรรณารักษห์อ้งสมุดโรงเรียน ระดบั

ประถมศึกษาตามความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิทางดา้นบรรณารักษศาสตร์และ สารสนเทศศาสตร์ 2) ศึกษา

คุณลกัษณะและทกัษะพื้นฐานของบรรณารักษห์อ้งสมุดโรงเรียนระดบัประถม ศึกษาท่ีพึงประสงคแ์ละท่ีปฏิบติัจริง

ในปัจจุบนัตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร และบรรณารักษ์โรงเรียนระดบัประถมศึกษา สังกดัส านกังาน

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร และ  3) เปรียบเทียบคุณลกัษณะและทกัษะพื้นฐานท่ี

พึงประสงคก์บัสภาพท่ีปฏิบติัจริงใน ปัจจุบนัของบรรณารักษห์อ้งสมุดโรงเรียนระดบัประถมศึกษา สังกดัส านกังาน
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คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัน้ี ไดแ้ก่  ผูท้รงคุณวุฒิ 

18 คน ผูบ้ริหาร 195 คน และบรรณารักษ ์195 คน รวม 408 คน ผลการวจิยัพบวา่ 

                 1. คุณลกัษณะและทกัษะพื้นฐานท่ีพึงประสงคข์องบรรณารักษโ์รงเรียนระดบัประถม ศึกษา ตามความ

คิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ พบวา่ ควรเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโททางดา้นบรรณารักษ ์มีความรู้ในการใช้

เทคโนโลย ีสามารถประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืน มีทกัษะการบริหารงาน รู้กลยทุธ์ขององคก์ร คดัสรร

ทรัพยากรสารสนเทศให้ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้ให้บริการกบัผูใ้ชบ้ริการดว้ยความเตม็ใจและปรารถนา 

                2. คุณลกัษณะและทกัษะพื้นฐานของบรรณารักษห์อ้งสมุดโรงเรียนระดบัประถมศึกษาท่ีพึงประสงคแ์ละ

ปฏิบติัจริงในปัจจุบนัตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและบรรณารักษโ์รงเรียนระดบัประถมศึกษา สังกดัส านกังาน

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ 

                   2.1 คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ดา้นความสามารถอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นความรู้ และวฒิุ

การศึกษาตามล าดบั 

                   2.2 ทกัษะพื้นฐานท่ีพึงประสงค ์ดา้นบริการและกิจกรรมมากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นบริหารงาน และดา้น

เทคนิคตามล าดบั 

                   2.3 คุณลกัษณะท่ีปฏิบติัจริงในปัจจุบนั ดา้นความสามารถ มากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นความรู้ และวฒิุ

การศึกษา ตามล าดบั 

                   2.4 ทกัษะพื้นฐานท่ีปฏิบติัจริงในปัจจุบนั ดา้นบริการและกิจกรรมมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นเทคนิค 

และดา้นบริหารงานตามล าดบั 

              3. คุณลกัษณะและทกัษะพื้นฐานท่ีปฏิบติัจริงในปัจจุบนัต ่ากวา่คุณลกัษณะและทกัษะพื้นฐานท่ีพึงประสงค์

ในดา้นวฒิุการศึกษา ดา้นความรู้ ดา้นความสามารถ ดา้นงานบริหาร ดา้นงานเทคนิค และดา้นบริการและกิจกรรม 

วภิา ศุภจารีรักษ ์และสุรัชนี เป่ียมญาติ (2558) วจิยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของบรรณารักษ/์นกั

สารสนเทศใน การปฏิบติังานหอ้งสมุดเฉพาะ/ศูนยส์ารสนเทศสังกดัหน่วยงานราชการ รัฐวสิาหกิจ และองคก์าร

มหาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา 1) ปัจจยัดา้นการปฏิบติังาน 2) 

ความส าเร็จในการปฏิบติังานและ 3) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานของบรรณารักษ/์นกัสารสนเทศ

ในหอ้งสมุดเฉพาะ/ศูนยส์ารสนเทศสังกดัหน่วยงานราชการ รัฐวสิาหกิจ และองคก์ารมหาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล จากกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 152 คน พบวา่ 

  1. ปัจจยัในการปฏิบติังาน มีความเป็นจริงในระดบัมาก 1 ดา้นคือ ดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน

ส่วนดา้นอ่ืนๆ อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยล าดบัแรกคือ ความอิสระในการปฏิบติังาน ล าดบัต่อมาคือความสัมพนัธ์กบั

ผูบ้งัคบับญัชาและผูร่้วมงานล าดบัสุดทา้ยคือ ดา้นรายไดแ้ละสวสัดิการ  
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   2. ความส าเร็จในการปฏิบติังาน พบวา่ ดา้นจรรยาบรรณในวชิาชีพมีความเป็นจริงในระดบัมาก ส่วนดา้น

การประกอบวชิาชีพมีความเป็นจริงอยูใ่นระดบัปานกลาง 

  3. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของบรรณารักษ/์นกัสารสนเทศในการปฏิบติังานมี 3 ดา้นคือ ดา้นรายได้

และสวสัดิการ ดา้นความอิสระในการปฏิบติังาน และดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน โดยมีค่าความเช่ือมัน่ใน

การพยากรณ์ร้อยละ 47.0 แสดงเป็นสมการได ้ดงัน้ี ความส าเร็จของบรรณารักษ/์นกัสารสนเทศในการปฏิบติังาน

หอ้งสมุดเฉพาะศูนยส์ารสนเทศ = 1.431 + 0.250 (รายไดแ้ละสวสัดิการ) + 0.222 (ความอิสระในการปฏิบติังาน) 

+0.250 (สภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน) 

  ภทัรรัตนา วายบุุตร (2558) วจิยัเร่ืองคุณลกัษณะของบรรณารักษง์านวเิคราะห์หมวดหมู่และท ารายการใน

หอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษา เพื่อศึกษาการด าเนินงานวิเคราะห์หมวดหมู่และท ารายการและศึกษา ความคิดเห็นของ

บรรณารักษต่์อคุณลกัษณะของผูป้ฏิบติังานวิเคราะห์หมวดหมู่และท ารายการในห้องสมุดสถาบนัอุดมศึกษา กลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ หวัหนา้งานวิเคราะห์หมวดหมู่และท ารายการในห้องสมุดสถาบนัอุดมศึกษา จ านวน 

83 คน และบรรณารักษง์านวิเคราะห์หมวดหมู่และท ารายการในหอ้งสมุดสถาบนั อุดมศึกษา จ านวน 186 คน 

ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 

 1. งานวเิคราะห์หมวดหมู่และท ารายการในหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษาส่วนใหญ่มีฐานะเป็นงานยอ่ยในฝ่าย

ของหอ้งสมุด โดยมีบรรณารักษ ์จ านวน 1-5 คน และไม่มีการก าหนดปริมาณงานของบรรณารักษ ์ซ่ึงบรรณารักษมี์

หนา้ท่ีหลกัในการก าหนดหวัเร่ืองและเลขหมู่ โดยมีการจดัท าคู่มือในการปฏิบติังานเป็นหนา้ท่ีรอง นอกจากน้ี

บรรณารักษไ์ดรั้บการสนบัสนุนใหเ้ขา้ร่วมประชุมทางวชิาการในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง 

 2. หอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษาส่วนใหญ่ใชร้ะบบ VTLS เป็นระบบห้องสมุดอตัโนมติั โดยจดัหมู่หนงัสือ

ดว้ยระบบทศนิยมดิวอ้ี ส่วนวทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ห้องสมุดจะก าหนดระบบจดัหมู่หนงัสือข้ึนใชเ้อง และไม่มีการ

น าขอ้มูลเขา้สหบรรณานุกรม นอกจากน้ียงัใช ้OPAC ของหอ้งสมุดต่างๆ ในประเทศไทยช่วยในการวเิคราะห์

หมวดหมู่และท ารายการ โดยใช ้AACR 2 (Anglo-American Cataloging Rule, 2nd ed.) และหวัเร่ืองส าหรับหนงัสือ

ภาษาไทยของคณะท างานฝ่ายวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศหอ้งสมุดสถาบนั อุดมศึกษาเป็นหลกัเกณฑแ์ละคู่มือใน

การท างาน 

3. คุณลกัษณะของบรรณารักษง์านวเิคราะห์หมวดหมู่และท ารายการท่ีห้องสมุดสถาบนัอุดมศึกษาตอ้งการ

มากท่ีสุด คือ คุณลกัษณะดา้นคุณธรรม จริยธรรม รองลงมา คือ คุณลกัษณะดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล

และความรับผดิชอบ 

4. การเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณลกัษณะของบรรณารักษง์านวิเคราะห์หมวดหมู่และท ารายการท่ี

หอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษาตอ้งการ พบวา่ บรรณารักษท่ี์มีต าแหน่งงานและประสบการณ์การท างานต่างกนั มีความ
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คิดเห็นโดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั ส าหรับบรรณารักษท่ี์มีวฒิุการศึกษาและสังกดัของห้องสมุดต่างกนั มี

ความคิดเห็นรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ดิชิตชยั เมตตาริกานนท ์และอรรจน์ บณัฑิตย ์(2557) วจิยัเร่ือง การวเิคราะห์คุณสมบติังานบรรณารักษแ์ละ

สารสนเทศ : กรณีศึกษาการโฆษณาผา่นทางเวบ็ไซตรั์บสมคัรงงาน ปี พ.ศ. 2553-2555 เพื่อวเิคราะห์เน้ือหาของ

โฆษณาต าแหน่งงานและคุณสมบติั บรรณารักษแ์ละนกัสารสนเทศในเวบ็ไซตรั์บสมคัรงาน ในดา้น ช่ือต าแหน่งภูมิ

หลงั คุณวฒิุการศึกษา หน่วยงานท่ีรับสมคัร ประสบการณ์ เงินเดือน คุณสมบติัดา้นบรรณารักษศาสตร์และ

เทคโนโลยสีารสนเทศ รวมทั้งลกัษณะพิเศษดา้นอ่ืนๆ สถิติท่ีใชว้เิคราะห์ขอ้มูลคือ ร้อยละ ผลการวจิยัพบวา่ ต าแหน่ง

งานดา้นบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ท่ีหน่วยงานตอ้งการมากท่ีสุด คือ ต าแหน่งบรรณารักษ ์ส่วน

คุณสมบติัอ่ืนๆ ท่ีหน่วยงานตอ้งการ คือ จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีดา้นบรรณารักษศาสตร์หรือสารสนเทศศาสตร์ 

มีทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในเบ้ืองตน้ และมีมนุษยสัมพนัธ์และการส่ือสารท่ีดี 

 สุนิษา ขนันุย้, น ้าทิพย ์วภิาวิน และธาดาศกัด์ิ วชิรปรีชาพงษ ์(2557) วจิยัเร่ือง การแลกเปล่ียนเรียนรู้ของ

บรรณารักษห์อ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ เพื่อศึกษา 1) การแลกเปล่ียนเรียนรู้ของบรรณารักษห์อ้งสมุด

สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ 2) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของบรรณารักษห์อ้งสมุดสถาบนั อุดมศึกษา

ของรัฐ และ 3) ปัญหาและอุปสรรคในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของบรรณารักษห์อ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ โดย

ศึกษาจากบรรณารักษห์อ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ 79 แห่ง กลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 613 คน ผลการวจิยัสรุปได้

ดงัน้ี 1) บรรณารักษห์อ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐแลกเปล่ียนเรียนรู้โดยรวมอยูใ่น ระดบัปานกลาง โดยใชว้ธีิ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ผา่นส่ือบุคคลมากท่ีสุด รองลงมาเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ผา่นส่ือส่ิงพิมพ ์และแลกเปล่ียนเรียนรู้

ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 2) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของบรรณารักษห์้องสมุดสถาบนัอุดมศึกษาของ

รัฐโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ปัจจยัดา้นทศันคติ และปัจจยัดา้น

องคก์ร ตามล าดบั 3) บรรณารักษห์อ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐประสบปัญหาและอุปสรรคในการแลก เปล่ียน

เรียนรู้ในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ปัญหาและอุปสรรคดา้นกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ปัญหาและอุปสรรคดา้น

องคก์ร ปัญหาและอุปสรรคส่วนบุคคล ส่วนปัญหาและอุปสรรคดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารอยูใ่น

ระดบันอ้ย  

  ชุติมา สัจจานนัท ์(2558) วิจยัเร่ือง ความเป็นสากลของการศึกษาวชิาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ

ศาสตร์ในประเทศไทย เพื่อสังเคราะห์กรอบแนวคิดความเป็นสากล สภาพการพฒันา ความเป็นสากล และแนวปฏิบติั

ท่ีดีในการพฒันาความเป็นสากล และพฒันายทุธศาสตร์การพฒันาความเป็นสากลของสถาบนัการศึกษาวชิา

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ในประเทศไทย การวจิยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงพฒันา ใชร้ะเบียบวธีิวจิยัแบบ
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ผสมผสาน ทั้งการวจิยัเอกสาร การวิจยัเชิงคุณภาพและการวจิยัเชิงปริมาณ ผูใ้หข้อ้มูลหลกัเลือกแบบเจาะจง ตาม

เกณฑท่ี์ก าหนดประกอบดว้ย ผูท้รงคุณวุฒิผูมี้ความรู้ ผลงานและประสบการณ์เก่ียวขอ้งกบัความเป็นสากลของการ

จดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาสาขาวชิาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ชาวไทยจ านวน 12 คน และชาว

ต่างประเทศจานวน 6 คน คณบดี/หวัหนา้โปรแกรม/ภาควชิา/สถาบนัการศึกษาวชิาบรรณารักษศาสตร์และ 

สารสนเทศศาสตร์ในประเทศไทยท่ีเปิดสอนระดบับณัฑิตศึกษา จ านวน 9 คน กลุ่มผูบ้ริหาร อาจารย ์นกัวชิาการ นกั

วชิาชีพ ผูเ้ก่ียวขอ้งและมีส่วนไดส่้วนเสีย จ านวน 34 คน เคร่ืองมือการวิจยัประกอบดว้ย แบบบนัทึกขอ้มูล แบบ

สัมภาษณ์ แบบสนทนากลุ่มและแบบสอบถาม ขอ้มูลเชิงคุณภาพใชก้ารวเิคราะห์และสังเคราะห์เน้ือหาและสรุปความ 

ขอ้มูลเชิงปริมาณ หาความถ่ี ร้อยละและค่าดชันีความสอดคลอ้ง 

ผลการวจิยัพบวา่ 1) ความเป็นสากลยงัเป็นค าท่ีมีการอธิบายและตีความในบริบทและมุมมองแตกต่างกนั 

กรอบแนวคิดความเป็นสากลวเิคราะห์ในมิติของกิจกรรม กระบวนการ วฒันธรรม และ สมรรถนะหรือผลลพัธ์ เพื่อ

พฒันาคุณภาพมาตรฐานและสร้างความเป็นเลิศของสถาบนั 2) สภาพการพฒันาความเป็นสากลพบวา่ทุกสถาบนัท่ี

เปิดสอนระดบับณัฑิตศึกษามีการด าเนินการในดา้นการบริหารจดัการและการจดัการศึกษา และมหาวทิยาลยัท่ีเปิด

สอนระดบัปริญญาเอก ไดแ้ก่ มหาวทิยาลยัขอนแก่น และมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช รวมทั้งมหาวทิยาลยั

มหาสารคาม ซ่ึงมีแผนเปิดสอนอยูใ่นสามสถาบนั 3) แนวปฏิบติัท่ีดีจากกรณีศึกษาการพฒันาความเป็นสากลใน

ภูมิภาคท่ีแตกต่างกนั แสดงใหเ้ห็นการพฒันาความเป็นสากลโดยการก าหนดยทุธศาสตร์การจดัการศึกษา การเปิด

สอนหลกัสูตรนานาชาติการจดัประชุมนานาชาติ การบูรณาการในการเรียนการสอนและการวจิยั การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารขยายพรมแดนความเป็นสากล และการท างานแบบหุน้ส่วนเชิงกลยทุธ์ และ 4) 

ยทุธศาสตร์การพฒันาความเป็นสากล ครอบคลุมยทุธศาสตร์หลกั ประกอบดว้ย เครือข่ายและหุน้ส่วนเชิงกลยทุธ์ 

การยา้ยถ่ินและแลกเปล่ียน การซึมซบัและความยดืหยุน่ และยทุธศาสตร์ระดบัสถาบนั จ าแนกเป็นส่ีดา้น ไดแ้ก่ ดา้น

การบริหารจดัการ ดา้นการจดัการศึกษา ดา้นการวจิยั และดา้นการบริการทางวชิาการ โดยแต่ละดา้นมีรายการ

ยทุธศาสตร์ภายในกรอบแนวคิด สร้างอตัลกัษณ์และบริบทของสถาบนั 

  ดวงแกว้ เงินพูลทรัพย,์ ชุติมา สัจจานนัท,์ จนัทิมา เขียวแกว้ และพิมพร์ าไพ เปรมสมิทธ์ (2559) วจิยัเพื่อ

พฒันามาตรฐานและสมรรถนะการรู้สารสนเทศของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวารสารศาสตร์ในประเทศไทย 

โดยใชว้ธีิวจิยัแบบผสานวธีิ ประกอบดว้ยการวเิคราะห์เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรู้สารสนเทศและวชิาชีพ วารสาร

ศาสตร์ การสัมภาษณ์และการสอบถามความคิดเห็นผูใ้หข้อ้มูลหลกั 2 กลุ่ม กลุ่มท่ี 1 ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุดา้น

การรู้สารสนเทศและวารสารศาสตร์จากประเทศไทย ประเทศญ่ีปุ่น และประเทศออสเตรเลีย กลุ่มท่ี 2 ประกอบดว้ย

อาจารย ์นกัวชิาการ และนกัวิชาชีพในสาขาวารสารศาสตร์/นิเทศศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

เคร่ืองมือวิจยัประกอบดว้ยแบบบนัทึกขอ้มูล แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม การวเิคราะห์ขอ้มูลใชก้ารวิเคราะห์
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เน้ือหาและการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง ผลการวิจยัพบวา่มาตรฐานการรู้สารสนเทศส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญา

ตรี สาขาวารสารศาสตร์ ในประเทศไทย ประกอบดว้ย 6 มาตรฐาน ไดแ้ก่ มาตรฐานท่ี 1 การก าหนดความตอ้งการ

สารสนเทศและแหล่งสารสนเทศได ้มาตรฐานท่ี 2 การสืบคน้และจดัระบบสารสนเทศได ้มาตรฐานท่ี 3 การประเมิน

แหล่งสารสนเทศและสารสนเทศไดอ้ยา่งมีวจิารณญาณ มาตรฐานท่ี 4 การใชส้ารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศ

เพื่อการผลิตและน าเสนอเร่ืองได ้มาตรฐานท่ี 5 การใชส้ารสนเทศเพื่อผลิตและน าเสนอเร่ืองโดยยดึหลกัจริยธรรม

และจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพ และมาตรฐานท่ี 6 การใชส้ารสนเทศเพื่อผลิตและน าเสนอเร่ืองไดอ้ยา่งถูกกฎหมาย 

    อมัรินทร์ แกว้กองทรัพย,์ ชุติมา สัจจานนัท ์และจนัทิมา เขียวแกว้ (2559) วจิยัเร่ือง การพฒันาทางวชิาชีพ

ของบรรณารักษ ์ส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏั เพื่อศึกษาสถานภาพทางวชิาชีพ

ของบรรณารักษ ์สภาพการพฒันาทางวชิาชีพ ปัญหาและอุปสรรค ความตอ้งการการพฒันาทางวชิาชีพ และแนวทาง

การพฒันาทางวชิาชีพของบรรณารักษ ์สังกดัส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏั 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ บรรณารักษส์ านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

มหาวทิยาลยัราชภฏั 40 แห่ง จ านวนทั้งหมด 247 คน และ ผูท้รงคุณวุฒิทางดา้นวชิาชีพบรรณารักษจ์  านวน 10 คน 

สภาพการพฒันาวชิาชีพบรรณารักษ ์พบวา่ บรรณารักษส่์วนใหญ่มีวตัถุประสงคเ์พื่อเพิ่มพูนความรู้และน ามาใช้

พฒันางาน โดยการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ปัญหาและอุปสรรคในการพฒันาทางวชิาชีพโดยรวมอยูใ่น ระดบัปานกลาง 

ปัญหาท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ทกัษะการใชภ้าษาต่างประเทศ ความตอ้งการในการพฒันาวชิาชีพโดยรวมอยูใ่นระดบั

มาก รูปแบบท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดสามอนัดบัแรก ไดแ้ก่การศึกษาดูงาน การฝึกอบรม และการประชุม /สัมมนา หวัขอ้

การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในงานหอ้งสมุด การบริการและเผยแพร่ และการจดัเก็บ/การคน้คืนสารสนเทศ แนว

ทางการพฒันาทางวชิาชีพท่ีเหมาะสมส าหรับบรรณารักษ ์ประกอบดว้ย รูปแบบ หวัขอ้ และสถาบนัท่ีจดักิจกรรมการ

พฒันาทางวชิาชีพบรรณารักษ ์บทบาทของบรรณารักษ ์บทบาทของผูบ้ริหารหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษา และ

สมาคม/องคก์รวชิาชีพ 

ปิยสุดา ตนัเลิศ และกุลธิดา ทว้มสุข (2554)  วจิยัเร่ือง บทบาทของหอ้งสมุดและนกัวชิาชีพสารสนเทศ

ส าหรับหอ้งสมุด สถาบนัอุดมศึกษาไทย พ.ศ. 2553-2562 โดยใชว้ธีิการสัมภาษณ์เชิงลึก ผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบการ

บริหารหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษา ไดแ้ก่ รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ และ ผูอ้  านวยการ ส านกัหอสมุดจาก

สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จ านวน 13 คน วเิคราะห์ขอ้มูล โดยใชก้ารวเิคราะห์เน้ือหา 

แลว้น ามาจดักลุ่มขอ้มูล และน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์มาพฒันาเป็นแบบสอบถามและ ใหผู้เ้ช่ียวชาญท่ี

เก่ียวขอ้งกบัวชิาชีพสารสนเทศ จ านวน 21 คนแสดงความคิดเห็นในแบบสอบถามเพื่อยนืยนัผล การวจิยั ผลการวิจยั 

สรุปไดด้งัน้ี 1) หอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษาใน พ.ศ.2553-2562 มีวสิัยทศัน์มุ่งเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ ท่ีรวบรวมทรัพยากร
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สารสนเทศในรูปแบบท่ีหลากหลาย ใหบ้ริการโดยเนน้ลูกคา้เป็นส าคญั และส่งเสริมการเรียนรู้ ตลอดชีวติ โครงสร้าง

การบริหารห้องสมุดจะเป็นแบบราบ มีการท างานขา้มสายงานและท างานเป็นทีมมากข้ึน การจดัการทรัพยากร

สารสนเทศจะเนน้ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ จะมุ่งเนน้การเขา้ถึงทรัพยากรและจดัการความรู้ของสถาบนั ดา้นการ

บริการสารสนเทศ มุ่งเนน้ผูใ้ชแ้ละบริการท่ีตรงความตอ้งการของผูใ้ช ้ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และการ

ประยกุตใ์ช ้จะเนน้การน าเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาช่วยในดา้นการส่งเสริมการส่ือสาร การเขา้ถึงทรัพยากร

สารสนเทศ การส่งเสริมการเรียนการสอนและการวจิยั การบริหารจดัการองคก์รเพิ่มมากข้ึน 2) บทบาท ของนกั

วชิาชีพสารสนเทศส าหรับห้องสมุดสถาบนัสถาบนัอุดมศึกษาใน พ.ศ. 2553-2562 จะมีบทบาทท่ีส าคญั คือ ดา้นการ

บริหาร จะมีส่วนร่วมในการเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง การจดัการความรู้ การสร้างภาพลกัษณ์ใหอ้งคก์ร และการ

ก าหนดนโยบาย ดา้นการบริการ ท าหนา้ท่ีมากข้ึนในดา้นการเป็นท่ีปรึกษาทางสารสนเทศเป็นผูส้อนและ ฝึกอบรม 

เป็นนกัประชาสัมพนัธ์และการตลาดสารสนเทศ ดา้นประสานงาน เป็นผูป้ระสานงาน เอ้ืออ านวยใหผู้ใ้ช ้บริการ

เพือ่ใหเ้กิดความสะดวกและไดรั้บบริการท่ีตรงตามความตอ้งการของผูใ้ช ้และดา้นความเช่ียวชาญ เป็นผูมี้ ความ

เช่ียวชาญเฉพาะสาขาวชิา เช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยแีละการวจิยั   

                  ทรงพล หนูบา้นเกาะ (2554) วจิยัเร่ือง การพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องหอ้งสมุดมหาวทิยาลยั เป็นการวจิยั

เชิงส ารวจ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษากระบวนการพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องห้องสมุดมหาวทิยาลยัในดา้น การระบุ

ความตอ้งการ การวางแผน การพฒันา การจดักิจกรรมการพฒันา การประเมินผล และปัญหาในการพฒันาทรัพยากร

มนุษยข์องหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัในดา้นนโยบาย งบประมาณ บุคลากร และส่ิงอ านวย ความสะดวก โดยใช้

แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูบ้ริหารของห้องสมุดมหาวทิยาลยั ผลการศึกษาพบวา่หอ้งสมุด

มหาวทิยาลยัส่วนใหญ่ก าหนดนโยบายการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยหอ้งสมุดจ านวนมาก

ท่ีสุด ก าหนดนโยบายในเร่ืองทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ศึกษาและรวบรวมขอ้มูลจากการสังเกตพฤติกรรม

การปฏิบติังาน วเิคราะห์ความตอ้งการพฒันาทรัพยากรมนุษยจ์ากปัจจยัภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อห้องสมุด ก าหนด

เน้ือหาการพฒันาทรัพยากรมนุษยด์า้นงานบริการในแผนงานประจ าปี ใชรู้ปแบบการท าแผนพฒันาเป็นทีม กิจกรรม

พฒันาทั้งภายในห้องสมุดและภายนอก ของห้องสมุดส่วนใหญ่ คือ การประชุม/สัมมนา และประเมินผลการพฒันา

ทรัพยากรมนุษยจ์ากการปฏิบติังานจริง รวมทั้งมีการน าผลไปใชเ้พื่อการปรับปรุงการปฏิบติังาน ส าหรับปัญหาท่ี

หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัประสบซ่ึงมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ไม่สามารถจดัสรรงบประมาณส าหรับความตอ้งการของ

บุคลากรทุกคน 

ธนัยช์นก อากรปรุ และรัตนา ณ ล าพูน (2560) วจิยัเร่ือง สมรรถนะภาวะผูน้ านกัวชิาชีพสารสนเทศของ

หอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษาไทย การวจิยัน้ีมีจุดประสงคเ์พื่อศึกษาและวเิคราะห์สมรรถนะภาวะผูน้ านกัวชิาชีพ

http://cuir.car.chula.ac.th/browse?type=author&value=%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A5++%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0
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สารสนเทศของหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษาไทย เพราะภายใตเ้ง่ือนไขการขยายตวัของสังคมขอ้มูลข่าวสารท าใหก้าร

แสวงหาความรู้มีความจ าเป็นมากข้ึน บทบาทของผูน้ าวชิาชีพสารสนเทศจึงมีความหมายและความส าคญัมากข้ึนตาม

ไปดว้ย ผลการวจิยัพบวา่ สมรรถนะภาวะผูน้ านกัวชิาชีพสารสนเทศท่ีมีความส าคญั ประกอบดว้ยสมรรถนะ 3 ดา้น 

ไดแ้ก่ (1) สมรรถนะดา้นการบริหารจดัการ (Managerial competencies) ประกอบดว้ยสมรรถนะเรียงความส าคญัจาก

มากไปนอ้ย ไดแ้ก่ การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ภาวะผูน้ า และการวางแผนและการจดัการองคก์ร (2) สมรรถนะดา้น

ลกัษณะเฉพาะบุคคล (Personal characteristics) ประกอบดว้ยสมรรถนะเรียงความส าคญัจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ 

ภาพลกัษณ์/ลกัษณะส่วนบุคคล และทศันคติ/ทกัษะในการท างาน (3) สมรรถนะดา้นความรู้ทัว่ไปในวชิาชีพ (General 

Area of Knowledge) ประกอบดว้ยสมรรถนะเรียงความส าคญัจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ ความรู้ทางวชิาชีพ และความรู้/

ความสามารถทางการบริหารจดัการ  

     มณีรัตน์ ฉตัรอุทยั (2551) ศึกษากรอบสมรรถนะ และความตอ้งการในการพฒันาสมรรถนะของผูใ้หบ้ริการ

หอ้งสมุดของส านกัหอสมุดกลาง สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั เพื่อศึกษากรอบ 

สมรรถนะของผูใ้หบ้ริการห้องสมุด และศึกษาช่องวา่งระหวา่งความตอ้งการในการพฒันาสมรรถนะท่ีมีอยูต่ามกรอบ

สมรรถนะของผูใ้หบ้ริการห้องสมุด ผลการวจิยัพบวา่ ความคิดเห็นโดยรวมของผูบ้ริหารสถาบนั ผูใ้ชบ้ริการ

หอ้งสมุดและผูใ้หบ้ริการห้องสมุด ท่ีมีต่อสมรรถนะประจ างานใหบ้ริการหอ้งสมุด มีจ านวน 6 สมรรถนะ ล าดบัจาก

มากไปหานอ้ยไดแ้ก่ การมุ่งเนน้คุณภาพ การบริหารจดัการระบบสารสนเทศ การสืบเสาะหาขอ้มูล ความถูกตอ้งของ

งาน จรรยาบรรณวชิาชีพและความเขา้ใจผูอ่ื้น และความตอ้งการในการพฒันาสมรรถนะการท างาน พบวา่ ผู ้

ใหบ้ริการมีความตอ้งการพฒันาสมรรถนะมากท่ีสุดในดา้น การบริการท่ีดี การมุ่งเนน้ท่ีคุณภาพ ความถูกตอ้งของงาน 

ความร่วมแรงร่วมใจ การมุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิ การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ การบริหารจดัการระบบ

สารสนเทศ การสืบเสาะหาขอ้มูล จริยธรรม ความเขา้ใจผูอ่ื้น และจรรยาบรรณวชิาชีพ  
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       บทที ่3  

          วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

การวจิยัน้ีเป็นการศึกษาเพื่อคน้หาชุดความรู้ท่ีจ  าเป็นท่ีจะน าไปสู่การพฒันามาตรฐานวชิาชีพ 

และน าเสนอผลการวิจยัต่อองคก์รวชิาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน าไปประกอบการพิจารณาการพฒันารูปแบบมาตรฐาน

วชิาชีพบรรณารักษส์ าหรับประเทศไทยต่อไป มีขั้นตอนการด าเนินงานดงัน้ี 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

ประชำกรในกำรวจัิย มี 3 กลุ่ม ไดแ้ก่  

1. ผูป้ระกอบอาชีพบรรณารักษใ์นหอ้งสมุดประเภทต่างๆ 6 ประเภท ทัว่ประเทศ ไดแ้ก่ หอ้งสมุด

มหาวทิยาลยั หอ้งสมุดประชาชน หอ้งสมุดโรงเรียน หอ้งสมุดเฉพาะ หอ้งสมุดวทิยาลยัเกษตร/อาชีวะ และ

หอสมุดแห่งชาติ/สาขา ทัว่ประเทศ ซ่ึงไม่อาจระบุจ านวนท่ีชดัเจนทั้งหมดได ้เน่ืองจากกระจดักระจายอยูห่ลาย

สังกดัทั้งในระบบราชการและเอกชน บางอตัรามาท าหนา้ท่ีโดยไม่ใชช่ื้อต าแหน่งบรรณารักษ ์บางอตัรามี

ต าแหน่งช่ือบรรณารักษแ์ต่ไปท าหนา้ท่ีอ่ืน และไม่มีหน่วยงานกลางใดท่ีรวบรวมจ านวนบรรณารักษท์ัว่ประเทศ

ไวเ้ลย จึงไม่อาจระบุจ านวนท่ีชดัเจนทั้งหมดได ้ 

              2. ผูท้รงคุณวุฒิในวิชาชีพ ไดแ้ก่ อาจารยอ์าวุโสผูส้อนในสาขาวชิาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ 

ศาสตร์ สถาบนัอุดมศึกษา ผูบ้ริหารหอ้งสมุด บรรณารักษอ์าวโุส และกรรมการสมาคมวชิาชีพ  

              กลุ่มตัวอย่ำง เพื่อให้ไดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีหลากหลายตามบทบาทหนา้ท่ีของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายใน

แวดวงวชิาชีพตามประเภทของหอ้งสมุด กระจายตามภูมิภาคต่างๆ ทัว่ประเทศ ให้เป็นตวัแทนของประชากร

ทั้งหมดไดอ้ยา่งแทจ้ริง จึงก าหนดกลุ่มตวัอยา่งเป็น 2 กลุ่ม ดว้ยวธีิสุ่มอยา่งง่าย จ านวน 576 คน ดงัน้ี  

              1. บรรณารักษใ์นห้องสมุดทั้ง 6 ประเภท จ านวน 576  คน ประกอบดว้ย หอ้งสมุดโรงเรียน 198 คน  

หอ้งสมุดมหาวทิยาลยั 195 คน หอ้งสมุดเฉพาะ 52 คน หอ้งสมุด วทิยาลยัเทคนิค/อาชีวะ/เกษตร 18 คน 

หอ้งสมุดประชาชน 107 คน หอสมุดแห่งชาติ/สาขา 6 คน 

               2. ผูท้รงคุณวุฒิในวิชาชีพ จ านวน 36 คนประกอบดว้ยกลุ่มตวัอยา่งหลากหลาย 4 กลุ่ม ไดแ้ก่  

2.1 อาจารยผ์ูส้อนสาขาวชิาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์จากสถาบนัอุดมศึกษาทัว่ 

ทุกภูมิภาค ก าหนดดว้ยวธีิสุ่มแบบง่าย จ านวน 10 คน  
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2.2 ผูบ้ริหารหอ้งสมุด ไดแ้ก่ ผูอ้  านวยการ รอง/ผูช่้วยผูอ้  านวยการ หรือหวัหนา้ฝ่าย ก าหนดดว้ย 

วธีิสุ่มแบบง่าย จ านวน 10 คน  

                      2.3 บรรณารักษอ์าวโุส ไดแ้ก่ บรรณารักษห์อ้งสมุดประเภทต่างๆ ท่ีมีอายงุานเกิน 10 ปี ก าหนด

ดว้ยวธีิสุ่มแบบง่าย จ านวน 10 คน 

         2.4 ผูแ้ทนกรรมการสมาคมวชิาชีพ คน ก าหนดดว้ยวิธีสุ่มแบบเจาะจงรวม 6 คน ไดแ้ก่ ประธาน

ชมรมบรรณารักษห์อ้งสมุดประเภทต่างๆ ในสังกดัสมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทย  

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจิัย 

 เคร่ืองมือ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล มี 3 รูปแบบ ดงัน้ี 

1. แบบสอบถำม มีประเด็นค าถามเก่ียวกบัความเขา้ใจเบ้ืองตน้ในความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีมาตรฐาน 

วชิาชีพและบทบาทของมาตรฐานวชิาชีพท่ีคาดหวงั มีรายละเอียดดงัน้ี 

              ตอนที ่1  เป็นค าถามขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (Check 

List) ประกอบดว้ยขอ้มูลเพศ อายงุาน คุณวุฒิและระดบัการศึกษา สถานะการท างาน/ช่ือต าแหน่ง ประเภทของ

หอ้งสมุดท่ีสังกดั              

              ตอนที ่2  เป็นขอ้มูลความเขา้ใจเบ้ืองตน้เก่ียวกบัความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีมาตรฐานวชิาชีพส าหรับ

บรรณารักษไ์ทย มีลกัษณะเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) มีค่าระดบัความคิดเห็นดงัน้ี 

ระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด ค่าของการประเมิน 5  

ระดบัความคิดเห็นมาก ค่าของการประเมิน 4 

ระดบัความคิดเห็นปานกลาง ค่าของการประเมิน 3 

ระดบัความคิดเห็นนอ้ย ค่าของการประเมิน 2 

ระดบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด ค่าของการประเมิน 1 

ขอ้มูลสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นท่ีตอ้งมีมาตรฐานวชิาชีพ 13 ขอ้ เพื่อใหผู้ต้อบประมาณ

ค่าวา่ขอ้คิดเห็นนั้นสนบัสนุนความจ าเป็นในระดบัใด มีรายละเอียดดงัน้ี 

     1. สังคมไทยยงัเขา้ใจคลาดเคล่ือนวา่จบสาขาใดก็เป็นบรรณารักษไ์ด ้

2. หลายอาชีพในประเทศไทยมีมาตรฐานวชิาชีพก ากบั เช่น ครู แพทย ์พยาบาล วศิวกร ช่างไฟฟ้า ฯลฯ 
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3. บรรณารักษเ์ป็นวชิาชีพเฉพาะ การปฏิบติังานตอ้งอาศยัทกัษะความรู้จากการศึกษาเล่าเรียนและฝึก

ปฏิบติังานตามหลกัสูตร 

4. ผูท่ี้จะปฏิบติังานในต าแหน่งบรรณารักษไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพจะตอ้งจบการศึกษาในสาขาวชิา

บรรณารักษศาสตร์/สารสนเทศศาสตร์   

5. ประเทศไทยยงัไม่มีการประกาศใชม้าตรฐานวชิาชีพบรรณารักษ ์

6. หลายประเทศประกาศใชม้าตรฐานวชิาชีพบรรณารักษแ์ลว้  

7. มาตรฐานวชิาชีพจะเป็นกรอบก าหนดสมรรถนะหลกัของบรรณารักษ ์

8. มาตรฐานวชิาชีพจะช่วยยกระดบัคุณภาพของบรรณารักษใ์หท้ดัเทียมกบันานาประเทศ 

9. เม่ือเขา้สู่ประชาคมอาเซียน การเคล่ือนยา้ยแรงงานของผูป้ระกอบอาชีพต่างๆ จะเป็นไปโดยเสรีมาก

ข้ึน บรรณารักษต่์างชาติจากประเทศท่ีมีมาตรฐานวชิาชีพหรือมีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพจะไดเ้ปรียบและ

ไดรั้บการยอมรับในการท างานในต่างประเทศ  

10. บรรณารักษใ์นประเทศท่ีไม่ไดก้  าหนดมาตรฐานวชิาชีพหรือมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจะเสีย

โอกาส และอาจถูกแยง่งานโดยผูป้ระกอบอาชีพจากประเทศอ่ืน 

11. บรรณารักษห์อ้งสมุดมหาวทิยาลยัส่วนใหญ่มีคุณวฒิุตรงสาขาอาชีพ 

12. หอ้งสมุดในหน่วยงานลกัษณะอ่ืนมกัใชผู้มี้คุณวฒิุสาขาอ่ืนมาท าหนา้ท่ีบรรณารักษ ์

13. ประเทศไทยจ าเป็นตอ้งมีการพฒันามาตรฐานวชิาชีพบรรณารักษไ์ทยและประกาศใช้        

ตอนที ่3  เป็นขอ้มูลความคาดหวงัในบทบาทของมาตรฐานวชิาชีพบรรณารักษไ์ทย เป็นขอ้มูลแบบ 

มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มีค่าระดบัความคิดเห็นดงัน้ี 

ระดบัความคาดหวงัมากท่ีสุด ค่าของการประเมิน 5  

ระดบัความคาดหวงัมาก ค่าของการประเมิน 4 

ระดบัความคาดหวงัปานกลาง ค่าของการประเมิน 3 

ระดบัความคาดหวงันอ้ย ค่าของการประเมิน 2 

ระดบัความคาดหวงันอ้ยท่ีสุด ค่าของการประเมิน 1 

ขอ้มูลสอบถามความคาดหวงัในบทบาทของมาตรฐานวชิาชีพบรรณารักษไ์ทย 8 ขอ้ ขอ้ เพื่อใหผู้ต้อบ

ประมาณค่าวา่มีความคาดหวงัในประเด็นนั้นในระดบัใด มีรายละเอียดดงัน้ี   

1. มีกฏหมายรองรับการประกอบอาชีพบรรณารักษ ์
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2. มีสภาวชิาชีพเป็นองคก์รผูก้  ากบัดูแลมาตรฐานวชิาชีพ เช่นเดียวกบัอาชีพอ่ืนๆ ท่ีมีมาตรฐานวชิาชีพใช้

แลว้ เช่น คุรุสภา แพทยสภา สภาการพยาบาล วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ฯลฯ 

3. มีการก ากบัดูแลทั้งดา้นมาตรฐานหลกัสูตร มาตรฐานผูป้ระกอบวชิาชีพ และมาตรฐานหอ้งสมุด  

4. มีการรับรองหลกัสูตรและปริญญาของสถาบนัผูผ้ลิตบณัฑิตในสาขาน้ี รับรองหลกัสูตรต่างๆ ในการ

ฝึกอบรมเป็นผูช้  านาญการ รวมทั้งรับรองวทิยฐานะของสถาบนัฝึกอบรม 

5. มีการข้ึนทะเบียนและใหใ้บอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพ 

6. หา้มผูท่ี้มิไดข้ึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพน้ี 

7. ควบคุมดูแลการประพฤติผดิจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพ 

8. คุม้ครองผูป้ระกอบอาชีพบรรณารักษใ์หส้ามารถผลกัดนัภารกิจดา้นการอ่านและการบริการ

สารสนเทศแก่สังคมความรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพฒันาวชิาชีพใหด้ ารงอยูไ่ดใ้นสังคมท่ีมีการ

เปล่ียนแปลง 

ตอนที ่4  ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกบัการพฒันามาตรฐานวชิาชีพบรรณารักษไ์ทย  

2. แบบสัมภำษณ์ ประกอบดว้ยประเด็นให้แสดงความคิดเห็นโดยอิสระ 3 ประเด็น ไดแ้ก่ 1) ความ 

จ าเป็นท่ีตอ้งมีมาตรฐานวชิาชีพส าหรับบรรณารักษไ์ทย 2) รูปแบบมาตรฐานวชิาชีพท่ีเหมาะสม 3) บทบาทของ

มาตรฐานวชิาชีพท่ีคาดหวงั 

              3. แบบบันทกึข้อมูลกำรประชุมกลุ่มย่อย ประกอบดว้ยหวัขอ้สนทนาระดมความคิด 3 ประเด็น

เช่นเดียวกนักบัแบบสัมภาษณ์ ไดแ้ก่ 1) ความจ าเป็นท่ีตอ้งมีมาตรฐานวชิาชีพส าหรับบรรณารักษไ์ทย 2) รูปแบบ

มาตรฐานวชิาชีพท่ีเหมาะสม 3) บทบาทของมาตรฐานวชิาชีพท่ีคาดหวงั 

กำรตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมือ 

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวจิยั  ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content 

Validity) และตรวจสอบความเท่ียงของเคร่ืองมือวจิยั (Reliability) โดยมีขั้นตอนและรายละเอียดดงัน้ี   

1. กำรตรวจสอบควำมตรงเชิงเน้ือหำ (Content Validity) น าเคร่ืองมือวิจยัท่ีสร้างข้ึนใหผู้ท้รงคุณวุฒิ  

3 คนพิจารณาประกอบดว้ย 1. รองศาสตราจารย ์ดร. จุมพจน์ วนิชกุล ผูเ้ช่ียวชาญสาขาวชิาบรรณารักษศาสตร์

และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี 2. นายอิทธิพทัธ์ โยธะพนัธ์ นกัวชิาการคอมพิวเตอร์

ช านาญการ นิสิตปริญญาเอกสาขาวชิาการวจิยัและสถิติทางวทิยาการปัญญา 3. นางวงเดือน เจริญ บรรณารักษ์
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ช านาญการ หวัหนา้ฝ่ายบริการสารสนเทศ ส านกัหอสมุด มหาวทิยาลยับูรพา โดยการหาค่าความสอดคลอ้ง

ระหวา่งวตัถุประสงคก์บัแบบสอบถาม (IOC - Index of Item-Objective Congruence) ใชเ้กณฑก์ารคดัเลือก

เฉพาะขอ้ค าถามท่ีมีค่า IOC มากกวา่ 0.50 (วรรณี แกมเกตุ, 2551, หนา้ 221) ผลการตรวจสอบความตรงเชิง

เน้ือหา (Content Validity) ซ่ึงค านวนจากค่า IOC มีค่ามากกวา่ 0.67 ข้ึนไปทุกขอ้ และปรับปรุงขอ้ความตาม

ขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิท่ีไดใ้หข้อ้เสนอแนะทุกขอ้ 

 

                                                ภาพท่ี 3 การตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา 

2. กำรตรวจสอบควำมเทีย่ง (Reliability) ผูว้จิยัไดน้ าเคร่ืองมือวจิยัท่ีผา่นตรวจสอบความตรงเชิง 

เน้ือหา (Content Validity) จากผูเ้ช่ียวชาญไปทดลองใช ้(Tryout) จ านวน 30 คน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงของ

เคร่ืองมือวิจยั (Reliability) ค่า Cronbach's Alpha ตอ้งมากกวา่ 0.70 (ชไมพร กาญจนกิจสกุล, 2555, หนา้126)  

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล Tryout ค่า Cronbach's Alpha เท่ากบั 0.92 แสดงวา่เคร่ืองมือวจิยัมีคุณภาพในเร่ืองความ

เท่ียงอยูใ่นเกณฑดี์  

ดงันั้นเคร่ืองมือวิจยัจึงมีคุณภาพและความถูกตอ้งตามหลกัการวจิยัทั้งความตรงเชิงเน้ือหา (Content 

Validity) และความเท่ียง (Reliability) จึงสามารถน ามาใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้งและน่าเช่ือถือ 

กำรขอรับกำรพจิำรณำจริยธรรมกำรวจิัยในมนุษย์ 

 เน่ืองจากการวจิยัน้ี ใชก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นบรรณารักษแ์ละผูท้รงคุณวุฒิในแวดวงอาชีพทัว่ประเทศ จึงมี

ความจ าเป็นตอ้งขอรับการพิจารณาจริยธรรมในมนุษย ์ภายหลงัการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวจิยัเสร็จ

เรียบร้อย ผูว้จิยัไดย้ืน่เอกสารค าร้องต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในมนุษย ์มหาวทิยาลยับูรพา เพื่อขอรับ

การพิจารณา เอกสารประกอบดว้ย 

1. ค าร้องขอรับการพิจารณาจริยธรรมในมนุษย  ์
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2. เอกสารช้ีแจงผูร่้วมโครงการ 

3. แบบแสดงความยนิยอมของอาสาสมคัรผูเ้ขา้ร่วมการวจิยั 

4. เอกสารขอ้เสนอการวจิยั 

5. เอกสารขอรับการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือจากผูเ้ช่ียวชาญ 

6. เคร่ืองมือวิจยั 

คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในมนุษย ์มหาวทิยาลยับูรพา ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่โครงการวิจยัน้ี 

เป็นไปตามหลกัการของจริยธรรมการวิจยัในมนุษย ์โดยผูว้จิยัเคารพสิทธิและศกัด์ิศรีในความเป็นมนุษย ์ไม่ล่วง

ละเมิดสิทธิ สวสัดิภาพ และไม่ก่อใหเ้กิดภยนัตรายแก่กลุ่มตวัอยา่งหรือผูเ้ขา้ร่วมโครงการวจิยั จึงอนุมติัใหท้  า

วจิยัไดโ้ดยออกเอกสารรับรองผลการพิจารณาจริยธรรมการวจิยัในมนุษย ์มหาวทิยาลยับูรพา เลขท่ี  36/2560  

ออกให ้ณ วนัท่ี 20 มีนาคม 2560 

กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 เม่ือตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวจิยัและขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวจิยัในมนุษยเ์สร็จเรียบร้อย

แลว้ ผูว้จิยัน าเคร่ืองมือวิจยัมาใช้เก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง ในการวจิยัน้ี ไดอ้อกแบบวธีิการเก็บขอ้มูล

หลากหลายเหมาะสมกบักลุ่มตวัอยา่งแต่ละกลุ่ม รวม 3 วธีิ ดงัน้ี 

1. การเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม ใชส้ าหรับบรรณารักษว์ิชาชีพท่ีปฏิบติังานในหอ้งสมุดประเภท 

ต่างๆ ทั้ง 6 ประเภท โดยใชส้ถานการณ์ท่ีบรรณารักษท์ัว่ประเทศเดินทางมาร่วมการประชุมวชิาการประจ าปีท่ี

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจดัข้ึน ผูว้จิยัไดป้ระสานเพื่อขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานผูจ้ดัการประชุมแลว้เขา้ไป

แจกแบบสอบถามดว้ยตนเองจากบรรณารักษทุ์กคนท่ีเขา้ร่วมประชุมและเก็บคืนทนัที วิธีน้ีท  าใหไ้ดก้ลุ่มตวัอยา่ง

ท่ีหลากหลายตามประเภทของหอ้งสมุดและกระจายตามภูมิภาคต่างๆ ทัว่ประเทศ และเก็บขอ้มูลไดจ้  านวนตาม

เป้าหมาย โดยไดเ้ขา้เก็บขอ้มูลจากการประชุมต่างๆ 4 แห่ง ดงัน้ี 

      1.1 การประชุมใหญ่สามญัและประชุมวชิาการประจ าปี สมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยฯ พ.ศ. 

2560 เป็นการประชุมบรรณารักษจ์ากหอ้งสมุดทุกประเภททัว่ประเทศ  

                    1.2 การประชุมวิชาการความร่วมมือระหวา่งหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 2560 เป็นการประชุม

บรรณารักษจ์ากห้องสมุดมหาวทิยาลยัทัว่ประเทศ  



52 

 

                    1.3 การประชุมวิชาการหอ้งสมุดประชาชนของกรมการศึกษานอกโรงเรียน พ.ศ. 2560 เป็นการ

ประชุมบรรณารักษจ์ากห้องสมุดประชาชนในสังกดักรมการศึกษานอกโรงเรียนทัว่ประเทศ  

                    1.4 การประชุมวิชาการชมรมบรรณารักษห์อ้งสมุดอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 เป็นการประชุม 

บรรณารักษจ์ากห้องสมุดมหาวทิยาลยัและหอ้งสมุดประเภทอ่ืนๆ ทัว่ประเทศ 

2. การเก็บขอ้มูลดว้ยวธีิสัมภาษณ์ขอ้มูลเชิงลึก ใชส้ าหรับกลุ่มอาจารยผ์ูส้อนในสถาบนัท่ีผลิตบณัฑิต 

สาขาบรรณารักษศาสตร์/สารสนเทศศาสตร์ กลุ่มบรรณารักษอ์าวโุสจากห้องสมุดประเภทต่างๆ และผูแ้ทน

สมาคมวชิาชีพ โดยวธีิทาบทามเชิญดว้ยวาจา ส่งจดหมายขอความอนุเคราะห์พร้อมประเด็นสัมภาษณ์ นดัหมาย

วนั เวลา สถานท่ี เดินทางไปพบและสัมภาษณ์ตามประเด็นท่ีก าหนด 

3. การเก็บขอ้มูลดว้ยวธีิระดมความคิดจากการสนทนากลุ่มยอ่ย (Fogus group) ส าหรับกลุ่มผูบ้ริหาร 

หอ้งสมุด โดยใชส้ถานการณ์การประชุมวชิาการส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ พ.ศ. 2560 ท่ีมี

ผูบ้ริหารหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัราชภฏัทัว่ประเทศเดินทางมาประชุม โดยประสานกบัผูจ้ดัเพื่อขอจดัการสนทนา

กลุ่มยอ่ยหลงัจากการประชุมหลกัแลว้ 

กำรวเิครำะห์ข้อมูล 

 การวจิยัน้ีมีจุดประสงคท่ี์จะหาค าตอบวา่กลุ่มตวัอยา่งแต่ละกลุ่มเห็นความจ าเป็นหรือไม่ท่ีจะมีมาตรฐาน

วชิาชีพส าหรับบรรณารักษไ์ทย มาตรฐานวชิาชีพนั้นควรมีรูปแบบอยา่งไร และมีความคาดหวงัอยา่งไรต่อ

บทบาทของมาตรฐานวชิาชีพ แลว้น าค าตอบท่ีไดม้าสรุปเป็นร่างตวัแบบ (Model) ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ากกลุ่ม

ตวัอยา่งมีทั้งขอ้มูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลมีดงัน้ี 

              กำรวเิครำะห์ข้อมูลจำกแบบสอบถำม 

1. ขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคลในภาพรวม ไดแ้ก่ เพศ อายงุาน จ าแนกกลุ่มตวัอยา่งตามระดบัการศึกษา

และประเภทหอ้งสมุด วเิคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ีและหาค่าร้อยละ น าเสนอเป็นตารางประกอบค าอธิบาย

ทา้ยตาราง   

2. ขอ้มูลความคิดเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นท่ีตอ้งมีมาตรฐานวชิาชีพในภาพรวม วเิคราะห์โดยใชค้่าเฉล่ีย

ระดบัความคิดเห็น (Mean: M) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) น าเสนอเป็นตารางประกอบค าอธิบายทา้ยตาราง   
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3. ขอ้มูลความคิดเห็นเก่ียวกบับทบาทของมาตรฐานวชิาชีพท่ีคาดหวงัในภาพรวม วเิคราะห์โดยใช้

ค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็น (Mean: M) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) และน าเสนอเป็นตารางประกอบ

ค าอธิบายทา้ยตาราง   

4. ขอ้มูลความคิดเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นท่ีตอ้งมีมาตรฐานวชิาชีพของบรรณารักษห์้องสมุดทั้ง 6 

ประเภท ไดแ้ก่ ห้องสมุดมหาวทิยาลยั หอ้งสมุดประชาชน หอ้งสมุดโรงเรียน ห้องสมุดเฉพาะ หอ้งสมุดวทิยาลยั

เกษตร/อาชีวะ และหอสมุดแห่งชาติ/สาขา วเิคราะห์เป็นรายประเภทโดยใชค้่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็น (Mean: 

M) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) น าเสนอเป็นตารางประกอบค าอธิบายทา้ยตาราง   

5. ขอ้มูลความคิดเห็นเก่ียวกบับทบาทของมาตรฐานวชิาชีพท่ีคาดหวงั ของบรรณารักษห์อ้งสมุดทั้ง 6 

ประเภท วิเคราะห์เป็นรายประเภทโดยใชค้่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็น (Mean: M) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

น าเสนอเป็นตารางประกอบค าอธิบายทา้ยตาราง   

การแปลความหมายของค่าเฉล่ีย (Mean: M) ใชเ้กณฑด์งัน้ี 

 ค่าเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด 

 ค่าเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดบัมาก 

 ค่าเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดบัปานกลาง 

 ค่าเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดบันอ้ย 

 ค่าเฉล่ีย 0.00-1.50 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดบันอ้ยท่ีสุด 

              6. ขอ้มูลตอนท่ี 4  ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกบัการพฒันามาตรฐานวชิาชีพ เป็น 

ขอ้มูลเชิงคุณภาพใหแ้สดงความคิดเห็นแบบเปิด วเิคราะห์ดว้ยการแจกแจงความถ่ีโดยแยกเป็นประเด็นหลกัและ

ประเด็นยอ่ย น าเสนอขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณา 

              กำรวเิครำะห์ข้อมูลจำกแบบสัมภำษณ์  

              ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ เป็นขอ้มูลเชิงคุณภาพ เกิดจากการสนทนาเชิงลึกกบักลุ่มตวัอยา่งตามประเด็นท่ี

ก าหนดไวแ้ลว้ ดงัน้ี  

1. ความจ าเป็นท่ีตอ้งมีมาตรฐานวชิาชีพส าหรับบรรณารักษไ์ทย 
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2. รูปแบบมาตรฐานวชิาชีพท่ีเหมาะสม 

3. บทบาทของมาตรฐานวชิาชีพท่ีคาดหวงั 

ผูว้จิยัไดเ้ป็นขอ้มูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ตามประเด็นหลกัทั้ง 3 ประเด็นดว้ยการแจกแจงความถ่ี 

โดยแยกเป็นประเด็นยอ่ยภายใตป้ระเด็นหลกั น าเสนอขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณา 

  กำรวเิครำะห์ข้อมูลจำกแบบบันทกึกำรสนทนำกลุ่มย่อย (Fogus group) 

               ขอ้มูลจากการสนทนากลุ่ม เป็นขอ้มูลเชิงคุณภาพ เกิดจากการสนทนาระดมความคิดกบักลุ่มตวัอยา่ง

ตามประเด็นท่ีก าหนดไวแ้ลว้ ดงัน้ี  

1. ความจ าเป็นท่ีตอ้งมีมาตรฐานวชิาชีพส าหรับบรรณารักษไ์ทย 

2. รูปแบบมาตรฐานวชิาชีพท่ีเหมาะสม 

3. บทบาทของมาตรฐานวชิาชีพท่ีคาดหวงั 

 ผูว้จิยัไดว้เิคราะห์ขอ้มูลจากการระดมความคิดตามประเด็นหลกัทั้ง 3 ประเด็นดว้ยการแจกแจงความถ่ี 

โดยแยกเป็นประเด็นยอ่ยภายใตป้ระเด็นหลกั น าเสนอขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณา 
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             บทที ่4 

                   ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความคิดเห็นจากกลุ่มตวัอยา่งในเร่ืองความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมี
มาตรฐานวชิาชีพส าหรับบรรณารักษไ์ทย รูปแบบมาตรฐานวชิาชีพท่ีเหมาะสม และความคาดหวงัใน
บทบาทของมาตรฐานวชิาชีพ การรวมรวมขอ้มูลมีทั้งจากการสอบถาม สัมภาษณ์ และการระดมความคิด ใน
บทท่ี 4 น้ี เป็นการวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบ ถามน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเป็น 5 ตอนดงัน้ี 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม  

             ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ตารางท่ี 1- 4 

 ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นท่ีตอ้งมีมาตรฐานวชิาชีพ และความคาดหวงัในบทบาท

มาตรฐานวชิาชีพในภาพรวมของหอ้งสมุดทุกประเภท ตารางท่ี 5 - 6 

 ตอนท่ี 3  ความคิดเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นท่ีตอ้งมีมาตรฐานวชิาชีพ และความคาดหวงัในบทบาท

มาตรฐานวชิาชีพในภาพรวมของหอ้งสมุดทั้ง 6 ประเภท จ าแนกรายประเภท ตารางท่ี 7-18  

 ตารางท่ี 1  ขอ้มูลผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 

 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

หญิง 492 85.4 

ชาย 84 14.6 

รวม 576 100 

 

จากตารางท่ี 1 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีจ านวนทั้งส้ิน 576 คน เป็นเพศหญิงจ านวน 492 คน คิด
เป็นร้อยละ 85.4 เพศชาย 84 คน คิดเป็นร้อยละ 14.6 
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ตารางท่ี 2  ขอ้มูลผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายงุาน 

 

อายุงาน จ านวน ร้อยละ 

 

นอ้ยกวา่ 10 ปี 261 45.3 

10 – 20 ปี 162 28.1 

21 – 30 ปี 104 18.1 

มากกวา่ 30 ปี 49 8.5 

รวม 576 100 

 

จากตารางท่ี 2 พบวา่ บรรณารักษจ์  านวนทั้งส้ิน 576 คน จ าแนกตามอายงุานไดด้งัน้ี อายงุานนอ้ย

กวา่ 10 ปี จ  านวน 261 คน คิดเป็นร้อยละ 45.3 อายงุาน 10 – 20 ปี จ  านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 28.1 อายุ

งาน 21 – 30 ปี จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 18.1 อายงุานมากกวา่ 30 ปี จ  านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 8.5 

ตารางท่ี 3 ผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ปริญญาตรี 356 61.8 

ปริญญาโท 209 36.3 

ปริญญาเอก 11 1.9 

รวม 576 100 

 

จากตารางท่ี 3  พบวา่ บรรณารักษท์ั้งหมด 576 คน จ าแนกตามระดบัการศึกษาไดด้งัน้ี ระดบั

ปริญญาตรี จ านวน 356 คน คิดเป็นร้อยละ 61.8 ระดบัปริญญาโท จ านวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 36.3 ระดบั

ปริญญาเอก จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 1.9 
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ตารางท่ี 4  ผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามประเภทห้องสมุดท่ีสังกดั 

ประเภทห้องสมุด จ านวน ร้อยละ 

หอ้งสมุดโรงเรียน 198 34.4 

หอ้งสมุดมหาวทิยาลยั 195 33.9 

หอ้งสมุดเฉพาะ 52 9 

หอ้งสมุดวทิยาลยัเทคนิค/อาชีวะ/เกษตร 18 3.1 

หอ้งสมุดประชาชน 107 18.6 

หอสมุดแห่งชาติ/สาขา 6 1 

รวม 576 100 
 

จากตารางท่ี 4  พบวา่ บรรณารักษผ์ูต้อบแบบสอบถามจ านวนทั้งส้ิน 576 คน จ าแนกตามประเภท

หอ้งสมุดไดด้งัน้ี หอ้งสมุดโรงเรียน จ านวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 34.4 หอ้งสมุดมหาวทิยาลยั จ านวน 195 

คน คิดเป็นร้อยละ 33.9 หอ้งสมุดเฉพาะ จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 9 หอ้งสมุดวทิยาลยัเทคนิค/อาชีวะ/

เกษตร จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 3.1 หอ้งสมุดประชาชน จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 18.6 หอสมุด

แห่งชาติ/สาขา จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1 

ตารางท่ี 5 ความคิดเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นท่ีตอ้งมีมาตรฐานวชิาชีพในภาพรวม 

 
ความจ าเป็นท่ีตอ้งมีมาตรฐานวชิาชีพ 

ระดบัความคิดเห็น (N=576) 

M SD ความ 
หมาย 

อนัดบั 

1. สังคมไทยยงัเขา้ใจคลาดเคล่ือนวา่จบสาขาใดก็เป็นบรรณารักษ์
ได ้

3.81 1.04 มาก 13 

2. หลายอาชีพในประเทศไทยมีมาตรฐานวชิาชีพก ากบั เช่น ครู 
แพทย ์พยาบาล วศิวกร ช่างไฟฟ้า ฯลฯ 

4.40 0.67 มาก 4 

3. บรรณารักษเ์ป็นวชิาชีพเฉพาะ การปฏิบติังานตอ้งอาศยัทกัษะ
ความรู้จากการศึกษาเล่าเรียนและฝึกปฏิบติังานตามหลกัสูตร 

4.47 0.72 มาก 2 

4. ผูท่ี้จะปฏิบติังานในต าแหน่งบรรณารักษไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
จะตอ้งจบการศึกษาในสาขาวชิาบรรณารักษศาสตร์/สารสนเทศ
ศาสตร์   

4.30 0.88 มาก 6 
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ความจ าเป็นท่ีตอ้งมีมาตรฐานวชิาชีพ 

ระดบัความคิดเห็น (N=576) 

M SD ความ 
หมาย 

อนัดบั 

5. ประเทศไทยยงัไม่มีการประกาศใชม้าตรฐานวชิาชีพบรรณารักษ์ 4.04 1.01 มาก 11 

6. หลายประเทศประกาศใชม้าตรฐานวชิาชีพบรรณารักษแ์ลว้  3.95 0.88 มาก 12 

7. มาตรฐานวชิาชีพจะเป็นกรอบก าหนดสมรรถนะหลกัของ
บรรณารักษ ์

4.34 0.74 มาก 5 

8. มาตรฐานวชิาชีพจะช่วยยกระดบัคุณภาพของบรรณารักษใ์ห้
ทดัเทียมกบันานาประเทศ 

4.41 0.75 มาก 3 

9. เม่ือเขา้สู่ประชาคมอาเซียน การเคล่ือนยา้ยแรงงานของผู ้
ประกอบอาชีพต่างๆ จะเป็นไปโดยเสรีมากข้ึน บรรณารักษ์
ต่างชาติจากประเทศท่ีมีมาตรฐานวชิาชีพหรือมีใบอนุญาตประกอบ
วชิาชีพจะไดเ้ปรียบและไดรั้บการยอมรับในการท างานใน
ต่างประเทศ  

4.20 0.82 มาก 8 

10. บรรณารักษใ์นประเทศท่ีไม่ไดก้  าหนดมาตรฐานวชิาชีพหรือมี
ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพจะเสียโอกาส และอาจถูกแยง่งานโดยผู ้
ประกอบอาชีพจากประเทศอ่ืน 

4.06 0.89 มาก 10 

11. บรรณารักษห์อ้งสมุดมหาวทิยาลยัส่วนใหญ่มีคุณวฒิุตรงสาขา
อาชีพ 

4.27 0.79 มาก 7 

12. หอ้งสมุดในบางหน่วยงานใชผู้มี้คุณวฒิุสาขาอ่ืนมาท าหนา้ท่ี
บรรณารักษ ์

4.09 0.85 มาก 9 

13. ประเทศไทยจ าเป็นตอ้งมีการพฒันามาตรฐานวชิาชีพ
บรรณารักษไ์ทยและประกาศใช ้

4.52 0.69 มากท่ีสุด 1 
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ภาพท่ี 4 ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นท่ีตอ้งมีมาตรฐานวชิาชีพในภาพรวม 

จากตารางท่ี 5 และภาพท่ี 4 แสดงระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นท่ีตอ้งมีมาตรฐานวชิาชีพ

ในภาพรวม ดงัน้ี อนัดบัท่ี 1 ประเทศไทยจ าเป็นตอ้งมีการพฒันามาตรฐานวชิาชีพบรรณารักษไ์ทยและ

ประกาศใช ้(M=4.52, SD=0.69) อนัดบัท่ี 2 บรรณารักษเ์ป็นวชิาชีพเฉพาะ การปฏิบติังานตอ้งอาศยัทกัษะ

ความรู้จากการศึกษาเล่าเรียนและฝึกปฏิบติังานตามหลกัสูตร (M=4.47, SD=0.72) อนัดบัท่ี 3 มาตรฐาน

วชิาชีพจะช่วยยกระดบัคุณภาพของบรรณารักษใ์หท้ดัเทียมกบันานาประเทศ (M=4.41, SD=0.75)  อนัดบัท่ี 

4 หลายอาชีพในประเทศไทยมีมาตรฐานวชิาชีพก ากบั เช่น ครู แพทย ์พยาบาล วศิวกร ช่างไฟฟ้า ฯลฯ (M=

4.40, SD=0.67)  อนัดบัท่ี 5 มาตรฐานวชิาชีพจะเป็นกรอบก าหนดสมรรถนะหลกัของบรรณารักษ ์(M=4.34, 

SD=0.74) อนัดบัท่ี 6 ผูท่ี้จะปฏิบติังานในต าแหน่งบรรณารักษไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพจะตอ้งจบการศึกษาใน

สาขาวชิาบรรณารักษศาสตร์/สารสนเทศศาสตร์ (M=4.30, SD=0.88) อนัดบัท่ี 7 บรรณารักษห์อ้งสมุด

มหาวทิยาลยัส่วนใหญ่มีคุณวุฒิตรงสาขาอาชีพ (M=4.27, SD=0.79) อนัดบัท่ี 8 เม่ือเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

การเคล่ือนยา้ยแรงงานของผูป้ระกอบอาชีพต่างๆ จะเป็นไปโดยเสรีมากข้ึน บรรณารักษต่์างชาติจากประเทศ

ท่ีมีมาตรฐานวชิาชีพหรือมีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพจะไดเ้ปรียบและไดรั้บการยอมรับในการท างานใน

ต่างประเทศ (M=4.20, SD=0.82) อนัดบัท่ี 9 หอ้งสมุดในบางหน่วยงานใชผู้มี้คุณวุฒิสาขาอ่ืนมาท าหนา้ท่ี

บรรณารักษ ์(M=4.09, SD=0.85) อนัดบั 10 บรรณารักษใ์นประเทศท่ีไม่ไดก้  าหนดมาตรฐานวชิาชีพหรือมี

ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพจะเสียโอกาส และอาจถูกแยง่งานโดยผูป้ระกอบอาชีพจากประเทศอ่ืน (M=4.06, 

SD=0.89) อนัดบั 11 ประเทศไทยยงัไม่มีการประกาศใชม้าตรฐานวชิาชีพบรรณารักษ ์(M=4.04, SD=1.01) 

อนัดบัท่ี 12 หลายประเทศประกาศใชม้าตรฐานวชิาชีพบรรณารักษแ์ลว้ (M=3.95, SD=0.88) อนัดบั 13 

สังคมไทยยงัเขา้ใจคลาดเคล่ือนวา่จบสาขาใดก็เป็นบรรณารักษไ์ด ้(M=3.81, SD=1.04) 
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ตารางท่ี 6 ระดบัความคาดหวงัเก่ียวกบับทบาทของมาตรฐานวชิาชีพในภาพรวม 

 
ความคาดหวงั 

ระดบัความคาดหวงั (N=576) 

M SD ความ 
หมาย 

อนัดบั 

1. 1. มีกฏหมายรองรับการประกอบอาชีพบรรณารักษ ์ 4.1 0.95 มาก 7 
2. มีสภาวชิาชีพเป็นองคก์รผูก้  ากบัดูแลมาตรฐานวชิาชีพ 
เช่นเดียวกบัอาชีพอ่ืนๆ ท่ีมีมาตรฐานวชิาชีพใชแ้ลว้ เช่น คุรุสภา 
แพทยสภา สภาการพยาบาล วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
ฯลฯ 

4.27 0.83 มาก 4 

3. มีการก ากบัดูแลทั้งดา้นมาตรฐานหลกัสูตร มาตรฐานผูป้ระกอบ
วชิาชีพ และมาตรฐานหอ้งสมุด  

4.28 0.79 มาก 3 

4. มีการรับรองหลกัสูตรและปริญญาของสถาบนัผูผ้ลิตบณัฑิตใน
สาขาน้ี รับรองหลกัสูตรต่างๆ ในการฝึกอบรมเป็นผูช้  านาญการ 
รวมทั้งรับรองวทิยฐานะของสถาบนัฝึกอบรม 

4.3 0.76 มาก 2 

5. มีการข้ึนทะเบียนและใหใ้บอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพ 4.21 0.93 มาก 5 
6. หา้มผูท่ี้มิไดข้ึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพน้ี 3.72 1.17 มาก 8 
7. ควบคุมดูแลการประพฤติผดิจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพ 4.16 0.88 มาก 6 
8. คุม้ครองผูป้ระกอบอาชีพบรรณารักษใ์หส้ามารถผลกัดนัภารกิจ
ดา้นการอ่านและการบริการสารสนเทศแก่สังคมความรู้ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งพฒันาวชิาชีพใหด้ ารงอยูไ่ดใ้นสังคมท่ีมีการ
เปล่ียนแปลง 

4.34 0.81 มาก 1 
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ภาพท่ี 5 ระดบัความคาดหวงัเก่ียวกบับทบาทของมาตรฐานวชิาชีพในภาพรวม 

จากตารางท่ี 6 และภาพท่ี 5 แสดงระดบัความคาดหวงัเก่ียวกบับทบาทของมาตรฐานวชิาชีพใน

ภาพรวม ดงัน้ี อนัดบั 1 คุม้ครองผูป้ระกอบอาชีพบรรณารักษใ์หส้ามารถผลกัดนัภารกิจดา้นการอ่านและการ

บริการสารสนเทศแก่สังคมความรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพฒันาวชิาชีพใหด้ ารงอยูไ่ดใ้นสังคมท่ีมี

การเปล่ียนแปลง (M=4.34, SD=0.81) อนัดบั 2 มีการรับรองหลกัสูตรและปริญญาของสถาบนัผูผ้ลิตบณัฑิต

ในสาขาน้ี รับรองหลกัสูตรต่างๆ ในการฝึกอบรมเป็นผูช้  านาญการ รวมทั้งรับรองวทิยฐานะของสถาบนั

ฝึกอบรม (M=4.30, SD=0.76) อนัดบั 3 มีการก ากบัดูแลทั้งดา้นมาตรฐานหลกัสูตร มาตรฐานผูป้ระกอบ

วชิาชีพ และมาตรฐานหอ้งสมุด (M=4.28, SD=0.79) อนัดบั 4 มีสภาวชิาชีพเป็นองคก์รผูก้  ากบัดูแล

มาตรฐานวชิาชีพ เช่นเดียวกบัอาชีพอ่ืนๆ ท่ีมีมาตรฐานวชิาชีพใชแ้ลว้ เช่น คุรุสภา แพทยสภา สภาการ

พยาบาล วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ฯลฯ (M=4.27, SD=0.83) อนัดบั 5 มีการข้ึนทะเบียนและให้

ใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพ (M=4.21, SD=0.93) อนัดบั 6 ควบคุมดูแลการประพฤติผดิจรรยาบรรณ

แห่งวชิาชีพ (M=4.16, SD=0.88) อนัดบั 7 มีกฎหมายรองรับการประกอบอาชีพบรรณารักษ ์(M=4.10, 

SD=0.95) อนัดบั 8 หา้มผูท่ี้มิไดข้ึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต ประกอบวชิาชีพน้ี (M=3.37, SD=1.17)  

วเิคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นของบรรณารักษ์เกีย่วกับความจ าเป็นทีต้่องมีมาตรฐานวชิาชีพ

และข้อมูลระดับความคาดหวังเกีย่วกบับทบาทของมาตรฐานวชิาชีพ จ าแนกตามประเภทของห้องสมุดที่

บรรณารักษ์สังกดั ดังนี้ 
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1. บรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน  

บรรณารักษห์อ้งสมุดโรงเรียน จ านวน 198 คน มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นท่ีตอ้งมี

มาตรฐานวชิาชีพและค่าเฉล่ียระดบัความคาดหวงัเก่ียวกบับทบาทของมาตรฐานวชิาชีพ ดงัตารางท่ี 7-8 

ตารางท่ี 7 ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นท่ีตอ้งมีมาตรฐานวชิาชีพของบรรณารักษห์อ้งสมุด

โรงเรียน 

 
ความจ าเป็นท่ีตอ้งมีมาตรฐานวชิาชีพ 

ระดบัความคิดเห็น (N=198) 

M SD ความ 
หมาย 

อนัดบั 

1. สังคมไทยยงัเขา้ใจคลาดเคล่ือนวา่จบสาขาใดก็เป็นบรรณารักษ์
ได ้

4.03 0.87 มาก 12 

2. หลายอาชีพในประเทศไทยมีมาตรฐานวชิาชีพก ากบั เช่น ครู 
แพทย ์พยาบาล วศิวกร ช่างไฟฟ้า ฯลฯ 

4.40 0.68 มาก  4 

3. บรรณารักษเ์ป็นวชิาชีพเฉพาะ การปฏิบติังานตอ้งอาศยัทกัษะ
ความรู้จากการศึกษาเล่าเรียนและฝึกปฏิบติังานตามหลกัสูตร 

4.57 0.67 มากท่ีสุด  1 

4. ผูท่ี้จะปฏิบติังานในต าแหน่งบรรณารักษไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
จะตอ้งจบการศึกษาในสาขาวชิาบรรณารักษศาสตร์/สารสนเทศ
ศาสตร์   

4.37 0.82 มาก  5 

5. ประเทศไทยยงัไม่มีการประกาศใชม้าตรฐานวชิาชีพบรรณารักษ ์ 4.04 0.99 มาก 11 
6. หลายประเทศประกาศใชม้าตรฐานวชิาชีพบรรณารักษแ์ลว้  3.97 0.82 มาก 13 
7. มาตรฐานวชิาชีพจะเป็นกรอบก าหนดสมรรถนะหลกัของ
บรรณารักษ ์

4.36 0.75 มาก  6 

8. มาตรฐานวชิาชีพจะช่วยยกระดบัคุณภาพของบรรณารักษใ์ห้
ทดัเทียมกบันานาประเทศ 

4.42 0.75 มาก  3 

9. เม่ือเขา้สู่ประชาคมอาเซียน การเคล่ือนยา้ยแรงงานของผู ้
ประกอบอาชีพต่างๆ จะเป็นไปโดยเสรีมากข้ึน บรรณารักษ์
ต่างชาติจากประเทศท่ีมีมาตรฐานวชิาชีพหรือมีใบอนุญาต 
ประกอบวชิาชีพจะไดเ้ปรียบและไดรั้บการยอมรับในการ  
ท างานในต่างประเทศ  

4.23 0.81 มาก  9 
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ความจ าเป็นท่ีตอ้งมีมาตรฐานวชิาชีพ 

ระดบัความคิดเห็น (N=198) 

M SD ความ 
หมาย 

อนัดบั 

10. บรรณารักษใ์นประเทศท่ีไม่ไดก้  าหนดมาตรฐานวชิาชีพหรือมี
ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพจะเสียโอกาส และอาจถูกแยง่งานโดยผู ้
ประกอบอาชีพจากประเทศอ่ืน 

4.15 0.84 มาก 10 

11. บรรณารักษห์อ้งสมุดมหาวทิยาลยัส่วนใหญ่มีคุณวฒิุตรงสาขา
อาชีพ 

4.35 0.82 มาก 7 

12. หอ้งสมุดในหน่วยงานลกัษณะอ่ืนมกัใชผู้มี้คุณวฒิุสาขาอ่ืนมา
ท าหนา้ท่ีบรรณารักษ ์

4.24 0.74 มาก 8 

13. ประเทศไทยจ าเป็นตอ้งมีการพฒันามาตรฐานวชิาชีพ
บรรณารักษไ์ทยและประกาศใช ้

4.56 0.63 มากท่ีสุด 2 

 

 

 

ภาพท่ี 6 ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นท่ีตอ้งมีมาตรฐานวชิาชีพของบรรณารักษห์อ้งสมุดโรงเรียน 

จากตารางท่ี 7 และภาพท่ี 6 แสดงระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นท่ีตอ้งมีมาตรฐานวชิาชีพ

ของบรรณารักษห์อ้งสมุดโรงเรียน ดงัน้ี อนัดบัท่ี 1 บรรณารักษเ์ป็นวชิาชีพเฉพาะ การปฏิบติังานตอ้งอาศยั

ทกัษะความรู้จากการศึกษาเล่าเรียนและฝึกปฏิบติังานตามหลกัสูตร (M=4.57, SD=0.67) อนัดบัท่ี 2 ประเทศ
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ไทยจ าเป็นตอ้งมีการพฒันามาตรฐานวชิาชีพบรรณารักษไ์ทยและประกาศใช ้(M=4.56, SD=0.63) อนัดบัท่ี 3  

มาตรฐานวชิาชีพจะช่วยยกระดบัคุณภาพของบรรณารักษใ์หท้ดัเทียมกบันานาประเทศ (M=4.42, SD=0.75)  

อนัดบัท่ี 4 หลายอาชีพในประเทศไทยมีมาตรฐานวชิาชีพก ากบั เช่น ครู แพทย ์พยาบาล วศิวกร ช่างไฟฟ้า 

ฯลฯ (M=4.40, SD=0.68) อนัดบัท่ี 5 ผูท่ี้จะปฏิบติังานในต าแหน่งบรรณารักษไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพจะตอ้ง

จบการศึกษาในสาขาวชิาบรรณารักษศาสตร์/สารสนเทศศาสตร์ (M=4.37, SD=0.82) อนัดบัท่ี 6 มาตรฐาน

วชิาชีพจะเป็นกรอบก าหนดสมรรถนะหลกัของบรรณารักษ ์(M=4.36, SD=0.75) อนัดบัท่ี 7 บรรณารักษ์

หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัส่วนใหญ่มีคุณวุฒิตรงสาขาอาชีพ (M=4.35, SD=0.82) อนัดบัท่ี 8 หอ้งสมุดใน

หน่วยงานลกัษณะอ่ืนมกัใชผู้มี้คุณวฒิุสาขาอ่ืนมาท าหนา้ท่ีบรรณารักษ ์(M=4.24, SD=0.74) อนัดบัท่ี 9 เม่ือ

เขา้สู่ประชาคมอาเซียน การเคล่ือนยา้ยแรงงานของผูป้ระกอบอาชีพต่างๆ จะเป็นไปโดยเสรีมากข้ึน 

บรรณารักษต่์างชาติจากประเทศท่ีมีมาตรฐานวชิาชีพหรือมีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพจะไดเ้ปรียบและ

ไดรั้บการยอมรับในการท างานในต่างประเทศ (M=4.23, SD=0.81) อนัดบั 10 บรรณารักษใ์นประเทศท่ี

ไม่ไดก้  าหนดมาตรฐานวชิาชีพหรือมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจะเสียโอกาส และอาจถูกแยง่งานโดยผู ้

ประกอบอาชีพจากประเทศอ่ืน (M=4.15, SD=0.84) อนัดบั 11 ประเทศไทยยงัไม่มีการประกาศใชม้าตรฐาน

วชิาชีพบรรณารักษ ์(M=4.04, SD=0.99) อนัดบัท่ี 12 สังคมไทยยงัเขา้ใจคลาดเคล่ือนวา่จบสาขาใดก็เป็น

บรรณารักษไ์ด ้(M=4.03, SD=0.87) อนัดบั 13 หลายประเทศประกาศใชม้าตรฐานวชิาชีพบรรณารักษแ์ลว้ 

(M=3.97, SD=0.82) 

ตารางท่ี 8 ระดบัความคาดหวงัเก่ียวกบับทบาทของมาตรฐานวชิาชีพของบรรณารักษห์้องสมุดโรงเรียน 

 
ความคาดหวงั 

ระดบัความคาดหวงั (N=198) 

M SD ความ 
หมาย 

อนัดบั 

1. มีกฏหมายรองรับการประกอบอาชีพบรรณารักษ ์ 4.05 0.91 มาก 7 
2. มีสภาวชิาชีพเป็นองคก์รผูก้  ากบัดูแลมาตรฐานวชิาชีพ 
เช่นเดียวกบัอาชีพอ่ืนๆ ท่ีมีมาตรฐานวชิาชีพใชแ้ลว้ เช่น คุรุสภา 
แพทยสภา สภาการพยาบาล วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
ฯลฯ 

4.31 0.74 มาก 3 

3. มีการก ากบัดูแลทั้งดา้นมาตรฐานหลกัสูตร มาตรฐานผูป้ระกอบ
วชิาชีพ และมาตรฐานหอ้งสมุด  

4.30 0.74 มาก 4 

4. มีการรับรองหลกัสูตรและปริญญาของสถาบนัผูผ้ลิตบณัฑิตใน
สาขาน้ี รับรองหลกัสูตรต่างๆ ในการฝึกอบรมเป็นผูช้  านาญการ 

4.34 0.73 มาก 2 
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ความคาดหวงั 

ระดบัความคาดหวงั (N=198) 

M SD ความ 
หมาย 

อนัดบั 

รวมทั้งรับรองวทิยฐานะของสถาบนัฝึกอบรม 

5. มีการข้ึนทะเบียนและใหใ้บอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพ 4.27 0.82 มาก 5 
6. หา้มผูท่ี้มิไดข้ึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพน้ี 3.82 1.09 มาก 8 
7. ควบคุมดูแลการประพฤติผดิจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพ 4.26 0.84 มาก 6 
8. คุม้ครองผูป้ระกอบอาชีพบรรณารักษใ์หส้ามารถผลกัดนัภารกิจ
ดา้นการอ่านและการบริการสารสนเทศแก่สังคมความรู้ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งพฒันาวชิาชีพใหด้ ารงอยูไ่ดใ้นสังคมท่ีมีการ
เปล่ียนแปลง 

4.38 0.78 มาก 1 

 

 

ภาพท่ี 7 ระดบัความคาดหวงัเก่ียวกบับทบาทของมาตรฐานวชิาชีพของบรรณารักษห์อ้งสมุดโรงเรียน 

จากตารางท่ี 8 และภาพท่ี 7  แสดงระดบัความคาดหวงัเก่ียวกบับทบาทของมาตรฐานวิชาชีพของ

บรรณารักษห์อ้งสมุดโรงเรียน ดงัน้ี อนัดบั 1 คือ คุม้ครองผูป้ระกอบอาชีพบรรณารักษใ์หส้ามารถผลกัดนั

ภารกิจดา้นการอ่านและการบริการสารสนเทศแก่สังคมความรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพฒันาวชิาชีพ

ใหด้ ารงอยูไ่ดใ้นสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลง (M=4.38, SD=0.78) อนัดบั 2 มีการรับรองหลกัสูตรและปริญญา
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ของสถาบนัผูผ้ลิตบณัฑิตในสาขาน้ี รับรองหลกัสูตรต่างๆ ในการฝึกอบรมเป็นผูช้  านาญการ รวมทั้งรับรอง

วทิยฐานะของสถาบนัฝึกอบรม (M=4.34, SD=0.73) อนัดบั 3 มีสภาวชิาชีพเป็นองคก์รผูก้  ากบัดูแลมาตรฐาน

วชิาชีพ เช่นเดียวกบัอาชีพอ่ืนๆ ท่ีมีมาตรฐานวชิาชีพใชแ้ลว้ เช่น คุรุสภา แพทยสภา สภาการพยาบาล 

วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ฯลฯ (M=4.31, SD=0.74) อนัดบั 4 มีการก ากบัดูแลทั้งดา้นมาตรฐาน

หลกัสูตร มาตรฐานผูป้ระกอบวชิาชีพ และมาตรฐานหอ้งสมุด (M=4.30, SD=0.74) อนัดบั 5 มีการข้ึน

ทะเบียนและใหใ้บอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพ (M=4.27, SD=0.82) อนัดบั 6 ควบคุมดูแลการประพฤติผดิ

จรรยาบรรณแห่งวชิาชีพ (M=4.26, SD=0.84) อนัดบั 7 มีกฏหมายรองรับการประกอบอาชีพบรรณารักษ ์

(M=4.05, SD=0.91) อนัดบั 8 หา้มผูท่ี้มิไดข้ึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต ประกอบวชิาชีพน้ี (M=3.82, 

SD=1.09)  

2. บรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวทิยาลยั  

บรรณารักษห์อ้งสมุดมหาวทิยาลยั จ านวน 195 คน มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นท่ีตอ้งมี

มาตรฐานวชิาชีพและค่าเฉล่ียระดบัความคาดหวงัเก่ียวกบับทบาทของมาตรฐานวชิาชีพ ดงัตารางท่ี 9-10 

ตารางท่ี 9 ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นท่ีตอ้งมีมาตรฐานวชิาชีพของบรรณารักษห์อ้งสมุด

มหาวทิยาลยั 

 
ความจ าเป็นท่ีตอ้งมีมาตรฐานวชิาชีพ 

ระดบัความจ าเป็น (N=195) 

M SD ความ 
หมาย 

อนัดบั 

1. สังคมไทยยงัเขา้ใจคลาดเคล่ือนวา่จบสาขาใดก็เป็นบรรณารักษ์
ได ้

3.47 1.22 
ปาน
กลาง 

13 

2. หลายอาชีพในประเทศไทยมีมาตรฐานวชิาชีพก ากบั เช่น ครู 
แพทย ์พยาบาล วศิวกร ช่างไฟฟ้า ฯลฯ 

4.42 0.67    มาก  1 

3. บรรณารักษเ์ป็นวชิาชีพเฉพาะ การปฏิบติังานตอ้งอาศยัทกัษะ
ความรู้จากการศึกษาเล่าเรียนและฝึกปฏิบติังานตามหลกัสูตร 

4.32 0.83 มาก  4 

4. ผูท่ี้จะปฏิบติังานในต าแหน่งบรรณารักษไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
จะตอ้งจบการศึกษาในสาขาวชิาบรรณารักษศาสตร์/สารสนเทศ
ศาสตร์   

4.09 1.02 มาก  8 

5. ประเทศไทยยงัไม่มีการประกาศใชม้าตรฐานวชิาชีพบรรณารักษ ์ 3.94 1.1 มาก   9 
6. หลายประเทศประกาศใชม้าตรฐานวชิาชีพบรรณารักษแ์ลว้  3.82 0.97 มาก 12 
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ความจ าเป็นท่ีตอ้งมีมาตรฐานวชิาชีพ 

ระดบัความจ าเป็น (N=195) 

M SD ความ 
หมาย 

อนัดบั 

7. มาตรฐานวชิาชีพจะเป็นกรอบก าหนดสมรรถนะหลกัของ
บรรณารักษ ์

4.28 0.81 มาก   5 

8. มาตรฐานวชิาชีพจะช่วยยกระดบัคุณภาพของบรรณารักษใ์ห้
ทดัเทียมกบันานาประเทศ 

4.34 0.77 มาก   3 

9. เม่ือเขา้สู่ประชาคมอาเซียน การเคล่ือนยา้ยแรงงานของผู ้
ประกอบอาชีพต่างๆ จะเป็นไปโดยเสรีมากข้ึน บรรณารักษ์
ต่างชาติจากประเทศท่ีมีมาตรฐานวชิาชีพหรือมีใบอนุญาตประกอบ
วชิาชีพจะไดเ้ปรียบและไดรั้บการยอมรับในการท างานใน
ต่างประเทศ  

4.13 0.85 มาก    6 

10. บรรณารักษใ์นประเทศท่ีไม่ไดก้  าหนดมาตรฐานวชิาชีพหรือมี
ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพจะเสียโอกาส และอาจถูกแยง่งานโดยผู ้
ประกอบอาชีพจากประเทศอ่ืน 

3.88 0.97 มาก    11 

11. บรรณารักษห์อ้งสมุดมหาวทิยาลยัส่วนใหญ่มีคุณวฒิุตรงสาขา
อาชีพ 

4.11 0.82 มาก    7 

12. หอ้งสมุดในหน่วยงานลกัษณะอ่ืนมกัใชผู้มี้คุณวฒิุสาขาอ่ืนมา
ท าหนา้ท่ีบรรณารักษ ์

3.91 0.86 มาก  10 

13. ประเทศไทยจ าเป็นตอ้งมีการพฒันามาตรฐานวชิาชีพ
บรรณารักษไ์ทยและประกาศใช ้

4.35 0.79 มาก   2 
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ภาพท่ี 8 ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นท่ีตอ้งมีมาตรฐานวชิาชีพของบรรณารักษห์อ้งสมุด

มหาวทิยาลยั 

จากตารางท่ี 9 และภาพท่ี 8 แสดงระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นท่ีตอ้งมีมาตรฐานวชิาชีพ

ของบรรณารักษห์อ้งสมุดมหาวทิยาลยั ดงัน้ี อนัดบัท่ี 1 หลายอาชีพในประเทศไทยมีมาตรฐานวชิาชีพก ากบั 

เช่น ครู แพทย ์พยาบาล วศิวกร ช่างไฟฟ้า ฯลฯ (M=4.42, SD=0.67) อนัดบัท่ี 2 ประเทศไทยจ าเป็นตอ้งมีการ

พฒันามาตรฐานวชิาชีพบรรณารักษไ์ทยและประกาศใช ้(M=4.35, SD=0.79) อนัดบัท่ี 3 มาตรฐานวชิาชีพจะ

ช่วยยกระดบัคุณภาพของบรรณารักษใ์หท้ดัเทียมกบันานาประเทศ (M=4.34, SD=0.77)  อนัดบัท่ี 4 

บรรณารักษเ์ป็นวชิาชีพเฉพาะ การปฏิบติังานตอ้งอาศยัทกัษะความรู้จากการศึกษาเล่าเรียนและฝึกปฏิบติังาน

ตามหลกัสูตร (M=4.32, SD=0.83)  อนัดบัท่ี 5 มาตรฐานวิชาชีพจะเป็นกรอบก าหนดสมรรถนะหลกัของ

บรรณารักษ ์(M=4.28, SD=0.81) อนัดบัท่ี 6 เม่ือเขา้สู่ประชาคมอาเซียน การเคล่ือนยา้ยแรงงานของผู ้

ประกอบอาชีพต่างๆ จะเป็นไปโดยเสรีมากข้ึน บรรณารักษต่์างชาติจากประเทศท่ีมีมาตรฐานวชิาชีพหรือมี

ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพจะไดเ้ปรียบและไดรั้บการยอมรับในการท างานในต่างประเทศ (M=4.13, 

SD=0.85) อนัดบัท่ี 7 บรรณารักษห์อ้งสมุดมหาวทิยาลยัส่วนใหญ่มีคุณวฒิุตรงสาขาอาชีพ (M=4.11, 
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SD=0.82)  อนัดบัท่ี 8 ผูท่ี้จะปฏิบติังานในต าแหน่งบรรณารักษไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพจะตอ้งจบการศึกษา

ในสาขาวชิาบรรณารักษศาสตร์/สารสนเทศศาสตร์ (M=4.09, SD=1.02) อนัดบัท่ี 9 ประเทศไทยยงัไม่มีการ

ประกาศใชม้าตรฐานวชิาชีพบรรณารักษ ์(M=3.94, SD=1.10) อนัดบั 10 หอ้งสมุดในหน่วยงานลกัษณะอ่ืน

มกัใชผู้มี้คุณวฒิุสาขาอ่ืนมาท าหนา้ท่ีบรรณารักษ ์(M=3.91, SD=0.86) อนัดบั 11 บรรณารักษใ์นประเทศท่ี

ไม่ไดก้  าหนดมาตรฐานวชิาชีพหรือมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจะเสียโอกาส และอาจถูกแยง่งานโดยผู ้

ประกอบอาชีพจากประเทศอ่ืน (M=3.88, SD=0.97) อนัดบัท่ี 12 หลายประเทศประกาศใชม้าตรฐานวชิาชีพ

บรรณารักษแ์ลว้ (M=3.82, SD=0.97) อนัดบั 13 สังคมไทยยงัเขา้ใจคลาดเคล่ือนวา่จบสาขาใดก็เป็น

บรรณารักษไ์ด ้(M=3.47, SD=1.22) 

ตารางท่ี 10 ระดบัความคาดหวงัเก่ียวกบับทบาทของมาตรฐานวชิาชีพของบรรณารักษห์อ้งสมุดมหาวทิยาลยั 

 
ความคาดหวงั 

ระดบัความคาดหวงั (N=195) 

M SD ความ 
หมาย 

อนัดบั 

1. มีกฏหมายรองรับการประกอบอาชีพบรรณารักษ ์ 4.04 1.01 มาก 7 
2. มีสภาวชิาชีพเป็นองคก์รผูก้  ากบัดูแลมาตรฐานวชิาชีพ 
เช่นเดียวกบัอาชีพอ่ืนๆ ท่ีมีมาตรฐานวชิาชีพใชแ้ลว้ เช่น คุรุสภา 
แพทยสภา สภาการพยาบาล วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
ฯลฯ 

4.18 0.91 มาก 4 

3. มีการก ากบัดูแลทั้งดา้นมาตรฐานหลกัสูตร มาตรฐานผูป้ระกอบ
วชิาชีพ และมาตรฐานหอ้งสมุด  

4.23 0.81 มาก 3 

4. มีการรับรองหลกัสูตรและปริญญาของสถาบนัผูผ้ลิตบณัฑิตใน
สาขาน้ี รับรองหลกัสูตรต่างๆ ในการฝึกอบรมเป็นผูช้  านาญการ 
รวมทั้งรับรองวทิยฐานะของสถาบนัฝึกอบรม 

4.27 0.76 มาก 1 

5. มีการข้ึนทะเบียนและใหใ้บอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพ 4.10 1.01 มาก 6 
6. หา้มผูท่ี้มิไดข้ึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพน้ี 3.50 1.26 มาก 8 
7. ควบคุมดูแลการประพฤติผดิจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพ 4.11 0.89 มาก 5 
8. คุม้ครองผูป้ระกอบอาชีพบรรณารักษใ์หส้ามารถผลกัดนัภารกิจ
ดา้นการอ่านและการบริการสารสนเทศแก่สังคมความรู้ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งพฒันาวชิาชีพใหด้ ารงอยูไ่ดใ้นสังคมท่ีมีการ
เปล่ียนแปลง 

4.26 0.87 มาก 2 
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ภาพท่ี 9 ระดบัความคาดหวงัเก่ียวกบับทบาทของมาตรฐานวชิาชีพของบรรณารักษห์อ้งสมุดมหาวทิยาลยั 

จากตารางท่ี 10 และภาพท่ี 9 แสดงระดบัความคาดหวงัเก่ียวกบับทบาทของมาตรฐานวิชาชีพของ

บรรณารักษห์อ้งสมุดมหาวทิยาลยั ดงัน้ี อนัดบั 1 มีการรับรองหลกัสูตรและปริญญาของสถาบนัผูผ้ลิต

บณัฑิตในสาขาน้ี รับรองหลกัสูตรต่างๆ ในการฝึกอบรมเป็นผูช้  านาญการ รวมทั้งรับรองวทิยฐานะของ

สถาบนัฝึกอบรม (M=4.27, SD=0.76) อนัดบั 2 คุม้ครองผูป้ระกอบอาชีพบรรณารักษใ์หส้ามารถผลกัดนั

ภารกิจดา้นการอ่านและการบริการสารสนเทศแก่สังคมความรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพฒันาวชิาชีพ

ใหด้ ารงอยูไ่ดใ้นสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลง (M=4.26, SD=0.87) อนัดบั 3 มีการก ากบัดูแลทั้งดา้นมาตรฐาน

หลกัสูตร มาตรฐานผูป้ระกอบวชิาชีพ และมาตรฐานหอ้งสมุด (M=4.23, SD=0.81) อนัดบั 4 มีสภาวชิาชีพ

เป็นองคก์รผูก้  ากบัดูแลมาตรฐานวชิาชีพ เช่นเดียวกบัอาชีพอ่ืนๆ ท่ีมีมาตรฐานวชิาชีพใชแ้ลว้ เช่น คุรุสภา 

แพทยสภา สภาการพยาบาล วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ฯลฯ (M=4.18, SD=0.91) อนัดบั 5 

ควบคุมดูแลการประพฤติผดิจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพ (M=4.11, SD=0.89) อนัดบั 6 มีการข้ึนทะเบียนและให้

ใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพ (M=4.10, SD=1.01) อนัดบั 7 มีกฏหมายรองรับการประกอบอาชีพ

บรรณารักษ ์(M=4.04, SD=1.01) อนัดบั 8 หา้มผูท่ี้มิไดข้ึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต ประกอบวชิาชีพน้ี 

(M=3.50, SD=1.26)  
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3. บรรณารักษ์ห้องสมุดเฉพาะ   

   บรรณารักษห์อ้งสมุดเฉพาะ จ านวน 52 คน มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นท่ีตอ้งมี

มาตรฐานวชิาชีพและค่าเฉล่ียระดบัความคาดหวงัเก่ียวกบับทบาทของมาตรฐานวชิาชีพ ดงัตารางท่ี 11-12 

ตารางท่ี 11 ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นท่ีตอ้งมีมาตรฐานวชิาชีพของบรรณารักษห์อ้งสมุดเฉพาะ 

 
ความจ าเป็นท่ีตอ้งมีมาตรฐานวชิาชีพ 

ระดบัความคิดเห็น (N=52) 

M SD ความ 
หมาย 

อนัดบั 

1. สังคมไทยยงัเขา้ใจคลาดเคล่ือนวา่จบสาขาใดก็เป็นบรรณารักษ์
ได ้

3.54 1.00 มาก 13 

2. หลายอาชีพในประเทศไทยมีมาตรฐานวชิาชีพก ากบั เช่น ครู 
แพทย ์พยาบาล วศิวกร ช่างไฟฟ้า ฯลฯ 

4.19 0.74 มาก   3 

3. บรรณารักษเ์ป็นวชิาชีพเฉพาะ การปฏิบติังานตอ้งอาศยัทกัษะ
ความรู้จากการศึกษาเล่าเรียนและฝึกปฏิบติังานตามหลกัสูตร 

4.27 0.63 มาก   2 

4. ผูท่ี้จะปฏิบติังานในต าแหน่งบรรณารักษไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
จะตอ้งจบการศึกษาในสาขาวชิาบรรณารักษศาสตร์/สารสนเทศ
ศาสตร์   

4.06 0.83 มาก   6 

5. ประเทศไทยยงัไม่มีการประกาศใชม้าตรฐานวชิาชีพบรรณารักษ ์ 3.90 0.93 มาก  11 
6. หลายประเทศประกาศใชม้าตรฐานวชิาชีพบรรณารักษแ์ลว้  3.81 0.89 มาก  12 
7. มาตรฐานวชิาชีพจะเป็นกรอบก าหนดสมรรถนะหลกัของ
บรรณารักษ ์

4.13 0.71 มาก    5 

8. มาตรฐานวชิาชีพจะช่วยยกระดบัคุณภาพของบรรณารักษใ์ห้
ทดัเทียมกบันานาประเทศ 

4.15 0.80 มาก    4 

9. เม่ือเขา้สู่ประชาคมอาเซียน การเคล่ือนยา้ยแรงงานของผู ้
ประกอบอาชีพต่างๆ จะเป็นไปโดยเสรีมากข้ึน บรรณารักษ์
ต่างชาติจากประเทศท่ีมีมาตรฐานวชิาชีพหรือมีใบอนุญาตประกอบ
วชิาชีพจะไดเ้ปรียบและไดรั้บการยอมรับในการท างานใน
ต่างประเทศ  

3.96 0.88 มาก    9 

10. บรรณารักษใ์นประเทศท่ีไม่ไดก้  าหนดมาตรฐานวชิาชีพหรือมี
ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพจะเสียโอกาส และอาจถูกแยง่งานโดยผู ้
ประกอบอาชีพจากประเทศอ่ืน 

3.92 0.81 มาก 10 
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ความจ าเป็นท่ีตอ้งมีมาตรฐานวชิาชีพ 

ระดบัความคิดเห็น (N=52) 

M SD ความ 
หมาย 

อนัดบั 

11. บรรณารักษห์อ้งสมุดมหาวทิยาลยัส่วนใหญ่มีคุณวฒิุตรงสาขา
อาชีพ 

4.02 0.83 มาก 7 

12. หอ้งสมุดในหน่วยงานลกัษณะอ่ืนมกัใชผู้มี้คุณวฒิุสาขาอ่ืนมา
ท าหนา้ท่ีบรรณารักษ ์

4.00 1.07 มาก 8 

13. ประเทศไทยจ าเป็นตอ้งมีการพฒันามาตรฐานวชิาชีพ
บรรณารักษไ์ทยและประกาศใช ้

4.35 0.68 มาก 1 

 

 

ภาพท่ี 10 ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นท่ีตอ้งมีมาตรฐานวชิาชีพของบรรณารักษห์อ้งสมุดเฉพาะ 

จากตารางท่ี 11 และภาพท่ี 10 แสดงระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นท่ีตอ้งมีมาตรฐาน

วชิาชีพของบรรณารักษห์อ้งสมุดเฉพาะ ดงัน้ี อนัดบัท่ี 1 คือ ประเทศไทยจ าเป็นตอ้งมีการพฒันามาตรฐาน

วชิาชีพบรรณารักษไ์ทยและประกาศใช ้(M=4.35, SD=0.68) อนัดบัท่ี 2 บรรณารักษเ์ป็นวชิาชีพเฉพาะ การ

ปฏิบติังานตอ้งอาศยัทกัษะความรู้จากการศึกษาเล่าเรียนและฝึกปฏิบติังานตามหลกัสูตร (M=4.27, SD=0.63) 

อนัดบัท่ี 3 หลายอาชีพในประเทศไทยมีมาตรฐานวชิาชีพก ากบั เช่น ครู แพทย ์พยาบาล วศิวกร ช่างไฟฟ้า 
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ฯลฯ (M=4.19, SD=0.74)  อนัดบัท่ี 4 มาตรฐานวชิาชีพจะช่วยยกระดบัคุณภาพของบรรณารักษใ์หท้ดัเทียม

กบันานาประเทศ  (M=4.15, SD=0.80)  อนัดบัท่ี 5 มาตรฐานวชิาชีพจะเป็นกรอบก าหนดสมรรถนะหลกั

ของบรรณารักษ ์(M=4.13, SD=0.71) อนัดบัท่ี 6 ผูท่ี้จะปฏิบติังานในต าแหน่งบรรณารักษไ์ดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพจะตอ้งจบการศึกษาในสาขาวชิาบรรณารักษศาสตร์/สารสนเทศศาสตร์ (M=4.06, SD=0.83) 

อนัดบัท่ี 7  บรรณารักษห์้องสมุดมหาวทิยาลยัส่วนใหญ่มีคุณวฒิุตรงสาขาอาชีพ (M=4.02, SD=0.83)  อนัดบั

ท่ี 8 หอ้งสมุดในหน่วยงานลกัษณะอ่ืนมกัใชผู้มี้คุณวฒิุสาขาอ่ืนมาท าหนา้ท่ีบรรณารักษ ์(M=4.00, SD=1.07) 

อนัดบัท่ี 9 เม่ือเขา้สู่ประชาคมอาเซียน การเคล่ือนยา้ยแรงงานของผูป้ระกอบอาชีพต่างๆ จะเป็นไปโดยเสรี

มากข้ึน บรรณารักษต่์างชาติจากประเทศท่ีมีมาตรฐานวชิาชีพหรือมีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพจะไดเ้ปรียบ

และไดรั้บการยอมรับในการท างานในต่างประเทศ (M=3.96, SD=0.88) อนัดบั 10 บรรณารักษใ์นประเทศท่ี

ไม่ไดก้  าหนดมาตรฐานวชิาชีพหรือมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจะเสียโอกาส และอาจถูกแยง่งานโดยผู ้

ประกอบอาชีพจากประเทศอ่ืน (M=3.92, SD=0.81) อนัดบั 11ประเทศไทยยงัไม่มีการประกาศใชม้าตรฐาน

วชิาชีพบรรณารักษ ์(M=3.90, SD=0.93) อนัดบัท่ี 12 หลายประเทศประกาศใชม้าตรฐานวชิาชีพบรรณารักษ์

แลว้ (M=3.81, SD=0.89) อนัดบั 13 สังคมไทยยงัเขา้ใจคลาดเคล่ือนวา่จบสาขาใดก็เป็นบรรณารักษไ์ด ้(M=

3.54, SD=1.00)  

ตารางท่ี 12 ระดบัความคาดหวงัเก่ียวกบับทบาทของมาตรฐานวชิาชีพของบรรณารักษห์อ้งสมุดเฉพาะ 

 
ความคาดหวงั 

ระดบัความคาดหวงั (N=52) 

M SD ความ 
หมาย 

อนัดบั 

1. มีกฏหมายรองรับการประกอบอาชีพบรรณารักษ ์ 4.00 0.89 มาก 5 
2. มีสภาวชิาชีพเป็นองคก์รผูก้  ากบัดูแลมาตรฐานวชิาชีพ 
เช่นเดียวกบัอาชีพอ่ืนๆ ท่ีมีมาตรฐานวชิาชีพใชแ้ลว้ เช่น คุรุสภา 
แพทยสภา สภาการพยาบาล วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
ฯลฯ 

4.12 0.76 มาก 1 

3. มีการก ากบัดูแลทั้งดา้นมาตรฐานหลกัสูตร มาตรฐานผูป้ระกอบ
วชิาชีพ และมาตรฐานหอ้งสมุด  

4.09 0.80 มาก 4 

4. มีการรับรองหลกัสูตรและปริญญาของสถาบนัผูผ้ลิตบณัฑิตใน
สาขาน้ี รับรองหลกัสูตรต่างๆ ในการฝึกอบรมเป็นผูช้  านาญการ 
รวมทั้งรับรองวทิยฐานะของสถาบนัฝึกอบรม 

4.11 0.81 มาก 2 

5. มีการข้ึนทะเบียนและใหใ้บอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพ 3.94 1.02 มาก 7 
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ความคาดหวงั 

ระดบัความคาดหวงั (N=52) 

M SD ความ 
หมาย 

อนัดบั 

6. หา้มผูท่ี้มิไดข้ึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพน้ี 3.58 1.29 มาก 8 
7. ควบคุมดูแลการประพฤติผดิจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพ 3.96 1.07 มาก 6 
8. คุม้ครองผูป้ระกอบอาชีพบรรณารักษใ์หส้ามารถผลกัดนัภารกิจ
ดา้นการอ่านและการบริการสารสนเทศแก่สังคมความรู้ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งพฒันาวชิาชีพใหด้ ารงอยูไ่ดใ้นสังคมท่ีมีการ
เปล่ียนแปลง 

4.10 0.90 มาก 3 

 

 

    ภาพท่ี 11 ระดบัความคาดหวงัเก่ียวกบับทบาทของมาตรฐานวชิาชีพของบรรณารักษห์อ้งสมุดเฉพาะ 

จากตารางท่ี 12 และภาพท่ี 11 แสดงระดบัความคาดหวงัเก่ียวกบับทบาทของมาตรฐานวิชาชีพของ

บรรณารักษห์อ้งสมุดเฉพาะ ดงัน้ี อนัดบั 1 มีสภาวชิาชีพเป็นองคก์รผูก้  ากบัดูแลมาตรฐานวชิาชีพ 

เช่นเดียวกบัอาชีพอ่ืนๆ ท่ีมีมาตรฐานวชิาชีพใชแ้ลว้ เช่น คุรุสภา แพทยสภา สภาการพยาบาล วศิวกรรม

สถานแห่งประเทศไทย ฯลฯ (M=4.12, SD=0.76) อนัดบั 2 มีการรับรองหลกัสูตรและปริญญาของสถาบนั

ผูผ้ลิตบณัฑิตในสาขาน้ี รับรองหลกัสูตรต่างๆ ในการฝึกอบรมเป็นผูช้  านาญการ รวมทั้งรับรองวทิยฐานะ

ของสถาบนัฝึกอบรม (M=4.11, SD=0.81) อนัดบั 3 คุม้ครองผูป้ระกอบอาชีพบรรณารักษใ์หส้ามารถผลกัดนั
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ภารกิจดา้นการอ่านและการบริการสารสนเทศแก่สังคมความรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพฒันาวชิาชีพ

ใหด้ ารงอยูไ่ดใ้นสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลง (M=4.10, SD=0.90) อนัดบั 4 มีการก ากบัดูแลทั้งดา้นมาตรฐาน

หลกัสูตร มาตรฐานผูป้ระกอบวชิาชีพ และมาตรฐานหอ้งสมุด (M=4.09, SD=0.80) อนัดบั 5 มีกฏหมาย

รองรับการประกอบอาชีพบรรณารักษ ์(M=4.00, SD=0.89) อนัดบั 6 ควบคุมดูแลการประพฤติผดิ

จรรยาบรรณแห่งวชิาชีพ (M=3.96, SD=1.07) อนัดบั 7 มีการข้ึนทะเบียนและใหใ้บอนุญาตเป็นผูป้ระกอบ

วชิาชีพ (M=3.94, SD=1.02) อนัดบั 8  หา้มผูท่ี้มิไดข้ึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต ประกอบวชิาชีพน้ี 

(M=3.58, SD=1.29)  

4. บรรณารักษ์ห้องสมุดวทิยาลยัเทคนิค/อาชีวะ/เกษตร   

  บรรณารักษห์อ้งสมุดวทิยาลยัเทคนิค/อาชีวะ/เกษตร จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 3.1 มีระดบั

ความคิดเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นท่ีตอ้งมีมาตรฐานวชิาชีพและค่าเฉล่ียระดบัความคาดหวงัเก่ียวกบับทบาท

ของมาตรฐานวชิาชีพ ดงัตารางท่ี 13-14 

ตารางท่ี 13 ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นท่ีตอ้งมีมาตรฐานวชิาชีพของบรรณารักษห์อ้งสมุด

วทิยาลยัเทคนิค/อาชีวะ/เกษตร  

 
ความจ าเป็นท่ีตอ้งมีมาตรฐานวชิาชีพ 

ระดบัความคิดเห็น (N=18) 

M SD ความ 
หมาย 

อนัดบั 

1. สังคมไทยยงัเขา้ใจคลาดเคล่ือนวา่จบสาขาใดก็เป็นบรรณารักษ์
ได ้

4.17 0.92 
มาก 

12 

2. หลายอาชีพในประเทศไทยมีมาตรฐานวชิาชีพก ากบั เช่น ครู 
แพทย ์พยาบาล วศิวกร ช่างไฟฟ้า ฯลฯ 

4.56 0.51 
 

มากท่ีสุด   1 

3. บรรณารักษเ์ป็นวชิาชีพเฉพาะ การปฏิบติังานตอ้งอาศยัทกัษะ
ความรู้จากการศึกษาเล่าเรียนและฝึกปฏิบติังานตามหลกัสูตร 

4.44 0.62 
มาก 

  3 

4. ผูท่ี้จะปฏิบติังานในต าแหน่งบรรณารักษไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
จะตอ้งจบการศึกษาในสาขาวชิาบรรณารักษศาสตร์/สารสนเทศ
ศาสตร์   

4.28 0.83 
 

มาก   9 

5. ประเทศไทยยงัไม่มีการประกาศใชม้าตรฐานวชิาชีพบรรณารักษ ์ 4.22 1.06 มาก 10 
6. หลายประเทศประกาศใชม้าตรฐานวชิาชีพบรรณารักษแ์ลว้  4.06 0.80 มาก 13 
7. มาตรฐานวชิาชีพจะเป็นกรอบก าหนดสมรรถนะหลกัของ
บรรณารักษ ์

4.39 0.61 
 

มาก   6 
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ความจ าเป็นท่ีตอ้งมีมาตรฐานวชิาชีพ 

ระดบัความคิดเห็น (N=18) 

M SD ความ 
หมาย 

อนัดบั 

8. มาตรฐานวชิาชีพจะช่วยยกระดบัคุณภาพของบรรณารักษใ์ห้
ทดัเทียมกบันานาประเทศ 

4.50 0.62 
 

มากท่ีสุด   2 

9. เม่ือเขา้สู่ประชาคมอาเซียน การเคล่ือนยา้ยแรงงานของผู ้
ประกอบอาชีพต่างๆ จะเป็นไปโดยเสรีมากข้ึน บรรณารักษ์
ต่างชาติจากประเทศท่ีมีมาตรฐานวชิาชีพหรือมีใบอนุญาต 
ประกอบวชิาชีพจะไดเ้ปรียบและไดรั้บการยอมรับในการท างาน
ในต่างประเทศ  

4.43 0.62 

 
มาก   4 

10. บรรณารักษใ์นประเทศท่ีไม่ไดก้  าหนดมาตรฐานวชิาชีพหรือมี
ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพจะเสียโอกาส และอาจถูกแยง่งานโดยผู ้
ประกอบอาชีพจากประเทศอ่ืน 

4.21 0.81 
 

มาก 11 

11. บรรณารักษห์อ้งสมุดมหาวทิยาลยัส่วนใหญ่มีคุณวฒิุตรงสาขา
อาชีพ 

4.33 0.59 
มาก 

  8 

12. หอ้งสมุดในหน่วยงานลกัษณะอ่ืนมกัใชผู้มี้คุณวฒิุสาขาอ่ืนมา
ท าหนา้ท่ีบรรณารักษ ์

4.38  0.70 
มาก 

  7 

13. ประเทศไทยจ าเป็นตอ้งมีการพฒันามาตรฐานวชิาชีพ
บรรณารักษไ์ทยและประกาศใช ้

4.42  0.70 
      มาก 

  5 
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ภาพท่ี 12 ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นท่ีตอ้งมีมาตรฐานวชิาชีพของบรรณารักษห์อ้งสมุด

วทิยาลยัเทคนิค/อาชีวะ/เกษตร  

จากตารางท่ี 13 และภาพท่ี 12 แสดงระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นท่ีตอ้งมีมาตรฐาน

วชิาชีพ ของบรรณารักษห์อ้งสมุดวทิยาลยัเทคนิค/อาชีวะ/เกษตร ดงัน้ี  อนัดบัท่ี 1 หลายอาชีพในประเทศ

ไทยมีมาตรฐานวชิาชีพก ากบั เช่น ครู แพทย ์พยาบาล วศิวกร ช่างไฟฟ้า ฯลฯ (M=4.56, SD=0.51) อนัดบัท่ี 2  

มาตรฐานวชิาชีพจะช่วยยกระดบัคุณภาพของบรรณารักษใ์หท้ดัเทียมกบันานาประเทศ (M=4.50, SD=0.62) 

อนัดบัท่ี 3 บรรณารักษเ์ป็นวิชาชีพเฉพาะ การปฏิบติังานตอ้งอาศยัทกัษะความรู้จากการศึกษาเล่าเรียนและ

ฝึกปฏิบติังานตามหลกัสูตร (M=4.44, SD=0.62)  อนัดบัท่ี 4 เม่ือเขา้สู่ประชาคมอาเซียน การเคล่ือนยา้ย

แรงงานของผูป้ระกอบอาชีพต่างๆ จะเป็นไปโดยเสรีมากข้ึน บรรณารักษต่์างชาติจากประเทศท่ีมีมาตรฐาน

วชิาชีพหรือมีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพจะไดเ้ปรียบและไดรั้บการยอมรับในการท างานในต่างประเทศ 

(M=4.43, SD=0.62)  อนัดบัท่ี 5 ประเทศไทยจ าเป็นตอ้งมีการพฒันามาตรฐานวชิาชีพบรรณารักษไ์ทยและ

ประกาศใช ้(M=4.42, SD=0.70) อนัดบัท่ี 6 มาตรฐานวชิาชีพจะเป็นกรอบก าหนดสมรรถนะหลกัของ

บรรณารักษ ์(M=4.39, SD=0.61) อนัดบัท่ี 7 หอ้งสมุดในหน่วยงานลกัษณะอ่ืนมกัใชผู้มี้คุณวฒิุสาขาอ่ืนมา

ท าหนา้ท่ีบรรณารักษ ์(M=4.38, SD=0.70)  อนัดบัท่ี 8 บรรณารักษห์้องสมุดมหาวทิยาลยัส่วนใหญ่มีคุณวฒิุ

ตรงสาขาอาชีพ (M=4.33, SD=0.59) อนัดบัท่ี 9 ผูท่ี้จะปฏิบติังานในต าแหน่งบรรณารักษไ์ดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพจะตอ้งจบการศึกษาในสาขาวชิาบรรณารักษศาสตร์/สารสนเทศศาสตร์ (M=4.28, SD=0.83) 

อนัดบั 10 ประเทศไทยยงัไม่มีการประกาศใชม้าตรฐานวิชาชีพบรรณารักษ ์(M=4.22, SD=1.06) อนัดบั 11 



78 
 

บรรณารักษใ์นประเทศท่ีไม่ไดก้  าหนดมาตรฐานวชิาชีพหรือมีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพจะเสียโอกาส และ

อาจถูกแยง่งานโดยผูป้ระกอบอาชีพจากประเทศอ่ืน (M=4.21, SD=0.81) อนัดบัท่ี 12 สังคมไทยยงัเขา้ใจ

คลาดเคล่ือนวา่จบสาขาใดก็เป็นบรรณารักษไ์ด ้(M=4.17, SD=0.92) อนัดบั 13 หลายประเทศประกาศใช้

มาตรฐานวชิาชีพบรรณารักษแ์ลว้ (M=4.06, SD=0.80)  

ตารางท่ี 14 ระดบัความคาดหวงัเก่ียวกบับทบาทของมาตรฐานวชิาชีพของบรรณารักษห์อ้งสมุด

วทิยาลยัเทคนิค/อาชีวะ/เกษตร  

 
ความคาดหวงั 

ระดบัความคาดหวงั (N=18) 

M SD ความ 
หมาย 

อนัดบั 

1. มีกฏหมายรองรับการประกอบอาชีพบรรณารักษ ์ 4.06 0.94 มาก 8 
2. มีสภาวชิาชีพเป็นองคก์รผูก้  ากบัดูแลมาตรฐานวชิาชีพ 
เช่นเดียวกบัอาชีพอ่ืนๆ ท่ีมีมาตรฐานวชิาชีพใชแ้ลว้ เช่น คุรุสภา 
แพทยสภา สภาการพยาบาล วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
ฯลฯ 

4.28 0.96 

 
มาก 

4 

3. มีการก ากบัดูแลทั้งดา้นมาตรฐานหลกัสูตร มาตรฐานผูป้ระกอบ
วชิาชีพ และมาตรฐานหอ้งสมุด  

4.44 0.78 
 

มาก 
1 

4. มีการรับรองหลกัสูตรและปริญญาของสถาบนัผูผ้ลิตบณัฑิตใน
สาขาน้ี รับรองหลกัสูตรต่างๆ ในการฝึกอบรมเป็นผูช้  านาญการ 
รวมทั้งรับรองวทิยฐานะของสถาบนัฝึกอบรม 

4.39 0.61 
 

มาก 2 

5. มีการข้ึนทะเบียนและใหใ้บอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพ 4.22 0.73 มาก 5 
6. หา้มผูท่ี้มิไดข้ึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพน้ี 4.11 0.90 มาก 7 
7. ควบคุมดูแลการประพฤติผดิจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพ 4.17 0.79 มาก 6 
8. คุม้ครองผูป้ระกอบอาชีพบรรณารักษใ์หส้ามารถผลกัดนัภารกิจ
ดา้นการอ่านและการบริการสารสนเทศแก่สังคมความรู้ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งพฒันาวชิาชีพใหด้ ารงอยูไ่ดใ้นสังคมท่ีมีการ
เปล่ียนแปลง 

4.38 0.50 

 
 

มาก 
3 
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ภาพท่ี 13 ระดบัความคาดหวงัเก่ียวกบับทบาทของมาตรฐานวชิาชีพของบรรณารักษห์้องสมุด

วทิยาลยัเทคนิค/อาชีวะ/เกษตร  

จากตารางท่ี 14 และภาพท่ี 10 แสดงระดบัความคาดหวงัเก่ียวกบับทบาทของมาตรฐานวิชาชีพของ

บรรณารักษห์อ้งสมุดวทิยาลยัเทคนิค/อาชีวะ/เกษตร ดงัน้ี อนัดบั 1 มีการก ากบัดูแลทั้งดา้นมาตรฐาน

หลกัสูตร มาตรฐานผูป้ระกอบวชิาชีพ และมาตรฐานหอ้งสมุด (M=4.44, SD=0.78) อนัดบั 2 มีการรับรอง

หลกัสูตรและปริญญาของสถาบนัผูผ้ลิตบณัฑิตในสาขาน้ี รับรองหลกัสูตรต่างๆ ในการฝึกอบรมเป็น

ผูช้  านาญการ รวมทั้งรับรองวิทยฐานะของสถาบนัฝึกอบรม (M=4.39, SD=0.61) อนัดบั 3 คุม้ครองผู ้

ประกอบอาชีพบรรณารักษใ์หส้ามารถผลกัดนัภารกิจดา้นการอ่านและการบริการสารสนเทศแก่สังคม

ความรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพฒันาวชิาชีพใหด้ ารงอยูไ่ดใ้นสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลง (M=4.38, 

SD=0.50) อนัดบั 4  มีสภาวชิาชีพเป็นองคก์รผูก้  ากบัดูแลมาตรฐานวชิาชีพ เช่นเดียวกบัอาชีพอ่ืนๆ ท่ีมี

มาตรฐานวชิาชีพใชแ้ลว้ เช่น คุรุสภา แพทยสภา สภาการพยาบาล วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ฯลฯ 

(M=4.28, SD=0.96) อนัดบั 5 มีการข้ึนทะเบียนและใหใ้บอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพ (M=4.22, 

SD=0.73) อนัดบั 6 ควบคุมดูแลการประพฤติผดิจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพ (M=4.17, SD=0.79) อนัดบั 7 หา้ม

ผูท่ี้มิไดข้ึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต ประกอบวชิาชีพน้ี (M=4.11, SD=0.90) อนัดบั 8 มีกฏหมายรองรับ

การประกอบอาชีพบรรณารักษ ์(M=4.06, SD=0.94)  
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     5. บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน    

                  บรรณารักษห์้องสมุดประชาชนจ านวน 107 คน มีค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็น

ท่ีตอ้งมีมาตรฐานวชิาชีพ และค่าเฉล่ียระดบัความคาดหวงัเก่ียวกบับทบาทของมาตรฐานวชิาชีพ ดงัตารางท่ี 

15-16 

ตารางท่ี 15 ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นท่ีตอ้งมีมาตรฐานวชิาชีพของบรรณารักษห์อ้งสมุด

ประชาชน 

 
ความจ าเป็นท่ีตอ้งมีมาตรฐานวชิาชีพ 

ระดบัความคิดเห็น (N=107) 

M SD ความ 
หมาย 

อนัดบั 

1. สังคมไทยยงัเขา้ใจคลาดเคล่ือนวา่จบสาขาใดก็เป็นบรรณารักษ์
ได ้

4.09 0.81 
มาก 

13 

2. หลายอาชีพในประเทศไทยมีมาตรฐานวชิาชีพก ากบั เช่น ครู 
แพทย ์พยาบาล วศิวกร ช่างไฟฟ้า ฯลฯ 

4.48 0.63 
 

มาก 6 

3. บรรณารักษเ์ป็นวชิาชีพเฉพาะ การปฏิบติังานตอ้งอาศยัทกัษะ
ความรู้จากการศึกษาเล่าเรียนและฝึกปฏิบติังานตามหลกัสูตร 

4.66 0.55 
 

มากท่ีสุด 2 

4. ผูท่ี้จะปฏิบติังานในต าแหน่งบรรณารักษไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
จะตอ้งจบการศึกษาในสาขาวชิาบรรณารักษศาสตร์/สารสนเทศ
ศาสตร์   

4.65 0.58 
 

มากท่ีสุด 3 

5. ประเทศไทยยงัไม่มีการประกาศใชม้าตรฐานวชิาชีพบรรณารักษ ์ 4.24 0.91 มาก 10 
6. หลายประเทศประกาศใชม้าตรฐานวชิาชีพบรรณารักษแ์ลว้  4.21 0.75 มาก 11 
7. มาตรฐานวชิาชีพจะเป็นกรอบก าหนดสมรรถนะหลกัของ
บรรณารักษ ์

4.47 0.63 
 

มาก 7 

8. มาตรฐานวชิาชีพจะช่วยยกระดบัคุณภาพของบรรณารักษใ์ห้
ทดัเทียมกบันานาประเทศ 

4.62 0.64 
 

มากท่ีสุด 
4 

9. เม่ือเขา้สู่ประชาคมอาเซียน การเคล่ือนยา้ยแรงงานของผู ้
ประกอบอาชีพต่างๆ จะเป็นไปโดยเสรีมากข้ึน บรรณารักษ์
ต่างชาติจากประเทศท่ีมีมาตรฐานวชิาชีพหรือมีใบอนุญาตประกอบ
วชิาชีพจะไดเ้ปรียบและไดรั้บการยอมรับในการท างานใน
ต่างประเทศ  

4.36 0.73 

 
 

มาก 
8 
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ความจ าเป็นท่ีตอ้งมีมาตรฐานวชิาชีพ 

ระดบัความคิดเห็น (N=107) 

M SD ความ 
หมาย 

อนัดบั 

10. บรรณารักษใ์นประเทศท่ีไม่ไดก้  าหนดมาตรฐานวชิาชีพหรือมี
ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพจะเสียโอกาส และอาจถูกแยง่งานโดยผู ้
ประกอบอาชีพจากประเทศอ่ืน 

4.28 0.81 
 

มาก 9 

11. บรรณารักษห์อ้งสมุดมหาวทิยาลยัส่วนใหญ่มีคุณวฒิุตรงสาขา
อาชีพ 

4.56 0.57 
 

มากท่ีสุด 
5 

12. หอ้งสมุดในหน่วยงานลกัษณะอ่ืนมกัใชผู้มี้คุณวฒิุสาขาอ่ืนมา
ท าหนา้ท่ีบรรณารักษ ์

4.16 0.84 
 

มาก 
12 

13. ประเทศไทยจ าเป็นตอ้งมีการพฒันามาตรฐานวชิาชีพ
บรรณารักษไ์ทยและประกาศใช ้

4.79 0.43 
 

มากท่ีสุด 
1 

 

 

ภาพท่ี 14 ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นท่ีตอ้งมีมาตรฐานวชิาชีพของบรรณารักษห์อ้งสมุด

ประชาชน 

จากตารางท่ี 15 และภาพท่ี 14 แสดงระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นท่ีตอ้งมีมาตรฐาน

วชิาชีพของบรรณารักษห์อ้งสมุดประชาชน ดงัน้ี อนัดบัท่ี 1 ประเทศไทยจ าเป็นตอ้งมีการพฒันามาตรฐาน

วชิาชีพบรรณารักษไ์ทยและประกาศใช ้(M=4.79, SD=0.43) อนัดบัท่ี 2 บรรณารักษเ์ป็นวชิาชีพเฉพาะ การ
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ปฏิบติังานตอ้งอาศยัทกัษะความรู้จากการศึกษาเล่าเรียนและฝึกปฏิบติังานตามหลกัสูตร (M=4.66, SD=0.55) 

อนัดบัท่ี 3 ผูท่ี้จะปฏิบติังานในต าแหน่งบรรณารักษไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพจะตอ้งจบการศึกษาในสาขาวชิา

บรรณารักษศาสตร์/สารสนเทศศาสตร์ (M=4.65, SD=0.58)  อนัดบัท่ี 4 มาตรฐานวชิาชีพจะช่วยยกระดบั

คุณภาพของบรรณารักษใ์หท้ดัเทียมกบันานาประเทศ (M=4.62, SD=0.64)  อนัดบัท่ี 5 บรรณารักษห์อ้งสมุด

มหาวทิยาลยัส่วนใหญ่มีคุณวุฒิตรงสาขาอาชีพ (M=4.56, SD=0.57) อนัดบัท่ี 6 หลายอาชีพในประเทศไทยมี

มาตรฐานวชิาชีพก ากบั เช่น ครู แพทย ์พยาบาล วศิวกร ช่างไฟฟ้า ฯลฯ (M=4.48, SD=0.63) อนัดบัท่ี 7 

มาตรฐานวชิาชีพจะเป็นกรอบก าหนดสมรรถนะหลกัของบรรณารักษ ์(M=4.47, SD=0.63)  อนัดบัท่ี 8 เม่ือ

เขา้สู่ประชาคมอาเซียน การเคล่ือนยา้ยแรงงานของผูป้ระกอบอาชีพต่างๆ จะเป็นไปโดยเสรีมากข้ึน 

บรรณารักษต่์างชาติจากประเทศท่ีมีมาตรฐานวชิาชีพหรือมีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพจะไดเ้ปรียบและ

ไดรั้บการยอมรับในการท างานในต่างประเทศ (M=4.36, SD=0.73) อนัดบัท่ี 9 บรรณารักษใ์นประเทศท่ี

ไม่ไดก้  าหนดมาตรฐานวชิาชีพหรือมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจะเสียโอกาส และอาจถูกแยง่งานโดยผู ้

ประกอบอาชีพจากประเทศอ่ืน (M=4.28, SD=0.81) อนัดบั 10 ประเทศไทยยงัไม่มีการประกาศใชม้าตรฐาน

วชิาชีพบรรณารักษ ์(M=4.24, SD=0.91) อนัดบั 11 บรรณารักษห์อ้งสมุดมหาวทิยาลยัส่วนใหญ่มีคุณวุฒิตรง

สาขาอาชีพ (M=4.56, SD=0.57) อนัดบัท่ี 12 หอ้งสมุดในหน่วยงานลกัษณะอ่ืนมกัใชผู้มี้คุณวฒิุสาขาอ่ืนมา

ท าหนา้ท่ีบรรณารักษ ์(M=4.16, SD=0.84) อนัดบั 13 สังคมไทยยงัเขา้ใจคลาดเคล่ือนวา่จบสาขาใดก็เป็น

บรรณารักษไ์ด ้(M=4.09, SD=0.81)  

ตารางท่ี 16 ระดบัความคาดหวงัเก่ียวกบับทบาทของมาตรฐานวชิาชีพของบรรณารักษห์อ้งสมุดประชาชน

  

 
ความคาดหวงั 

ระดบัความคาดหวงั (N=107) 

M SD ความ 
หมาย 

อนัดบั 

1. มีกฏหมายรองรับการประกอบอาชีพบรรณารักษ ์ 4.31 .96 มาก 6 

2. มีสภาวชิาชีพเป็นองคก์รผูก้  ากบัดูแลมาตรฐานวชิาชีพ 
เช่นเดียวกบัอาชีพอ่ืนๆ ท่ีมีมาตรฐานวชิาชีพใชแ้ลว้ เช่น คุรุสภา 
แพทยสภา สภาการพยาบาล วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
ฯลฯ 

4.38 .84 

 
มาก 

2 

3. มีการก ากบัดูแลทั้งดา้นมาตรฐานหลกัสูตร มาตรฐานผูป้ระกอบ
วชิาชีพ และมาตรฐานหอ้งสมุด  

4.36 .85 
 

มาก 
3 
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ความคาดหวงั 

ระดบัความคาดหวงั (N=107) 

M SD ความ 
หมาย 

อนัดบั 

4. มีการรับรองหลกัสูตรและปริญญาของสถาบนัผูผ้ลิตบณัฑิตใน
สาขาน้ี รับรองหลกัสูตรต่างๆ ในการฝึกอบรมเป็นผูช้  านาญการ 
รวมทั้งรับรองวทิยฐานะของสถาบนัฝึกอบรม 

4.32 .81 
 

มาก 5 

5. มีการข้ึนทะเบียนและใหใ้บอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพ 4.35 .92 มาก 4 
6. หา้มผูท่ี้มิไดข้ึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพน้ี 3.91 1.11 มาก 8 
7. ควบคุมดูแลการประพฤติผดิจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพ 4.20 .84 มาก 7 
8. คุม้ครองผูป้ระกอบอาชีพบรรณารักษใ์หส้ามารถผลกัดนัภารกิจ
ดา้นการอ่านและการบริการสารสนเทศแก่สังคมความรู้ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งพฒันาวชิาชีพใหด้ ารงอยูไ่ดใ้นสังคมท่ีมีการ
เปล่ียนแปลง 

4.48 .72 

 
 

มาก 1 

 

 

ภาพท่ี 15 ระดบัความคาดหวงัเก่ียวกบับทบาทของมาตรฐานวชิาชีพของบรรณารักษห์้องสมุดประชาชน 

จากตารางท่ี 16 และภาพท่ี 15 แสดงระดบัความคาดหวงัเก่ียวกบับทบาทของมาตรฐานวิชาชีพของ

บรรณารักษห์อ้งสมุดประชาชน ดงัน้ี อนัดบั 1 คุม้ครองผูป้ระกอบอาชีพบรรณารักษใ์หส้ามารถผลกัดนั

ภารกิจดา้นการอ่านและการบริการสารสนเทศแก่สังคมความรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพฒันาวชิาชีพ
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ใหด้ ารงอยูไ่ดใ้นสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลง (M=4.48, SD=0.72) อนัดบั 2 มีสภาวชิาชีพเป็นองคก์รผูก้  ากบั

ดูแลมาตรฐานวชิาชีพ เช่นเดียวกบัอาชีพอ่ืนๆ ท่ีมีมาตรฐานวชิาชีพใชแ้ลว้ เช่น คุรุสภา แพทยสภา สภาการ

พยาบาล วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ฯลฯ (M=4.38, SD=0.84) อนัดบั 3 มีการก ากบัดูแลทั้งดา้น

มาตรฐานหลกัสูตร มาตรฐานผูป้ระกอบวชิาชีพ และมาตรฐานหอ้งสมุด (M=4.36, SD=0.85) อนัดบั 4 มีการ

ข้ึนทะเบียนและใหใ้บอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพ (M=4.35, SD=0.92) อนัดบั 5 มีการรับรองหลกัสูตร

และปริญญาของสถาบนัผูผ้ลิตบณัฑิตในสาขาน้ี รับรองหลกัสูตรต่างๆ ในการฝึกอบรมเป็นผูช้  านาญการ 

รวมทั้งรับรองวทิยฐานะของสถาบนัฝึกอบรม (M=4.32, SD=0.81) อนัดบั 6 มีกฏหมายรองรับการประกอบ

อาชีพบรรณารักษ ์(M=4.31, SD=0.96) อนัดบั 7 ควบคุมดูแลการประพฤติผดิจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพ 

(M=4.20, SD=0.84) อนัดบั 8 หา้มผูท่ี้มิไดข้ึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต ประกอบวชิาชีพน้ี (M=3.91, 

SD=1.11)  

6. บรรณารักษ์หอสมุดแห่งชาติ/สาขา     

 บรรณารักษห์อสมุดแห่งชาติ/สาขา จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1 มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบั

ความจ าเป็นท่ีตอ้งมีมาตรฐานวชิาชีพ และค่าเฉล่ียระดบัความคาดหวงัเก่ียวกบับทบาทของมาตรฐานวชิาชีพ 

ดงัตารางท่ี 17-18 

ตารางท่ี 17 ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นท่ีตอ้งมีมาตรฐานวชิาชีพของบรรณารักษห์อสมุด

แห่งชาติ/สาขา 

 
ความจ าเป็นท่ีตอ้งมีมาตรฐานวชิาชีพ 

ระดบัความคิดเห็น (N=6) 

M SD ความ 
หมาย 

อนัดบั 

1. สังคมไทยยงัเขา้ใจคลาดเคล่ือนวา่จบสาขาใดก็เป็นบรรณารักษ์
ได ้

3.67 1.03 
มาก 

10 

2. หลายอาชีพในประเทศไทยมีมาตรฐานวชิาชีพก ากบั เช่น ครู 
แพทย ์พยาบาล วศิวกร ช่างไฟฟ้า ฯลฯ 

4.33 0.52 
 

มาก 6 

3. บรรณารักษเ์ป็นวชิาชีพเฉพาะ การปฏิบติังานตอ้งอาศยัทกัษะ
ความรู้จากการศึกษาเล่าเรียนและฝึกปฏิบติังานตามหลกัสูตร 

4.32 0.82 
 

มาก 7 

4. ผูท่ี้จะปฏิบติังานในต าแหน่งบรรณารักษไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
จะตอ้งจบการศึกษาในสาขาวชิาบรรณารักษศาสตร์/สารสนเทศ
ศาสตร์   

4.50 0.55 
 

มากท่ีสุด 4 

5. ประเทศไทยยงัไม่มีการประกาศใชม้าตรฐานวชิาชีพบรรณารักษ ์ 4.49 0.84 มาก 5 
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ความจ าเป็นท่ีตอ้งมีมาตรฐานวชิาชีพ 

ระดบัความคิดเห็น (N=6) 

M SD ความ 
หมาย 

อนัดบั 

6. หลายประเทศประกาศใชม้าตรฐานวชิาชีพบรรณารักษแ์ลว้  4.17 0.75 มาก 8 
7. มาตรฐานวชิาชีพจะเป็นกรอบก าหนดสมรรถนะหลกัของ
บรรณารักษ ์

4.67 0.52 
 

มากท่ีสุด 2 

8. มาตรฐานวชิาชีพจะช่วยยกระดบัคุณภาพของบรรณารักษใ์ห้
ทดัเทียมกบันานาประเทศ 

4.66 0.52 
 

มากท่ีสุด 
3 

9. เม่ือเขา้สู่ประชาคมอาเซียน การเคล่ือนยา้ยแรงงานของผู ้
ประกอบอาชีพต่างๆ จะเป็นไปโดยเสรีมากข้ึน บรรณารักษ์
ต่างชาติจากประเทศท่ีมีมาตรฐานวชิาชีพหรือมีใบอนุญาตประกอบ
วชิาชีพจะไดเ้ปรียบและไดรั้บการยอมรับในการท างานใน
ต่างประเทศ  

4.00 1.26 

 
 

มาก 9 

10. บรรณารักษใ์นประเทศท่ีไม่ไดก้  าหนดมาตรฐานวชิาชีพหรือมี
ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพจะเสียโอกาส และอาจถูกแยง่งานโดยผู ้
ประกอบอาชีพจากประเทศอ่ืน 

3.50 1.22 
 

มาก 12 

11. บรรณารักษห์อ้งสมุดมหาวทิยาลยัส่วนใหญ่มีคุณวฒิุตรงสาขา
อาชีพ 

3.66 0.52 
 

มาก 
11 

12. หอ้งสมุดในหน่วยงานลกัษณะอ่ืนมกัใชผู้มี้คุณวฒิุสาขาอ่ืนมา
ท าหนา้ท่ีบรรณารักษ ์

3.49 1.05 
 

มาก 
13 

13. ประเทศไทยจ าเป็นตอ้งมีการพฒันามาตรฐานวชิาชีพ
บรรณารักษไ์ทยและประกาศใช ้

5.00 0.00 
 

มากท่ีสุด 1 
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ภาพท่ี 16 ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นท่ีตอ้งมีมาตรฐานวชิาชีพของบรรณารักษห์อสมุดแห่งชาติ/

สาขา 

จากตารางท่ี 17 และภาพท่ี 16 แสดงระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นท่ีตอ้งมีมาตรฐาน

วชิาชีพของบรรณารักษห์อสมุดแห่งชาติ/สาขา ดงัน้ี อนัดบัท่ี 1 ประเทศไทยจ าเป็นตอ้งมีการพฒันา

มาตรฐานวชิาชีพบรรณารักษไ์ทยและประกาศใช ้(M=5.00, SD=0.00) อนัดบัท่ี 2 มาตรฐานวชิาชีพจะเป็น

กรอบก าหนดสมรรถนะหลกัของบรรณารักษ ์(M=4.67, SD=0.52) อนัดบัท่ี 3 มาตรฐานวชิาชีพจะช่วย

ยกระดบัคุณภาพของบรรณารักษใ์หท้ดัเทียมกบันานาประเทศ (M=4.66, SD=0.52)  อนัดบัท่ี 4 ผูท่ี้จะ

ปฏิบติังานในต าแหน่งบรรณารักษไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพจะตอ้งจบการศึกษาในสาขาวชิา

บรรณารักษศาสตร์/สารสนเทศศาสตร์  (M=4.50, SD=0.55)  อนัดบัท่ี 5 ประเทศไทยยงัไม่มีการประกาศใช้

มาตรฐานวชิาชีพบรรณารักษ ์(M=4.49, SD=0.84) อนัดบัท่ี 6 หลายอาชีพในประเทศไทยมีมาตรฐานวชิาชีพ

ก ากบั เช่น ครู แพทย ์พยาบาล วศิวกร ช่างไฟฟ้า ฯลฯ (M=4.33, SD=0.52) อนัดบัท่ี 7 บรรณารักษเ์ป็น

วชิาชีพเฉพาะ การปฏิบติังานตอ้งอาศยัทกัษะความรู้จากการศึกษาเล่าเรียนและฝึกปฏิบติังานตามหลกัสูตร 

(M=4.32, SD=0.82)  อนัดบัท่ี 8 หลายประเทศประกาศใชม้าตรฐานวชิาชีพบรรณารักษแ์ลว้ (M=4.17, 

SD=0.75) อนัดบัท่ี 9 เม่ือเขา้สู่ประชาคมอาเซียน การเคล่ือนยา้ยแรงงานของผูป้ระกอบอาชีพต่างๆ จะ

เป็นไปโดยเสรีมากข้ึน บรรณารักษต่์างชาติจากประเทศท่ีมีมาตรฐานวชิาชีพหรือมีใบอนุญาตประกอบ

วชิาชีพจะไดเ้ปรียบและไดรั้บการยอมรับในการท างานในต่างประเทศ (M=4.00, SD=1.26) อนัดบั 10 

สังคมไทยยงัเขา้ใจคลาดเคล่ือนวา่จบสาขาใดก็เป็นบรรณารักษไ์ด ้(M=3.67, SD=1.03) อนัดบั 11 

บรรณารักษห์อ้งสมุดมหาวทิยาลยัส่วนใหญ่มีคุณวฒิุตรงสาขาอาชีพ (M=3.66, SD=0.52) อนัดบัท่ี 12 

บรรณารักษใ์นประเทศท่ีไม่ไดก้  าหนดมาตรฐานวชิาชีพหรือมีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพจะเสียโอกาส และ
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อาจถูกแยง่งานโดยผูป้ระกอบอาชีพจากประเทศอ่ืน  (M=3.50, SD=1.22) อนัดบั 13 หอ้งสมุดในหน่วยงาน

ลกัษณะอ่ืนมกัใชผู้มี้คุณวฒิุสาขาอ่ืนมาท าหนา้ท่ีบรรณารักษ์    (M=3.49, SD=1.05)  

ตารางท่ี 18 ระดบัความคาดหวงัเก่ียวกบับทบาทของมาตรฐานวชิาชีพของบรรณารักษห์อสมุดแห่งชาติ/

สาขา  

 
ความคาดหวงั 

ระดบัความคาดหวงั (N=6) 

M SD ความ 
หมาย 

อนัดบั 

1. มีกฏหมายรองรับการประกอบอาชีพบรรณารักษ ์ 4.67 0.52 มากท่ีสุด 4 
2. มีสภาวชิาชีพเป็นองคก์รผูก้  ากบัดูแลมาตรฐานวชิาชีพ 
เช่นเดียวกบัอาชีพอ่ืนๆ ท่ีมีมาตรฐานวชิาชีพใชแ้ลว้ เช่น คุรุสภา 
แพทยสภา สภาการพยาบาล วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
ฯลฯ 

4.65 0.52 

 
มากท่ีสุด 5 

3. มีการก ากบัดูแลทั้งดา้นมาตรฐานหลกัสูตร มาตรฐานผูป้ระกอบ
วชิาชีพ และมาตรฐานหอ้งสมุด  

4.83 0.41 
 

มากท่ีสุด 1 

4. มีการรับรองหลกัสูตรและปริญญาของสถาบนัผูผ้ลิตบณัฑิตใน
สาขาน้ี รับรองหลกัสูตรต่างๆ ในการฝึกอบรมเป็นผูช้  านาญการ 
รวมทั้งรับรองวทิยฐานะของสถาบนัฝึกอบรม 

4.82 0.41 
 

มากท่ีสุด 2 

5. มีการข้ึนทะเบียนและใหใ้บอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพ 4.81 0.41 มากท่ีสุด 3 
6. หา้มผูท่ี้มิไดข้ึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพน้ี 4.33 0.52 มาก 7 
7. ควบคุมดูแลการประพฤติผดิจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพ 4.00 0.89 มาก 8 
8. คุม้ครองผูป้ระกอบอาชีพบรรณารักษใ์หส้ามารถผลกัดนัภารกิจ
ดา้นการอ่านและการบริการสารสนเทศแก่สังคมความรู้ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งพฒันาวชิาชีพใหด้ ารงอยูไ่ดใ้นสังคมท่ีมีการ
เปล่ียนแปลง 

4.64 0.52 

 
มากท่ีสุด 6 
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ภาพท่ี 17 ระดบัความคาดหวงัเก่ียวกบับทบาทของมาตรฐานวชิาชีพของบรรณารักษห์อสมุด

แห่งชาติ/สาขา 

จากตารางท่ี 18 และภาพท่ี 17 แสดงระดบัความคาดหวงัเก่ียวกบับทบาทของมาตรฐานวิชาชีพของ

บรรณารักษห์อสมุดแห่งชาติ/สาขา ดงัน้ี อนัดบั 1 มีการก ากบัดูแลทั้งดา้นมาตรฐานหลกัสูตร มาตรฐานผู ้

ประกอบวชิาชีพ และมาตรฐานหอ้งสมุด (M=4.83, SD=0.41) อนัดบั 2 มีการรับรองหลกัสูตรและปริญญา

ของสถาบนัผูผ้ลิตบณัฑิตในสาขาน้ี รับรองหลกัสูตรต่างๆ ในการฝึกอบรมเป็นผูช้  านาญการ รวมทั้งรับรอง

วทิยฐานะของสถาบนัฝึกอบรม (M=4.82, SD=0.41) อนัดบั 3 มีการข้ึนทะเบียนและให้ใบอนุญาตเป็นผู ้

ประกอบวชิาชีพ (M=4.81, SD=0.41) อนัดบั 4 มีกฏหมายรองรับการประกอบอาชีพบรรณารักษ ์(M=4.67, 

SD=0.52) อนัดบั 5 มีสภาวชิาชีพเป็นองคก์รผูก้  ากบัดูแลมาตรฐานวชิาชีพ เช่นเดียวกบัอาชีพอ่ืนๆ ท่ีมี

มาตรฐานวชิาชีพใชแ้ลว้ เช่น คุรุสภา แพทยสภา สภาการพยาบาล วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ฯลฯ 

(M=4.65, SD=0.52) อนัดบั 6 คุม้ครองผูป้ระกอบอาชีพบรรณารักษใ์หส้ามารถผลกัดนัภารกิจดา้นการอ่าน

และการบริการสารสนเทศแก่สังคมความรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพฒันาวชิาชีพใหด้ ารงอยูไ่ดใ้น

สังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลง (M=4.64, SD=0.52) อนัดบั 8 ควบคุมดูแลการประพฤติผดิจรรยาบรรณแห่ง

วชิาชีพ (M=4.00, SD=0.89)  

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลข้อเสนอแนะเพิม่เติมเพ่ือการพฒันามาตรฐานวชิาชีพ 

 ในการรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 17 คน ไดใ้หข้อ้เสนอแนะ

เพิ่มเติมเพื่อการพฒันามาตรฐานวชิาชีพ วเิคราะห์ได ้21 ประเด็น ดงัน้ีดงัน้ี 

 ตารางท่ี 19 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

ล าดบั                                                   ประเด็น จ านวน/คน 
1 เร่ืองใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพบรรณารักษ ์ควรเร่งด าเนินการผลกัดนัให้เกิดสักที 

โดยสมาคมหอ้งสมุดฯ และชมรมในสังกดั ควรเป็นเจา้ภาพท าบทบาทน้ีอยา่งจริงจงัและ
ใหเ้กิดผลเป็นจริง 

3 
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2 ควรจดัท าสมรรถนะวชิาชีพของบรรณารักษก์ลุ่มต่างๆ มีผูเ้ช่ียวชาญประเมิน 2 
3 มาตรฐานวชิาชีพท่ีจะเกิดข้ึนน่าจะเร่ิมตน้ตั้งแต่หลกัสูตรดา้นบรรณารักษห์รือสารสนเทศ

ศาสตร์ใหมี้ความน่าสนใจ เนน้ศกัยภาพท่ีโดดเด่นของวชิาชีพบรรณารักษใ์หเ้ขม้ขน้มาก
ข้ึนดงัเช่นวชิาชีพเฉพาะทางดา้นอ่ืนๆ 

2 

4 หลกัสูตรระดบัปริญญาตรีควรเขม้ขน้และใชม้าตรฐานวชิาชีพมาก ากบัในการพฒันา
หลกัสูตรใหมี้ความเป็นวชิาชีพเพื่อใหผู้เ้รียนไดมี้พื้นฐานของวชิาชีพน้ีจริงๆ 

1 

5 การข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวชิาชีพตอ้งมีกระบวนการในการบริหารจดัการ 
อาจมีการสอบประมวลความรู้ดว้ย หากเรียนจบแลว้ไดรั้บใบอนุญาตเลยอาจไม่สามารถ
วดัไดว้า่มีความรู้เพียงพอหรือไม่ 

1 

6 วชิาดา้นบรรณารักษแ์ละสารสนเทศ ไม่ควรเป็นเพียงวชิาเสริมหน่วยกิต แต่ควรเป็นคณะ
หรือภาควชิาหลกัเพื่อส่งเสริมเป็นวชิาชีพในอนาคต 

1 

7 บรรณารักษไ์ปอยูใ่นองคก์รท่ีไม่มีผูเ้ช่ียวชาญดา้นน้ี ท าใหไ้ม่ไดรั้บความเป็นธรรมหรือ
ช่วยเหลือในการตรวจผลงาน มาตรฐานวชิาชีพจะเป็นแหล่งอา้งอิงดา้นผูเ้ช่ียวชาญในการ
ท าความกา้วหนา้ทางวชิาชีพ 

1 

8 แบบสอบถามชุดน้ีมีชุดความคิดบางอยา่งท่ีตั้งธงไวแ้ลว้ ขอ้ค าถามจึงคบัแคบไม่ไดเ้ปิดให้
มีการคน้หาค าตอบใหม่ๆ กา้วไม่พน้ Old School 

1 

9 ในต่างประเทศ Librarianship เป็นส่วนหน่ึงของ Information Science มุมมองตอ้งกวา้ง 
ความคิดแบบ Old School ไม่ไดช่้วยใหว้ชิาชีพน้ีอยูร่อด เม่ือ Catalog เร่ิมมาจาก 
Publisher มากข้ึน มีระบบ AI มา Detect เน้ือหา แลว้ให ้Subject แทนคน ตอ้งคิดใหไ้กล
กวา่น้ี  

1 

10 ความรู้ในวชิาบรรณารักษอ์าจเขา้ไม่ถึงไม่เท่าทนักบัความรู้ท่ีตอ้งใชใ้นการท างานจริง 
ความรู้ดา้นบรรณารักษไ์ม่ไดย้ากพอท่ีจ าเป็นตอ้งกนัคนท่ีไม่ไดจ้บดา้นน้ีออกไป เหมือน
หมอหรือวศิวกร วชิาชีพบรรณารักษเ์หมือนวชิาชีพครูท่ีหลายกรณีตอ้งการคนท่ีรู้เชิงลึก
มากกวา่คนท่ีรู้ทัว่ไป เหมือนจบครุภาษา กบัอกัษรภาษาต่างประเทศ ใครคือคนท่ีรู้ลึกกวา่ 

1 

11 การด าเนินงานในหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัอาจด าเนินการได ้แต่ถา้ตอ้งท างานในห้องสมุดท่ี
อยูต่ามคณะอาจตอ้งอาศยัสารสนเทศเฉพาะทางดว้ย ซ่ึงบางคร้ังคุณวุฒิวชิาชีพอาจไม่
สามารถตอบสนองโจทยน้ี์ไดโ้ดยตรง เช่น ห้องสมุดคณะแพทย ์หอ้งสมุดคณะเกษตร 
ฯลฯ 

1 

12 ปัจจุบนัห้องสมุดสถาบนัอุดมศึกษาเปิดรับบุคคลท่ีจบสาขาอ่ืนๆ มาท างานในต าแหน่ง
บรรณารักษ/์นกัเอกสารสนเทศ/หรือในนิยามอ่ืนๆ ท่ีท างานบรรณารักษ ์ซ่ึงส่วนตวัมอง
วา่ความหลากหลายของผูจ้บในสาขาต่างกนัจะช่วยใหห้อ้งสมุดพฒันาและอยูร่อดใน
กระแสความเปล่ียนแปลง บรรณารักษอ์าจยงัจ าเป็นในส่วนของงาน Catalog แต่งานเช่น

1 
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การท า Metadata นั้นก็สามารถฝึกหดัผูจ้บสาขาอ่ืนมาท างานได ้
13 โดยส่วนตวัมองวา่บรรณารักษเ์ป็นวชิาชีพ แต่ท าไมไม่ไดรั้บความเอาใจใส่ในส่วนน้ี

เท่าท่ีควร หลายคนพูดไม่จบบรรณารักษก์็ท  าได ้ แลว้เราจะเปิดหลกัสูตรมาเรียนเพื่อ
อะไร อยากใหช่้วยเป็นปากเสียงเพื่อขบัเคล่ือนวชิาชีพน้ีใหค้งอยู ่

1 

14  ปัจจุบนัน่าจะเปิดกวา้งใหส้าขาอ่ืนมาท าอาชีพบรรณารักษ ์ 1 
15 ปัจจุบนัจ าเป็นตอ้งขยายผูป้ฏิบติังานวชิาชีพบรรณารักษ ์ใชช่ื้อต าแหน่งอ่ืนๆ ท่ีสอดคลอ้ง 

ไดแ้ก่ นกัเอกสารสนเทศ 
1 

16 สายงานบรรณารักษใ์นหน่วยราชการไม่เติบโต มีแค่ระดบัช านาญการ ทั้งๆ ท่ีงานพฒันา
ในระดบัดิจิทลัสมบูรณ์แบบ อยากใหพ้ิจารณาสายงานบรรณารักษไ์ม่วา่จะหน่วยงาน
ไหน ควรเติบโตไดเ้หมือนๆ กนั 

1 

17 มาตรฐานวชิาชีพบรรณารักษ ์ควรครอบคลุมขอบเขตหลายศาสตร์ สอดคลอ้งกบับริบท
สังคม/เทคโนโลยี 

1 

18 ในปัจจุบนั ไม่จ  าเป็นตอ้งจบสาขาบรรณารักษก์็สามารถท างานในหอ้งสมุดได ้การปฏิบติั
หนา้ท่ีสามารถใชก้ารอบรมในหวัขอ้ท่ีบรรณารักษจ์ าเป็นตอ้งใช ้การรับผูจ้บสาขาวชิาชีพ
อ่ืนอาจเป็นการเปล่ียนมุมมองและมีแนวความคิดท่ีหลากหลายมากข้ึน แต่ส่ิงส าคญัคือ
ควรเป็นผูมี้ใจรักการบริการและพร้อมรับการเปล่ียนแปลงไม่ย  ่าอยูก่บัท่ีดงัพระราชด ารัส 
ร.9 

1 

19 ในโลกยคุใหม่ตอ้งการคนท่ีมีความรู้ความสามารถท่ีหลากหลายในคนเดียว และรู้จกัสรร
หาความรู้ใหม่ๆ มาศึกษาเพิ่มเติม เพิ่มทกัษะใหต้นเองอยูเ่สมอ น่าจะส าคญักวา่การน าคน
ไปผกูอยูก่บัมาตรฐานบางอยา่งท่ีตายตวั 

1 

20 ขอสนบัสนุนแนวคิดเพื่อใหเ้กิดการสร้างมาตรฐานวชิาชีพบรรณารักษ ์ 1 
21 มาตรฐานห้องสมุดควรมีการน ามาทบทวนและปรับปรุงใหเ้หมาะสมกบัยคุสมยั  1 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์และประชุมกลุ่มย่อย  
               จากการสัมภาษณ์ตวัแทนกลุ่มอาจารยผ์ูส้อนวชิาบรรณารักษศาสตร์/สารสนเทศศาสตร์ และ

บรรณารักษห์อ้งสมุดประเภทต่างๆ และกรรมการสมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทย รวมทั้งการจดัประชุม

กลุ่มยอ่ย 6 คร้ัง รวมจ านวนทั้งส้ิน 46 คนสรุปประเด็นความคิดเห็นใน 3 ประเด็นหลกัไดด้งัตารางท่ี 19-21 
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                  ตารางท่ี 19  เหตุผลและความจ าเป็นท่ีตอ้งมีมาตรฐานวชิาชีพ 

 

ล าดับ                                                      เหตุผล จ านวน/คน 
1 หลกัสูตรหลากหลาย มีทั้งจุดเหมือนและจุดต่าง จะไดเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนั 4 
2 เป็นหลกัเกณฑช่์วยช้ีชดัขอบเขตของงาน 3 
3 ใชเ้ป็นแนวทางหรือแนวปฏิบติั เพื่อด าเนินงานห้องสมุดใหมี้ประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน 3 
4 ปัจจุบนัวชิาชีพบรรณารักษต์กต ่าลงมาก ตอ้งยกระดบัใหเ้หมือนวชิาชีพอ่ืนๆ 2 
5 เรายงัไม่มีมาตรฐานใช ้จึงดูไม่เขม้แขง็ในระดบัสากล 2 
6 บรรณารักษต์อ้งปรับตวั ถา้มีมาตรฐานวชิาชีพรองรับก็จะช่วยใหพ้ฒันาไดดี้ข้ึน 2 
7 เพื่อใหมี้กรอบในการพฒันาคนใหท้นัต่อความเปล่ียนแปลง 2 
8 ใชก้ าหนดเกณฑเ์พื่อใหเ้กิดการพฒันาหรือปรับปรุงอยา่งมีเป้าหมายทิศทาง 2 
9 เพื่อใหมี้ความภาคภูมิใจเหมือนวชิาชีพอ่ืนๆ ผูเ้รียนก็อยากมาเรียน 2 
10 ครูบรรณารักษน์ างานห้องสมุดไปประเมินไม่ได ้ 1 
11 เม่ือครูบรรณารักษย์า้ยแลว้ไม่ไดส่้งมอบงาน งานจึงไม่ต่อเน่ือง   1 
12   ครูบรรณารักษม์กัจบไปแลว้ตอ้งไปสอนวชิาอ่ืนไม่ไดท้  างานหอ้งสมุดเตม็ท่ี 1 

13 มีกรอบหลายเร่ืองท าใหถู้กมองวา่ลา้หลงั เป็นจุดอ่อน ยดึหลกัการทฤษฎีมากเกินไป 1 
14 เพื่อใหบ้ณัฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน จะไดมี้ท่ียนืในสังคม 1 
15 เป็นเกณฑใ์หเ้ห็นคุณค่าความน่าเช่ือถือในวชิาชีพ 1 
16 บรรณารักษต์อ้งบริการสังคม จึงควรน่าเช่ือถือ 1 
17 การกา้วสู่อาเซียนตอ้งมีมาตรฐานวชิาชีพใหห้้องสมุดต่างๆ อา้งอิงเป็นหลกั 1 
18 ถา้มีมาตรฐานกลางไม่ถูกควบคุมโดยองคก์รตน้สังกดั หอ้งสมุดจะพฒันามาก 1 
19 กศน. มุ่งพฒันาสายครูกา้วหนา้มาก แต่บรรณารักษไ์ม่มีโอกาส 1 
20 ควรบรรจุเป็นบรรณารักษป์ระจ า ไม่ควรใชก้ารจา้งเหมา 1 
21 ไม่เคยมีคนวชิาชีพน้ีไปเป็นผูบ้ริหารผลกัดนัเร่ืองน้ี 1 

22 สถาบนัหรือมหาวทิยาลยัตอ้งก าหนดสมรรถนะวชิาชีพ  1 
23 อาชีพบรรณารักษค์วรมีค านิยาม เพราะมีคนสาขาอ่ืนมาร่วมงานมากข้ึน 1 
24 เป็นแนวทางทั้งการรับและพฒันาบุคลากร 1 
25 ตอ้งมีมาตรฐานเพื่อก าหนดคุณวฒิุและคุณลกัษณะของคนท่ีจะเขา้สู่อาชีพ 1 
26 อยากใหมี้มาตรฐานเฉพาะบรรณารักษ ์กศน. มีเกณฑ/์ตวัช้ีวดัใหก้า้วหนา้ไปได ้ 1 
27 บรรณารักษ ์กศน. ไม่กา้วหนา้ อยากใหเ้ขา้ไปแกปั้ญหาใน กศน. 1 
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28 ก าหนดคุณลกัษณะและคุณภาพท่ีพึงประสงคใ์หบ้รรณารักษป์ระพฤติปฏิบติัตาม 1 
29 สร้างความเช่ือมัน่ศรัทธาให้แก่ผูรั้บบริการวา่เป็นบริการท่ีมีคุณภาพ 1 
30 เพื่อใหมี้กรอบ มีไกดไ์ลน์ควบคุมการท างาน แต่ตอ้งไม่ให้ติดกรอบ 1 
31 เพื่อไม่ใหค้นจบสาขาอ่ืนเขา้มาประกอบอาชีพบรรณารักษ ์ 1 
32 เพื่อใหห้้องสมุดแต่ละประเภทบริหารจดัการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 1 
33 รักษาศกัด์ิศรีเกียรติภูมิทางวชิาชีพบรรณารักษใ์หค้งอยู ่ 1 
34 เพื่อใหห้้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีสมบูรณ์ไดม้าตรฐานเดียวกนัทั้งประเทศ 1 
35 เป็นกรอบก าหนดความรู้ความสามารถ ทกัษะ ประสบการณ์และศกัยภาพบรรณารักษ ์ 1 
36 ยกระดบัคุณภาพของบรรณารักษไ์ทยสู่สากล 1 
37 การมีมาตรฐานและมีองคก์รวชิาชีพดูแล จะมีค่ามากในการสมคัรงาน 1 

           

จากตารางท่ี 19  ผูใ้หส้ัมภาษณ์และผูเ้ขา้ร่วมการประชุมกลุ่มยอ่ยทั้งหมด 46 ราย มีความเห็นพอ้ง

ตอ้งกนัวา่จ าเป็นตอ้งมีมาตรฐานวชิาชีพ ดว้ยเหตุผลอนัดบัแรกคือ ปัจุบนัหลกัสูตรมีหลากหลาย มีทั้งจุด

เหมือนและจุดต่าง การมีมาตรฐานวชิาชีพจะไดเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนั จ านวน 4 คน รองลงมาคือ มาตรฐาน

จะเป็นหลกัเกณฑช่์วยช้ีชดัขอบเขตของงาน จ านวน 3 คน ใชเ้ป็นแนวทางหรือแนวปฏิบติั เพื่อด าเนินงาน

หอ้งสมุดใหมี้ประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน จ านวน 3 คน          

              ตารางท่ี 20  รูปแบบของมาตรฐานวชิาชีพ 

ล าดับ                                                           ประเด็น จ านวน/คน 
1 มีพระราชบญัญติัวชิาชีพ มีใบประกอบวชิาชีพท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิ ใชเ้ป็นหลกัฐานอา้งอิงได ้      19 
2 ก าหนดใหผู้ป้ระกอบอาชีพบรรณารักษต์อ้งมีคุณวุฒิดา้นน้ี ไม่ใช่ใครก็ได ้       17 
3 ก าหนดเกณฑส์มรรถนะ ตวัช้ีวดัส าหรับบรรณารักษ ์ระบุทกัษะความรู้ความสามารถ     13 
4 มีสภา/สมาคมบรรณารักษเ์ป็นองคก์รวชิาชีพ ควบคุมดูแลใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน     10 
5 มาตรฐานตอ้งไดรั้บความเช่ือถือและยอมรับจากผูเ้ก่ียวขอ้งและน าไปใชไ้ดจ้ริง       9 
6 ในการจดัท ามาตรฐาน ใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียมาร่วมระดมความคิด วพิากษ ์ประชาพิจารณ์       9 
7 มีค่าตอบแทนใบประกอบวชิาชีพมี       9 
8 องคก์รรับรองหลกัสูตร/สถานท่ีฝึกงาน โดยมหาวทิยาลยั สกอ. องคก์รวชิาชีพ 

ผูท้รงคุณวุฒิ 
      8 

9 ใชห้ลกัสูตรกลางทัว่ประเทศ ช่ือสาขาวชิาเป็นค ามาตรฐานเพื่อประโยชน์ในการสมคัรงาน 6 
10 ตอ้งท าใหม้องเห็นเส้นทางความกา้วหนา้ในอาชีพ 6 
11 ไม่มีใบประกอบวชิาชีพ ใช ้มคอ. 1-2 ควบคุมหลกัสูตร 5 
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12 สมาคมหอ้งสมุดฯ ควรมีบทบาทหนา้ท่ีเร่ืองมาตรฐานและประกาศใช้ 5 
13 มีองคก์รวชิาชีพตามกฎหมาย มีบทบาทควบคุม จดัสอบมาตรฐานและออกใบอนุญาต 5 
14 ใชข้อ้สอบกลาง โดยมีกรรมการจากสถาบนัต่างๆ ใหส้อบเพื่อรับใบประกอบวชิาชีพ  4 
15 มีทางเลือกส าหรับผูไ้ม่ประสงคจ์ะเขา้กรอบมาตรฐาน หรือผูไ้ม่มีคุณวฒิุท่ีอยูใ่นวชิาชีพ 4 
16 บรรณารักษต์อ้งสอบผา่นเกณฑม์าตรฐานวชิาชีพจึงจะประกอบอาชีพได ้ 3 
17 กพ. ตอ้งรับรองมาตรฐาน แกไ้ขระเบียบก าหนดคุณวฒิุให้บรรณารักษไ์ปอยูใ่นกลุ่มวชิาชีพ 3 
18 ภาระงานเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน ช่วยปกป้องบรรณารักษจ์ากภาระงานอ่ืน 3 
19 ก าหนดเกณฑ ์ใชป้ระเมินและพฒันาบุคคลากร 3 
20 ก าหนดนโยบายการรับผูเ้รียน แผนการเรียนและการส าเร็จการศึกษา 2 
21 ช่วงแรกอาจไม่บงัคบัใหเ้ป็นการสมคัรใจ ใครพร้อมก็ขอประเมิน จนถึงปีท่ีก าหนด 2 
22 ควรมีมาตรฐานท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร 2 
23 มาตรฐานควรประกอบดว้ยความรู้และประสบการณ์วชิาชีพ การปฏิบติังาน และปฏิบติัตน 2 
24 หาจุดร่วมกนัของบรรณารักษทุ์กสังกดั แลว้ท ามาตรฐานไปจนถึงจุดนั้น 2 
25 ควรท ามาตรฐานของบรรณารักษเ์ฉพาะกลุ่ม เพราะแตกต่างกนั 2 
26 โครงสร้างหลกัสูตรควรเหมือนกนั มีวชิาหลกั วชิาทอ้งถ่ิน และวชิาท่ีเหมาะกบัผูเ้รียน 2 
27 ใหค้  านึงถึงผูเ้รียนในมหาวทิยาลยัต่างจงัหวดัซ่ึงดอ้ยกวา่ส่วนกลาง 2 
28 มาตรฐานตอ้งมีความเป็นสากล 1 
29 คุม้ครองใหผู้จ้บสาขาน้ีจากทุกสถาบนัมีสิทธ์ิสอบเขา้ท างานบรรณารักษใ์นทุกหน่วยงาน

ได ้
1 

30 รักษาฐานะทางสังคมของบรรณารักษ ์โดยก าหนดหนา้ท่ี กระบวนการท างานและอ านาจ 1 
31 มหาวทิยาลยั สมาคมหอ้งสมุด และหอ้งสมุดร่วมมือกนัเป็นวาระแห่งชาติ 1 
32 ก าหนดใหใ้บประกอบวชิาชีพเป็นคุณสมบติัขั้นตน้ในการเขา้สู่ต าแหน่งช านาญการ 1 
33 ส่งเสริมการศึกษา ใหทุ้นการศึกษา ดูงาน ฝึกอบรมต่อเน่ืองใน/ต่างประเทศ การเพิ่มวทิย

ฐานะ 
1 

34 มาตรฐานควรมีองคป์ระกอบ 3 ส่วน คือ ห้องสมุด หลกัสูตร และผูป้ระกอบวชิาชีพ 1 
35 เช่ือมโยงกบัการส่งเสริมงานวจิยั พฒันางานตามแผน พฒันานวตักรรม น าเสนอผลงาน 1 
36 มีคณะกรรมการมาตรฐานวชิาชีพเพื่อวนิิจฉยัช้ีขาด 1 
37 ประกอบดว้ยสมาคมวชิาชีพ สถาบนัผูผ้ลิตบณัฑิต และผูใ้ชบ้ณัฑิต 1 
38 มีมาตรฐานของคน คือความสามารถในการแข่งขนั มีขั้นสูง กลาง ต ่า 1 
39 ควรมีทกัษะหลกั คือ มาตรฐานการจดัการห้องสมุด 1 

40 ก าหนดขอบเขตวชิาชีพสารสนเทศใหค้รอบคลุมทุกคนท่ีเก่ียวขอ้ง 1 
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41 ใชม้าตรฐานแลว้ครูจะล าบาก เพราะครูจะถูกประเมินงานสอน ไม่ใช่งานหอ้งสมุด 1 
42 เม่ือประเมินผา่นใหใ้บรับรองเป็นรายหน่วยงาน  1 
43 มาตรฐานตอ้งท าใหมี้ระดบัต่างๆ ไม่ควรใชม้าตรฐานเดียวส าหรับทุกคน 1 
44 ก าหนดคุณลกัษณะและสมรรถนะของบรรณารักษ ์ 1 
45 ถา้หลกัสูตรไม่ผา่นเกณฑ ์ให้บณัฑิตไปสอบใบประกอบวิชาชีพ 1 
46 ควบคุมหลกัสูตรหรือใหใ้บประกอบวชิาชีพ อยา่งใดอยา่งหน่ึง 1 
47 ถอดถอนใบประกอบวชิาชีพหากประเมินไม่ผา่น   1 

 จากตารางท่ี 20 ผูใ้หส้ัมภาษณ์และผูเ้ขา้ร่วมการประชุมกลุ่มยอ่ยทั้ง 46 ราย มีความเห็นหลากหลาย

เก่ียวกบัรูปแบบมาตรฐานวชิาชีพ อนัดบัแรกคือ ใหมี้พระราชบญัญติัวชิาชีพ มีใบประกอบวชิาชีพท่ีมีความ

ศกัด์ิสิทธ์ิใชเ้ป็นหลกัฐานอา้งอิงได ้จ  านวน 19 คน รองลงมาคือ ก าหนดให้ผูป้ระกอบอาชีพบรรณารักษต์อ้ง

มีคุณวฒิุดา้นน้ี ไม่ใช่ใครก็ได ้จ  านวน 17 คน 

 ตารางท่ี 21 บทบาทของมาตรฐานวชิาชีพท่ีควรจะเป็น 

 

ล าดบั                                                              ประเด็น จ านวน/คน 
1 สร้างขวญั ก าลงัใจใหบ้รรณารักษมี์ความภูมิใจในวชิาชีพ   5 
2 ช่วยใหเ้กิดความเช่ือมัน่ในคุณภาพบณัฑิต 4 
3 การเขา้สู่วชิาชีพ ตอ้งสอบผา่นเกณฑไ์ดใ้บประกอบวชิาชีพจึงจะท างานได ้ 3 
4 ก ากบัดูแล คุม้ครองช่วยเหลือทั้งผูมี้วฒิุและไม่มีวฒิุ 3 
5 ใหบ้รรณารักษเ์ป็นวชิาชีพท่ีไดรั้บการยอมรับทดัเทียมวชิาชีพอ่ืน 3 
6 ควบคุมการท างานใหถู้กตอ้ง ก าหนดระดบัความผดิพลาดของการท างานและบทลงโทษ 2 
7 พฒันาคนไปสู่มาตรฐาน ให้มีค่านิยมหลกัและมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์ 2 
8 เรียกร้องให ้ศธ. เปิดสอบอตัราครูบรรณารักษใ์นโรงเรียนทุกแห่ง 2 
9 แกไ้ขระเบียบ กพ. ใหก้ าหนดคุณวฒิุของอตัราบรรณารักษ ์ 1 
10 น าไปใชจ้ริงกบัโรงเรียนทุกแห่ง จะไดค้นจบตรงสาขาไปท างาน หอ้งสมุดก็จะเจริญข้ึน  1 
11 ร่างกรอบไกดไ์ลน์ แสดงผลงาน จดัหลกัสูตร เพิ่มศกัยภาพผูส้อน วจิยัร่วมกบัต่างประเทศ 1 
12 หลกัสูตรและบณัฑิตมีมาตรฐาน  1 
13 พฒันาเกณฑป์ระเมินมาตรฐานหอ้งสมุดและบรรณารักษ ์ 1 
14 เป็นพี่เล้ียงใหค้  าแนะน าแก่ห้องสมุด 1 
15 น าวชิาชีพไปสู่นานาชาติท่ีมีมาตรฐานแลว้ 1 
16 ควบคุมใหมี้จรรยาบรรณควบคู่ไปกบัมาตรฐาน 1 
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17 สมาคมวชิาชีพตอ้งเช่ือมโยงกบั กพ. สกอ. กระทรวงศึกษาธิการ 1 
18 สร้างความเขา้ใจของคนทัว่ไปเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของงานบรรณารักษ ์ 1 

  19 ช่ือวชิาชีพหรือช่ือหลกัสูตรท าใหดู้ไฉไลข้ึน แต่ความขลงัของวชิายงัคงอยู ่  1 
20 สามารถใชเ้ป็นขอ้ต่อรองกบัผูบ้ริหารหอ้งสมุดได ้ 1 
21 รักษาศกัด์ิศรีเกียรติภูมิทางวชิาชีพบรรณารักษใ์หค้งอยู ่ 1 
22 ป้องกนัการแอบแฝงเขา้มาประกอบวชิาชีพบรรณารักษข์องผูท่ี้ไม่มีคุณวฒิุ 1 
23 บณัฑิตภาคภูมิใจในวชิาชีพของตน เพราะมีมาตรฐานก ากบัดูแลโดยองคก์รทางวชิาชีพ 1 
24 ก าหนดเกณฑ/์เง่ือนไขส าหรับผูจ้บสาขาวชิาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งมาอยูใ่นวชิาชีพ 1 
25 ประเมินค่าหลกัสูตรการศึกษาและฝึกอบรมจากทัว่โลก 1 
26 ก าหนดล าดบัต าแหน่งงานท่ีเหมาะสมกบัระดบัความรู้ความสามารถและประสบการณ์ 1 
27 พฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม ฝึกปฏิบติัการวชิาชีพบรรณารักษ์ 1 
28 ก ากบัดูแลคุม้ครองช่วยเหลือผูป้ระกอบวชิาชีพบรรณารักษ ์ 1 
29 น าเกณฑม์าบงัคบัใชจ้ริงจงั ใชจ้นเป็นปกติวสิัย 1 
30 มาตรฐานควรเขา้ไปช่วยปลดแอกครูบรรณารักษจ์ากงานสอน 1 
31 บรรณารักษต์อ้งการสิทธิประโยชน์ เติบโตกา้วหนา้ ท างานอยา่งมีความสุข 1 
32 บรรณารักษมี์สมรรถนะในการท างานท่ีดี มีมาตรฐานเดียวกนั 1 
33 แกปั้ญหาขจดัความเหล่ือมล ้าไม่เท่าเทียมของผูป้ระกอบอาชีพบรรณารักษใ์นสังกดัต่างๆ 1 
34 ช่วยยกระดบัมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียนท่ียงัมีสภาพดอ้ยอยูใ่หพ้ฒันาข้ึน                1 
35 ช่วยใหก้ารท างานไม่ขาดตอนกรณีบรรณารักษย์า้ยงาน 1 

จากตารางท่ี 21 ผูใ้หส้ัมภาษณ์และผูเ้ขา้ร่วมการประชุมกลุ่มยอ่ยทั้ง 46 ราย มีความคาดหวงั

หลากหลายเก่ียวกบัในบทบาทมาตรฐานวชิาชีพท่ีควรจะเป็น อนัดบัแรกคือ มาตรฐานวชิาชีพจะสร้างขวญั 

ก าลงัใจใหบ้รรณารักษมี์ความภูมิใจในวชิาชีพ จ านวน 5 คน รองลงมาคือ ช่วยใหเ้กิดความเช่ือมัน่ในคุณภาพ

บณัฑิต จ านวน 4 คน 
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                บทที ่5 

               ข้อมูลจากการสัมภาษณ์และการประชุมกลุ่มย่อย 

 
 ในการวจิยัน้ี ไดเ้ก็บขอ้มูลเชิงลึกดว้ยการสัมภาษณ์และประชุมกลุ่มยอ่ยตวัแทนผูป้ระกอบอาชีพ

บรรณารักษแ์ละคณาจารยผ์ูส้อนสาขาวชิาบรรณารักษศาสตร์/สารสนเทศศาสตร์ ในสถาบนัอุดมศึกษาทุก

ภูมิภาค รวมจ านวน 46 ราย เพื่อขอความคิดเห็นในประเด็นหลกั 3 ประเด็น ดงัน้ี  

1. ความจ าเป็นท่ีตอ้งมีมาตรฐานวชิาชีพ 

2. รูปแบบมาตรฐานวชิาชีพท่ีเหมาะสมส าหรับบรรณารักษไ์ทย 

3. บทบาทของมาตรฐานวชิาชีพท่ีควรจะเป็น 

ขอ้มูลความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ ไดเ้รียบเรียงเป็นขอ้มูลเชิงคุณภาพ ดงัน้ี  

1. ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ นายกสมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทย                                                                   

                                    ฟิลิปปินส์ เป็นชาติเดียวในเอเชียท่ีบรรณารักษ์มีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ ปัจจุบนัมาท างานในไทย 

จ านวนหน่ึง เช่น ในโรงเรียนนานาชาติ และไปไดท้ัว่โลกเพราะมีทกัษะภาษาองักฤษและใบประกอบวชิาชีพ คน

ไทยสอบใบอนุญาตท่ีนัน่ไม่ผา่นเพราะอ่อนภาษาองักฤษ                  

                                   เราจะท ามาตรฐานอะไร บรรณารักษห์อ้งสมุดกลุ่มไหน ครูผูส้อนดว้ยหรือไม่ เคยท ามาตรฐานหอ้งสมุด

ประชาชน พอประกาศใชเ้กิดปฏิกริยาจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพราะท าใหเ้ขาตกประเมิน เส้นทางเร่ืองมาตรฐาน

มีปัญหามาตลอดเพราะหน่วยงานไม่ร่วมมือดว้ย ถา้จะท ามาตรฐานควรท า เป็นกลุ่มๆ ใชก้ระบวนการวจิยัหา

ค าตอบ ชมรมผูส้อนเองก็ตอ้งการมาตรฐานเพื่อไปผลิตบณัฑิต ควรจบักลุ่มครูบรรณารักษก่์อน ควรตั้งสภา

วชิาชีพโดยมีคณะผูก่้อการข้ึนมาก่อน ท าโครงสร้างสภาแลว้น าเสนอสมาคมฯ การท าสภาวชิาชีพตอ้งตราเป็น 

พรบ. เร่ิมจากการศึกษาความเป็นไปไดข้องการตั้งสภาวชิาชีพบรรณารักษ ์                                                                                                                            

2. รองศาสตราจารย์ สีปาน ทรัพย์ทอง ภาควชิาบรรณารักษศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

            ความจ าเป็นทีต้่องมีมาตรฐานวชิาชีพ 

              จ  าเป็น เพื่อใหบุ้คลากรสารสนเทศสามารถใชเ้ป็นแนวทางหรือแนวปฏิบติั เพื่อเป็นแบบอยา่ง 

 น าไปสู่การด าเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพและใหเ้กิดผลตามวตัถุประสงคแ์ละยงัใชก้ าหนดเกณฑเ์พื่อใหเ้กิดการ 

   พฒันาหรือปรับปรุงให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีตอ้งการ 
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   รูปแบบมาตรฐานวชิาชีพทีเ่หมาะสมส าหรับบรรณารักษ์ไทย ควรมีเกณฑด์า้นต่างๆ ดงัน้ี 

1. เกณฑก์ าหนดบทบาท เช่น 

           1. บทบาทในการใหบ้ริการสารสนเทศดิจิทลั ตลอดจนการช้ีแนะแหล่งสารสนเทศดิจิทลัต่างๆซ่ึงผูใ้ช้

สามารถเขา้ถึงไดท้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์   

      2. บทบาทของผูมี้ความเช่ียวชาญเฉพาะในการจดับริการตามความตอ้งการของผูใ้ช ้ เป็นบทบาทในการ 

ใหบ้ริการท่ีมุ่งเนน้ใหค้วามส าคญัแก่ผูใ้ชโ้ดยยดึผูใ้ชเ้ป็นศูนยก์ลาง  

                 3. บทบาทของผูท่ี้ตอ้งมีทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  

              2. เกณฑก์ าหนดความสามารถในการจดับริการสารสนเทศ เช่น 

                 1. ความสามารถในการจดับริการสารสนเทศท่ีมีประโยชน์และคุม้ค่าสอดคลอ้งกบัประเภทของ 

หอ้งสมุดและผูใ้ช ้ 

                 2. ความสามารถในการศึกษาวจิยัพฤติกรรมสารสนเทศของผูใ้ช้ 

                 3. ความสามารถในการศึกษาวเิคราะห์ สังเคราะห์สารสนเทศ   

             3. เกณฑก์ าหนดความรู้เก่ียวกบัสารสนเทศแหล่งสารสนเทศและผลิตภณัฑส์ารสนเทศ เช่น 
                 1. ความรู้เร่ืองวงจรของสารสนเทศ 
                 2. ความรู้ความเขา้ใจเร่ืองจริยธรรมทางวชิาการและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
            4. เกณฑก์ าหนดความรู้ในการใหบ้ริการสารสนเทศ เช่น 

   1. สามารถจดับริการและส่งเสริมใหผู้ใ้ชเ้ขา้ถึงสารสนเทศไดอ้ยา่งเสรี 

   2. มีความรู้ มีหลกัการ มีเทคนิคในการใหบ้ริการสารสนเทศประเภทต่างๆ แก่ผูใ้ชท่ี้มีความ 

หลากหลาย   

                 3. เกณฑก์ าหนดความรู้และทกัษะดา้นเทคโนโลย ีเช่น รู้เท่าทนัเทคโนโลยแีละนวตกรรมท่ีเกิดข้ึน ทั้งน้ี
เพื่อใหส้ามารถพฒันาปรับปรุงบริการสารสนเทศให้เหมาะสมกบัยคุสมยั 

 บทบาทของมาตรฐานวชิาชีพทีค่วรจะเป็น 
                ควรเป็นมาตรฐานซ่ึงประกอบดว้ยเกณฑท่ี์เป็นท่ียอมรับ และเป็นเกณฑท่ี์น ามาใชจ้นเป็นปกติวสิัย

เพื่อใหบ้รรลุผลส าเร็จตามเกณฑท่ี์ตั้งไว ้

3. อาจารย์นงลกัษ์ ยุทธศิลป์เสว ีประธานสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏั 

เพชรบูรณ์ และรองผูอ้  านวยการส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ความจ าเป็นทีต้่องมีมาตรฐานวชิาชีพ 
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              ควรมีเพื่อเป็นไกดไ์ลน์ แต่ถา้มีเพื่อใชบ้งัคบัอาจไม่เหมาะกบัผูเ้รียนสาขาน้ีในสถาบนัต่างจงัหวดั และไม่

เหมาะกบัโรงเรียนในต่างจงัหวดัท่ีไม่มีบรรณารักษว์ฒิุตรง หากจะมีมาตรฐานวชิาชีพตอ้งค านึงถึงผูท่ี้ไม่มีวฒิุดว้ย 

 รูปแบบมาตรฐานวชิาชีพ 

               ควรมี พรบ. มาตรฐานวชิาชีพก ากบั หากไม่มี คนก็ไม่เช่ือมัน่ในบทบาทขององคก์รวชิาชีพวา่จะดูแลคน

ในวชิาชีพได ้

บทบาทของมาตรฐานวชิาชีพ 

              ควรใหค้รอบคลุมทั้งผูมี้วฒิุและไม่มีวฒิุ ใหเ้ป็นประกาศก าหนดสมรรถนะวชิาชีพท่ีบณัฑิตควรมี แมจ้ะมี

มาตรฐานหลกัสูตร แต่สรุปไม่ไดว้า่บณัฑิตจบแลว้จะมีมาตรฐาน บณัฑิตต่างจงัหวดัจ านวนมากไม่เขา้สู่วชิาชีพ 

เพราะอยากท างานในพื้นท่ี 

4. รองศาสตราจารย์ ดร.นัยนา อรรจนาทร ประธานสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยั

ราชภฏัเลย 

ความจ าเป็นทีต้่องมีมาตรฐานวชิาชีพ  

              ควรมี แต่ถา้เขา้สู่มาตรฐานวชิาชีพ มหาวทิยาลยัต่างจงัหวดัจะล าบาก เด็กท่ีมาเรียนมหาวทิยาลยัราชภฏั

ไม่ใช่เด็กเก่ง ส่วนใหญ่จะอยูล่  าดบัท่ี 3 ถา้ไปสอบแข่งขนัจะสู้เด็กจากมหาวทิยาลยัใหญ่ไม่ได ้ปัจจุบนัจ านวน

ผูเ้รียนลดนอ้ยลงตามล าดบั หลายสถาบนัมีแนวโนม้จะถูกยบุสาขา 

รูปแบบมาตรฐานวชิาชีพทีเ่หมาะสม 

              ควรมีขอ้สอบกลาง กรรมการออกขอ้สอบควรไปจากมหาวทิยาลยัราชภฏัดว้ย สอบผา่นก็ไดรั้บใบ

ประกอบวชิาชีพ เด็กอ่อนก็จะถูกคดัออก ผูรั้บรองหลกัสูตรนอกจากสภามหาวทิยาลยัและสกอ. แลว้ ควรเพิ่ม

องคก์ารวชิาชีพดว้ย และถา้เป็นอยา่งนั้นหลกัสูตรของก็มหาวทิยาลยัราชภฏัจะไปไม่ถึง หลกัสูตรแขง็ เด็กอ่อนก็

จะเรียนไม่ได ้เม่ือไม่มีเด็กเรียนหลกัสูตรก็จะถูกยบุไป 

บทบาทของมาตรฐานวชิาชีพ 

              ใชค้ดัคนท่ีเขา้สู่วชิาชีพ เร่ิมจากคดัคนเขา้เรียน (Input) เด็กตอ้งมาสอบท่ีส่วนกลาง เด็กดอ้ยโอกาสจะเขา้

มาไม่ไดเ้ลย เด็กทอ้งถ่ินก็จะไม่มีท่ีเรียน ถา้เร่ิมจาก Output เด็กตอ้งมาสอบท่ีส่วนกลาง เด็กต่างจงัหวดัก็จะไม่ผา่น

อีก คนจบแลว้ตอ้งไดท้  างานตามวชิาชีพ อยากใหส้มาคมต่อสู้เพื่ออตัราต าแหน่ง ผลกัดนัใหเ้ปิดสอบบรรจุครู

บรรณารักษม์ากๆ 

5. อาจารย์ปาริชาติ แสงระชัฎ รักษาราชการหวัหนา้ศูนยว์ทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศมหาวทิยาลยัราช

ภฏัเลย 
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  ความจ าเป็นทีต้่องมีมาตรฐานวชิาชีพ 

  ควรมี ถา้มีใบประกอบวชิาชีพก็จะช่วยยกระดบัวชิาชีพ อาจไม่ตอ้งถึงขนาดมาตรฐานวชิาชีพครู แต่ควร

มีประเด็นเร่ืองไอทีดว้ย เพราะ มคอ. 2 ตอ้งใชข้อ้มูลของทางไอทีมาก าหนด ครูบรรณารักษม์กัจบไปแลว้ตอ้งไป

สอนวชิาอ่ืนไม่ไดท้  างานห้องสมุดเตม็ท่ี งานห้องสมุดน าไปประเมินไม่ได ้ปัญหาของห้องสมุดโรงเรียนท่ีพบบ่อย

คือการยา้ยงานของครูบรรณารักษแ์ลว้ไม่ไดส่้งมอบงาน งานจึงไม่ต่อเน่ือง   

             รูปแบบมาตรฐานวชิาชีพทีเ่หมาะสม เสนอเป็น 2 แนวทาง  

              1. มีใบประกอบวชิาชีพ ซ่ึงตอ้งมี พรบ. วชิาชีพก ากบั 

              2. ไม่มีใบประกอบวิชาชีพ แต่ใช ้มคอ. 1/2 ควบคุมหลกัสูตร 

              ท่ีมหาวทิยาลยัราชภฏัเลยรับนกัศึกษาปีเวน้ปี จบแลว้ไปสอบคดัเลือกเป็นบรรณารักษห์อ้งสมุดประชาชน

ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียนและหอ้งสมุดโรงเรียนในทอ้งถ่ิน ไดง้านไม่ยาก อยากปรับหลกัสูตรเป็นครู

บรรณารักษโ์ดยร่วมมือกบัคณะครุศาสตร์ จะไดเ้ด็กมีคุณภาพสูงข้ึนอีกระดบัหน่ึง ใชแ้บบน้ีไปก่อน ถา้มีใบ

ประกอบวชิาชีพบรรณารักษ ์เด็กมหาวทิยาลยัราชภฏัจะล าบาก 

  บทบาทของมาตรฐานวชิาชีพ  

                ความฝันท่ีอยากให้มีใบประกอบวชิาชีพอาจยงัยาวไกล ถา้เป็นจริง ถา้ผูอ้  านวยการโรงเรียนน าไปใชจ้ริง

กบัโรงเรียนทุกแห่ง จะไดค้นจบตรงสาขาไปท างาน หอ้งสมุดก็จะเจริญข้ึน คนท่ีไม่มีวุฒิใหม้าสอบมาตรฐาน 

หอ้งสมุดแต่ละแห่งตอ้งมีบรรณารักษท่ี์จบตามวฒิุจริงๆ และตอ้งผา่นมาตรฐานหลกัสูตร 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนู บุญญานุวตัร มหาวทิยาลยัราชภฏัอยธุยา 

ความจ าเป็นทีจ่ะต้องมีมาตรฐานวชิาชีพ  

จ าเป็น เพราะ 

1. มาตรฐานวชิาชีพเป็นตวัก าหนดความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน จ าเป็นตอ้งมีในทุกอาชีพ 

โดยเฉพาะในงานทางดา้นบริการ ท่ีผูใ้ชบ้ริการมีความคาดหวงัต่อ ความรู้ ความสามารถของบุคลากรในอาชีพนั้น 

วชิาชีพบรรณารักษจ์ดัอยูใ่นกลุ่มงานบริการ ท่ีตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถเฉพาะ เก่ียวขอ้งกบัการจดัการความรู้ 

และการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร เป็นผูมี้บทบาทส าคญัในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ นอกจากมีความรู้

ความสามารถในระดบัท่ีใหบ้ริการท่ีดีแลว้ ยงัจ  าเป็นตอ้งมีจรรยาบรรณในการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารดว้ย  

              2. มาตรฐานวชิาชีพเป็นแนวทางใหบุ้คลากรพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง เพื่อให้เกิดความช านาญในการ

ประกอบอาชีพ 

                3. มาตรฐานวชิาชีพเป็นหลกัเกณฑท่ี์หน่วยงานอ่ืนน าไปใชอ้า้งอิงไดเ้ช่น กพ. ครุสภา เป็นตน้ การ
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ก าหนดเกณฑม์าตรฐานโดยบุคลากรท่ีมีอาชีพทางดา้นบรรณารักษโ์ดยตรง จะช่วยใหไ้ดเ้กณฑม์าตรฐาน

ครอบคลุมขอบเขตการปฏิบติังานมากข้ึน 

               4. มาตรฐานวชิาชีพ เป็นตวับ่งช้ีคุณลกัษณะของผูป้ระกอบวชิาชีพท่ีสถาบนัการศึกษาน าไปใชเ้ป็นหลกั

ในการพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัคุณลกัษณะท่ีตอ้งการ 

รูปแบบมาตรฐานวชิาชีพทีเ่หมาะสม  

ดา้นการด าเนินการ  

1. มีองคก์รท่ีรับผดิชอบดา้นมาตรฐานวชิาชีพบรรณารักษ ์โดยเป็นองคก์รท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฏหมาย  

2. มีการทดสอบมาตรฐานวชิาชีพและออกใบอนุญาตในดา้นต่อไปน้ี  

     2.1 มาตรฐานความรู้ ควรมีความรู้เก่ียวกบั 1) การจดัการความรู้  2) เทคโนโลยสีารสนเทศ  3) นิเทศ

ศาสตร์ 4) ภาษาเพื่อการส่ือสาร และ 5) กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง (กม.ทรัพยสิ์นทางปัญญา ลิขสิทธ์ิ ฯลฯ) 

     2.2 มาตรฐานความสามารถ ควรมีความสามารถเก่ียวกบั 1) การจดัการความรู้ (คน้หา รวบรวม 

ถ่ายทอด แลกเปล่ียน ประยกุตใ์ชค้วามรู้)  2) การใชเ้ทคโลยสีารสนเทศ  3) การใชภ้าษาเพื่อการส่ือสาร  4) การ

ประชาสัมพนัธ์  

  3. มาตรฐานดา้นจรรยาบรรณจ าแนกเป็น จรรยาบรรณต่อวชิาชีพ  ต่อผูใ้ชบ้ริการ และต่อสังคม 

               บทบาททีค่วรจะเป็นของมาตรฐานวชิาชีพ 

  ประกอบวชิาชีพบรรณารักษต์อ้งสอบผา่นเกณฑม์าตรฐานวชิาชีพจึงจะประกอบอาชีพได ้

7. รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศักดิ์ สังขภิญโญ อาจารยส์าขาวชิาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช  

                ความจ าเป็นทีต้่องมีมาตรฐานวชิาชีพ 

                ช่ือหลกัสูตรของเราหลากหลาย มีทั้ง การจดัการสารสนเทศ วรรณกรรม บรรณารักษ ์สารสนเทศ วชิา

หลกัเหมือนกนั ต่างท่ีจุดเนน้ เรามีกรอบหลายเร่ืองท าใหถู้กมองวา่ลา้หลงั เป็นจุดอ่อน ยดึหลกัการทฤษฎีมาก

เกินไป บางอยา่งในระดบัมหาวทิยาลยัไม่เป็นไร แต่ในระดบั มรภ. ไม่ใช่ ถา้มีมาตรฐานวชิาชีพสถาบนัทุกแห่ง

จะตอ้งเขา้สู่ขอ้ก าหนด มาตรฐานจะท าใหเ้ห็นวา่คนท่ีจะประกอบอาชีพน้ีไม่ใช่ใครก็ได ้และจะจูงใจใหค้นมาเรียน

ในวชิาเอกน้ีมากข้ึน 

                รูปแบบมาตรฐานวิชาชีพ 

                อาชีพของเราไม่วกิฤติมากขนาดแพทย ์วศิวกร แต่ตอ้งท าใหค้นเห็นวา่ถา้ไม่มีบรรณารักษแ์ลว้ท าอะไร

ไม่ได ้เช่น ตอ้งใหค้รูพาเด็กมาหาบรรณารักษอ์ยา่งนอ้ย 1 ชม./สัปดาห์ ควรมีพระราชบญัญติับงัคบั การสอบใบ
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ประกอบโดยใชข้อ้สอบกลาง ช่วงแรกอาจไม่บงัคบัใหเ้ป็นการสมคัรใจจนถึงปีท่ีก าหนด หรือต าแหน่งน้ีตอ้งมีใบ

ประกอบวชิาชีพ เป็นตน้ บรรณารักษท่ี์ไม่เก่งอาจใหเ้ลขหมู่ผดิ หวัเร่ืองผดิ หรือน าผูใ้ชไ้ปผดิทาง 

                 บทบาทของมาตรฐานวชิาชีพ 

                 ตอ้งมีองคก์รวชิาชีพเป็นหลกัในการในการด าเนินงานตามมาตรฐานน้ีโดยมีนกัการเมืองผลกัดนัอยู่

เบ้ืองหลงั บรรณารักษท่ี์จะเขา้สู่ต าแหน่งช านาญการ เช่ียวชาญ ตอ้งมีใบประกอบวชิาชีพน้ีเป็นคุณสมบติัขั้นตน้ 

ต่อไปงานเทคโนโลยสีารสนเทศกบับรรณารักษจ์ะตอ้งสลายตวัเขา้เป็นงานเดียวกนั พูดภาษาเดียวกนั แต่ตอนน้ี

บุคลากรดา้นไอทียงัมีนอ้ย เรายงัตอ้งพึ่งพาเขาอยู ่ระเบียบ กพ. ท่ีก าหนดวา่บรรณารักษจ์บวชิาเอกอะไรก็ได ้

จะตอ้งแกไ้ข 

8. รองศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข 

                  ความจ าเป็นทีต้่องมีมาตรฐานวชิาชีพ 

                  จ  าเป็นตอ้งมี เพื่อใหบ้ณัฑิตของเรามีคุณภาพมาตรฐาน เราจะไดมี้ท่ียนื  

                  รูปแบบมาตรฐานวชิาชีพ 

   ไม่ซบัซอ้นมดัตวัเกินไป แต่มีแก่น ตกลงกนัวา่อะไรพึงมี ผูท้รงคุณวุฒิก็มองหลกัสูตรไม่เหมือนกนั เรา

จะใหถึ้งฟิลิปปินส์ไหม หลกัสูตรดั้งเดิมมาก จะใหมี้การสอบใบประกอบวชิาชีพทุกก่ีปี อาจไม่จ  าเป็นเท่าอาชีพท่ี

เก่ียวขอ้งกบัความเป็นความตายของมนุษย ์เราผลิตใครให้กบัใคร แค่เด็กคนเดียวไปสอบเขา้ไม่ไดอ้าจไม่ตอ้ง

ถึงกบัเปล่ียนหลกัสูตร เพราะอีก 99 คนไม่มีปัญหา หลกัสูตรแบบน้ีสร้างคนแบบน้ี เราจะเอาแบบไหน มาตรฐาน

คุณวฒิุ ส่ิงท่ีพึงมี หลกัสูตรตอ้งการสร้างจุดเด่นอะไร สะทอ้นสมรรถนะหลกั ปรัชญา วตัถุประสงค ์ส่ิงท่ีพึงมี

ไดแ้ก่ ทกัษะการส่ือสาร การจดัการ วิจยั ฝึกงาน การแกปั้ญหา ความร่วมมือในการจดัการศึกษา โรงเรียน

นานาชาติ เอาโรงเรียนในองักฤษ ยโุรป อเมริกามารวมกนั เวทีวชิาการยา่นเอเชียแปซิฟิค เราควรไปปรากฏตวั หา

เพื่อน ร่วมมือกนัท าวจิยั แลกเปล่ียนนกัศึกษาฝึกงาน ส่วนเวทีในประเทศไทย ควรมีบทบาทร่างกรอบ ไกดไ์ลน์ 

แสดงผลงาน จดัหลกัสูตร เพิ่มศกัยภาพผูส้อน วจิยัร่วมกนั 

 บทบาทของมาตรฐานวชิาชีพ 

 มาตรฐานวชิาชีพของฟิลิปปินส์ เป็นเพียงสอบใบอนุญาตและใชข้อ้สอบกลาง ใหเ้ป็นกรอบเพื่อไม่ให้

ใครก็ไดเ้ขา้มาท า ของเราก็ท าแบบน้ีได ้ใหป้รากฏในหลกัสูตร อาจประกาศโดยสมาคมหอ้งสมุดเช่นเดียวกบั

มาตรฐานห้องสมุด เป็นแนวทางในการประเมิน คนบริหารหอ้งสมุดก็เอาไปใชอ้า้งอิงได ้

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์ร าไพ เปรมสมิทธ์ิ ผูท้รงคุณวฒิุประจ าหลกัสูตร ภาควชิาบรรณารักษศาสตร์ คณะ

อกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
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                   ความจ าเป็นทีต้่องมีมาตรฐานวชิาชีพ 

    ทุกวชิาชีพจ าเป็นตอ้งมี เพราะเป็นวชิาชีพ แต่การสอบใบอนุญาตแบบฟิลิปปินส์ตอ้งมองอีกดา้น เรา

ไม่เหมือนแพทยท่ี์ตอ้งมีขอ้สอบกลาง แต่หลายเสียงอยากมี มนัยากตรงกระบวนการเพราะหลกัสูตรไม่เหมือนกนั 

ถา้จะท าตอ้งประสานสถาบนัผูผ้ลิตวา่ใหใ้ชว้ชิาหลกัเดียวกนั ขณะน้ีแต่ละแห่งรับผดิชอบตวัเอง สกอ.ไม่ดู

รายละเอียด สถาบนัดูเอง อยา่งจุฬาฯ ไม่ยอมต ่ากวา่เกณฑ์ ตอ้งไดเ้กณฑม์าตรฐานหลกัสูตรท่ี สกอ. ก าหนด 

ไม่เช่นนั้นจะถูกปิด ใบประกอบวชิาชีพถา้จะท าตอ้งมี Core กลางๆ ท่ีพร้อมจะประกอบอาชีพน้ีได ้จุดเนน้ต่างกนั 

ความไม่เท่ากนัจึงมี ใครจะมาเป็นกรรมการใบประกอบ ยาก อาจไม่เป็นท่ียอมรับอยา่งท่ีฟิลิปปินส์ เป็นกรรมการ

ท่ียอมรับระดบัชาติใน Committee มีสอบใบประกาศแต่ยงัไม่เปิดปริญญาเอก ถา้จะท าใบประกอบวชิาชีพ ตอ้งดู

วา่ท าเพื่ออะไร ขอ้สอบ กรรมการ เป็นอยา่งไร ควรท าเป็นมาตรฐานวชิาชีพมากกวา่มาตรฐานอาชีพ เพราะจบ

การศึกษาขั้นสูงระดบัมหาวทิยาลยั ท่ีอเมริกาตอ้งจบ ป.โท ท่ีนัน่จบป.ตรีนบัเป็นก่ึงวชิาชีพ (Paraprofessional) 

หมอจะเขา้มาเป็นผูอ้  านวยการหอ้งสมุดแพทยย์งัตอ้งไปเรียนบรรณารักษว์ชิาชีพ ค าท่ีใชเ้รียกช่ือสาขาก็จ  าเป็นตอ้ง

เป็นค ามาตรฐานเพื่อใหบ้ณัฑิตไปสมคัรงานได ้

                 ALA แรงมาก ยคุหน่ึงจะเอาบรรณารักษอ์อก ในท่ีสุดตลาดแรงงานตอ้งการ บรรณารักษจึ์งตอ้งกลบัมา 

ถา้ไม่มีบรรณารักษอ์าจตอ้งไปหาตลาดแรงงานใหม่ท่ีไม่ใช่หอ้งสมุด เรายงัผลิตคนให้หอ้งสมุดอยูไ่หม ผลิตใคร 

ผูบ้ริหาร นกัวชิาการ ท่ีอเมริกา ใช ้Information เฉยๆ ไม่เป็น Science  Study แบบไทยท่ีเป็นสหสาขาวชิาแบบ

ผสมผสาน  

 รูปแบบมาตรฐานวชิาชีพ 

 มาตรฐาน ท่ีไหนๆ ก็จะใชค้  าวา่ Guideline มนั Soft ลง มาตรฐานมนัแขง็ เหมือนนบัจ านวน Guideline 

จะมีเร่ืองคุณภาพและการยดืหยุน่เขา้มา พอมาเป็นค าไทยใชค้  าวา่แนวทางก็ยงัส่ือความหมายไดไ้ม่เท่า น่าจะท า

แบบน้ี มีตวัช้ีวดั มี Core แลว้จะวดัไดอ้ยา่งไร เนน้ Indicator ตอ้งระบุวา่ตอ้งมีทกัษะ ความรู้ ความสามารถ ทางใด 

ท าอะไรได ้ตามตวัช้ีวดั วนัน้ีเนน้คุณภาพของคน Competency มาตรฐานไม่เห็นสมรรถนะ หลกัสูตรตอ้งเนน้ 

Competencybased  

                  ตวัมาตรฐานตอ้งเป็นท่ียอมรับ หน่วยงานท่ีจะรับคนจะตอ้งยอมรับ ผูผ้ลิตก็ตอ้งดูมาตรฐาน เป็นตวัน า

หลกัสูตร ออกแบบ พฒันา รวมทั้งการศึกษาในระบบ+สมาคมวชิาชีพควรท าอยา่งไรให้เป็นไปตามก าหนด ถา้มี 

องคก์รท่ีรับคนจะรู้และวางแผน Career Path ก าหนดสมรรถนะขั้นต ่า เขาจะไดไ้ปพฒันาตนหรือคนได ้มาตรฐาน

จะช่วยใหม้องเส้นทางความกา้วหนา้ของบุคลากร ตวัเองจะมองเห็นวา่จะอยูต่รงไหน เห็นความกา้วหนา้ ตอ้ง

ก าหนดค าจ ากดัความวา่วชิาชีพสารสนเทศครอบคลุมใครบา้ง มีใครบา้งอยูใ่นองคก์รสารสนเทศ ตอ้งกวา้งไว ้
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รองรับคนอ่ืนดว้ย มาตรฐานวชิาชีพจะตอ้งครอบคลุม ในต่างประเทศ รวมหอศิลป์ จดหมายเหตุ ภณัฑารักษ ์ย  ้าวา่

ตอ้งมี จะเรียกอะไรก็ได ้เพื่ออะไร ใหเ้ป็นท่ียอมรับในวงวิชาการ/วชิาชีพ วงวชิาการจะตอ้งผลิตคนออกมาเพื่อให้

เขา้สู่วชิาชีพใหไ้ด ้ไม่ใช่ใหใ้ครก็ไดม้าท า ตอ้งใหค้นท่ีมีความรู้ ทกัษะท่ีจะท าได ้ถา้มีมาตรฐานข้ึนมา อยา่งนอ้ยก็

มีหลกัฐานเอาไปยนืยนั 

                  บทบาทของมาตรฐานวชิาชีพ 

                  ฟิลิปปินส์มีใบประกอบวชิาชีพ มีขอ้สอบกลางซ่ึงออกยากมาก เพราะแต่ละสถาบนัมีจุดเนน้ 

องคป์ระกอบ โครงสร้างต่างกนั จะใหเ้ขาผา่นอะไร การจะมีมาตรฐานจึงเป็นเร่ืองยาก เวลาจะท าหลกัสูตรตอ้งดูผู ้

จา้งงาน เขาตอ้งการคนท่ีท าอะไรได ้ถา้ผูจ้า้งหลกัคือองคก์รสารสนเทศควรท ากรอบให้ออกนอกจากน้ีบา้ง ดูความ

ตอ้งการของผูจ้า้ง จบแลว้ท าอะไรได ้เราไดส้ร้างอะไรให้แก่วชิาชีพ เราผลิตนกัวชิาชีพ จึงตอ้งเนน้ทกัษะความรู้ 

สมรรถนะ คุณลกัษณะ ทกัษะการจดัการเอกสาร การรู้สารสนเทศ ภาวะผูน้ า ซ่ึงมี 2 อยา่ง คือสร้างข้ึนและเป็น

พรสวรรค ์ 

                อาจารยผ์ูส้อน เนน้คุณสมบติั สมรรถนะ และการพฒันาคณาจารย ์นกัศึกษา ก าหนดนโยบายการรับเขา้ 

แผนการเรียน การส าเร็จการศึกษา ตอ้งมีคุณสมบติัอยา่งไร เช่นมีบทความตีพิมพ ์สอบผา่นการวดัระดบัภาษา มี

ทรัพยากรอะไรบา้ง เช่น ห้องเรียน ห้องแล็บ สัมฤทธิผลดูไดจ้ากอะไร=ผลผลิต /ผลลพัท ์ตวัช้ีวดั การประเมินมี

ตวัช้ีวดั ตวัอยา่ง ต่างประเทศท่ีรับรองมาตรฐานหลกัสูตร  

10. ดร.นิรันดร์ กุลฑานันท์ อาจารยป์ระจ าสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

และ 11. ดร.กิง่แก้ว ปะติตังโข อาจารยป์ระจ าสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์และผูอ้  านวยการ

ส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์(ประชุมกลุ่มยอ่ย) 

   ความจ าเป็นทีต้่องมีมาตรฐานวชิาชีพ  

                 จ  าเป็น โดยตอ้งก าหนดขอบเขตความสามารถวา่จะตอ้งผา่นวชิาอะไรมาบา้งในหลกัสูตร ใหห้ลกัสูตรมี

มาตรฐานไปในทิศทางเดียวกนั ใหส้ถาบนัต่างๆ น าไปปรับใช ้นอกจากนั้นยงัควรก าหนดมาตรฐานแหล่งฝึกงาน 

มาตรฐานทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีเพียงพอ มาตรฐานภาษาท่ีใชใ้นวชิาชีพ เช่น ภาษาองักฤษ เพื่อประโยชน์ใน

วชิาชีพ ถา้จะศึกษาต่อก็ไปไดไ้กล มาตรฐานวชิาชีพระดบัสูงสุดคือมีใบประกอบวชิาชีพ มีสภาวชิาชีพควบคุม 

ระดบัรองลงมามีสภาวชิาชีพก ากบัดูแลอนุมติัหลกัสูตร เช่น พยาบาล ระดบัถดัลงมาอีกตอ้งมีสภา/สมาคมวชิาชีพ

ท่ีคนจะเขา้ไปเรียกร้องได ้เช่น คุรุสภา วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย แต่วชิาชีพบรรณารักษมี์สมาคมแต่ยงัไม่

เห็นบทบาทหนา้ท่ีตรงนั้น ถา้มีก็จะช่วยยกฐานะวชิาชีพใหไ้ดรั้บการยอมรับทดัเทียมกบัวชิาชีพอ่ืนๆ การเขา้สู่

ต าแหน่งทางวชิาการก็ง่ายข้ึน รวมไปถึงค่าตอบแทน ท าให้เจริญรุ่งเรือง 
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    รูปแบบมาตรฐานวชิาชีพ 

                  ขั้นตน้ จะตอ้งมีสภาบรรณารักษแ์ห่งประเทศไทยข้ึนมาก่อน ใหไ้ปศึกษาวธีิตั้งสภา เช่นวศิวกรรม

สถาน เป็นแนวทาง  ใหส้ภาก าหนดเร่ืองต่างๆ และต่อรองพิทกัษผ์ลประโยชน์ เนน้สวสัดิการ รับรองหลกัสูตร 

ควบคุมมาตรฐาน มีกรรมการอิสระเพื่อตรวจสอบการด าเนินงานของสภา มีการประเมินคุณภาพภายในและ

ประเมินหลกัสูตร จดทะเบียนในรูปแบบมูลนิธิกบักระทรวงมหาดไทย เม่ือจดัตั้งถูกตอ้งเรียบร้อยแลว้ก็ท า

กิจกรรมได ้ในแต่ละจงัหวดัก็รวมกนัเป็นชมรม สภาควรมีตวัแทนจากทุกภาคส่วน ทุกประเภทห้องสมุดและทุก

จงัหวดั มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งนายกสภา  

     บทบาทของมาตรฐานวชิาชีพ 

     หลกัสูตรระดบัปริญญาของทุกสถาบนันอกจากจะให้สภามหาวทิยาลยัรับรองหลกัสูตรแลว้ สภา

วชิาชีพก็ตอ้งรับรองดว้ย รวมทั้งรับรองสถานท่ีฝึกงาน จึงตอ้งมีกฏหมายรองรับ สภาตอ้งศกัด์ิสิทธ์ิ เช่น คุรุสภา มี

บทบาทสูงมาก ท าใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ รับรองหลกัสูตร เก่ียวโยงไปถึงการสอบคดัเลือกบรรจุครู รวมกลุ่ม

กนัร้องเรียนพิทกัษสิ์ทธิครู 

 บรรณารักษอ์าจยงัไม่ถึงขั้นมีใบประกอบวชิาชีพก็ได ้แค่รับรองหลกัสูตร ตอ้งใหรั้ฐบาลยอมรับและสั่ง

การ ตอ้งไปผลกัดนัระดบัพรรคการเมืองใหส้นบัสนุนและพฒันาการศึกษาดา้นบรรณารักษใ์หดี้ ใหทุ้นการศึกษา 

ฝึกอบรมต่อเน่ือง ไปจนถึงการเพิ่มวทิยฐานะ ปัจจุบนัมีอตัราช านาญการแต่ไม่มีค่าตอบแทน มหาวทิยาลยัราชภฏั

ยงัดอ้ยเร่ืองจ านวนบรรณารักษ ์กรอบอตัราและค่าตอบแทน บรรณารักษใ์นสังกดัอ่ืนๆ ตอ้งรวมตวักนัเป็นชมรม

เรียกร้องต่อสภาวชิาชีพ บรรณารักษต์อ้งเป็นสมาชิกทั้งสภาและสมาคม การมีหลายองคก์รจะไดเ้ขม้แขง็ข้ึน คุรุ

สภา สภาทนายความ มีขอ้ก าหนดท าใหไ้ดรั้บงบประมาณสนบัสนุนจากรัฐบาลดว้ย 

12. นางทัศนีย์ เทพไชย ผูอ้  านวยการหอสมุดแห่งชาติจงัหวดัสุพรรณบุรีเฉลิมพระเกียรติ 

                 ความจ าเป็นทีจ่ะต้องมีมาตรฐานวชิาชีพ  

                 ควรมี เพราะเป็นเกณฑใ์หเ้ห็นคุณค่าความน่าเช่ือถือในวชิาชีพ ไม่เช่นนั้นใครก็เป็นบรรณารักษไ์ด ้

อยา่งนกัโบราณคดียงัมีมาตรฐานงาน ต่อไปอาจตอ้งพิจารณาวา่บรรณารักษต์อ้งเรียนบรรณารักษห์รือไม่ เช่น นกั

สารสนเทศอาจไม่ตอ้งเรียนวิชาการจดัหมวดหมู่และท ารายการ แต่ท างานได ้จดัการหอ้งสมุดได ้โรงเรียน

ประถมศึกษามกัมีกิจกรรมประกวดหอ้งสมุด ตอ้งพึ่งพาบรรณารักษ ์จึงควรมีความน่าเช่ือถือ 
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                   รูปแบบมาตรฐานวชิาชีพ 

         ควรเร่ิมท่ีมาตรฐานหลกัสูตร จบแลว้ตอ้งท างานได ้อาจยงัไม่ถึงกบัตอ้งมีขอ้สอบกลาง กระบวนการ

เรียนการสอนตอ้งท าใหบ้ณัฑิตมีมาตรฐาน ผูเ้รียนทุกวนัน้ีไม่ค่อยรู้สารสนเทศ ไม่มุ่งมัน่ อาจท าใหไ้ดบ้รรณารักษ์

ท่ีอ่อนแอ ท าใหค้นมองวา่อาชีพบรรณารักษใ์ครก็ท าได ้ 

                   บทบาทของมาตรฐานวชิาชีพ 

                   ควรมีบทบาทในการประเมินมาตรฐานหอ้งสมุด ประเมินบรรณารักษ ์พฒันาเกณฑ ์เป็นพี่เล้ียงให้

ค  าแนะน าแก่ห้องสมุดดา้นส่งเสริมการอ่าน น าวชิาชีพไปสู่นานาชาติท่ีมีมาตรฐานแลว้  

12. นางภควรรณ คุณากรวงศ์ บรรณารักษช์ านาญการ หอสมุดแห่งชาติ จงัหวดัสุพรรณบุรีเฉลิมพระเกียรติ                               

ความจ าเป็นทีจ่ะต้องมีมาตรฐานวชิาชีพ 

       เคยไดย้นิเร่ืองมาตรฐานวิชาชีพ แต่ยงัไม่ชดัเจน ต่างประเทศเช่นฟิลิปปินส์มีมาตรฐานวชิาชีพแลว้ 

มาตรฐานวชิาชีพควรประกอบดว้ยทกัษะความรู้ตามท่ีเรียนมา วสิัยทศัน์ท่ีจะปรับปรุงตนเองเพื่อรองรับการ

เปล่ียนแปลง ในยคุท่ีตอ้งกา้วสู่อาเซียนเราตอ้งมีมาตรฐานวชิาชีพใหห้อ้งสมุดต่างๆ อา้งอิงเป็นหลกั ถา้มีมาตรฐาน

กลาง หอ้งสมุดไม่ถูกควบคุมดว้ยองคก์รตน้สังกดั จะพฒันามาก 

                   รูปแบบมาตรฐานวชิาชีพ  

                   1) ความรู้ทางวชิาการ จบแลว้ใหส้อบใบประกอบวชิาชีพ  2) ผลการศึกษา คือเกรด ถา้เกรดไม่ถึง

เกณฑก์็อาจตอ้งพิจารณาความโดดเด่นดา้นอ่ืน  3) คุณลกัษณะเฉพาะตอ้งมีอยา่งอ่ืนดว้ย ท างานในองคก์รได ้

ท างานกบัเครือข่ายได ้

                   บทบาทหน้าที่ของมาตรฐานวชิาชีพ 

                   บรรณารักษท่ี์สังกดัอยูใ่นองคก์รต่างๆ ทุกคนตอ้งเป็นสมาชิกสมาคม จะไดบ้ริหารจดัการใหไ้ด ้

มาตรฐานควรคุม้ครองคนในอาชีพท่ีไม่จบวฒิุน้ีดว้ย ตอ้งเก็บเขาไวใ้นวชิาชีพ ควบคุมใหมี้จรรยาบรรณควบคู่ไป

กบัมาตรฐาน 

13. นางพชัร์อริญ ศรีสุวรรณ บรรณารักษอ์ตัราจา้ง หอ้งสมุดประชาชนจงัหวดัสุพรรณบุรี 

                   จบการศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ พบประกาศรับสมคัรท่ีป้ายประกาศหนา้อ าเภอ รับสมคัรบรรณารักษ์

วฒิุปริญญาตรีไม่จ  ากดัสาขา ก่อนนั้นเคยประกาศโดยระบุวฒิุบรรณารักษศ์าสตร์แต่ไม่มีผูม้าสมคัร จึงประกาศ

ใหม่โดยไม่จ  ากดัวุฒิ สมคัรเพียงคนเดียว ผา่นการคดัเลือกดว้ยวธีิสัมภาษณ์ เป็นอตัราจา้งลกัษณะจา้งเหมาบริการ 

ต่อสัญญาปีต่อปี เงินเดือนเท่าเดิมไม่ปรับข้ึน คือ 15,000บาท ท างานมา 7 ปีแลว้ ท างานพื้นฐานไดโ้ดยถ่ายทอด

เรียนรู้จากหวัหนา้งาน บางงานท่ีตอ้งใชค้วามรู้ระดบัลึกก็ไม่เขา้ใจบา้ง แต่ทัว่โดยไปก็มีแต่งานพื้นฐาน เช่น จดั
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หมวดหมู่ระบบดิวอ้ี จดัหนงัสือข้ึนชั้น ใหบ้ริการยมืคืน จดักิจกรรมส่งเสริมการอ่านง่ายๆ อยากมีวฒิุทาง

บรรณารักษบ์า้งเพื่อความกา้วหนา้มัน่คง หน่วยงานตน้สังกดัเคยมีหนงัสือเวยีนมาส ารวจผูท่ี้ยงัไม่มีวฒิุ แสดงวา่

อาจมีนโยบายใหเ้พิ่มพูนวุฒิเพื่อปรับเขา้สู่วชิาชีพ 

14. นางสาวนายกิา สุพงษ์ บรรณารักษห์อ้งสมุดประชาชนอ าเภอเมืองศรีสะเกษ  

และคุณอุทติย์ ตางาม เจา้หนา้ท่ีหอ้งสมุด ห้องสมุดประชาชนอ าเภอเมืองศรีสะเกษ (การประชุมกลุ่มยอ่ย) 

                ความจ าเป็นทีต้่องมีมาตรฐานวชิาชีพ 

                เคยไดย้นิเร่ืองมาตรฐานวชิาชีพนานแลว้ แต่มาไม่ถึงบรรณารักษ ์เพราะ กศน.มุ่งพฒันาครู มองขา้ม

บรรณารักษ ์แทนท่ีจะบรรจุเป็นบรรณารักษป์ระจ าก็ใชเ้ป็นการจา้งเหมา มีทั้งวฒิุตรงและไม่ตรง การน าคนเขา้สู่

ต าแหน่งก็มีวธีิต่างๆ กนัไป 

   ถา้มีมาตรฐานแลว้จะไดอ้ะไร เวลาไปอบรมท่ีสมาคมห้องสมุดฯ จดั ควรให้เป็นส่วนหน่ึงของมาตรฐาน

วชิาชีพดว้ย สายครูกา้วหนา้มาก แต่บรรณารักษไ์ม่มีโอกาส เช่นเร่ืองแท่งเงินเดือน ช านาญการ เช่ียวชาญ ถา้จะมี

มาตรฐานก็ควรท าเพื่อความกา้วหนา้ของคนในวชิาชีพ 

   รูปแบบของมาตรฐานวชิาชีพ 

                 ถา้ตอ้งเป็นกฎหมาย อยากใหมี้ใบประกอบวชิาชีพ มีการก าหนดความกา้วหนา้ของต าแหน่ง เล่ือนไปสู่

ต าแหน่งอ่ืนไดด้ว้ย ปัจจุบนัใชเ้กณฑข์อง กพ. ไม่ใช่ กค. แต่ถา้มีใบประกอบวชิาชีพแลว้ตอ้งสอน คนก็อาจหนี

หมด ไม่เหมือนครู เพราะครูมีความกา้วหนา้ กศน. ขาดความเป็นธรรมในการดูแลบุคลากรในหอ้งสมุดประชาชน

มาตั้งแต่ พ.ศ. 2489 ดงันั้น ใบประกอบวชิาชีพตอ้งศกัด์ิสิทธ์ิ ไดม้าแลว้ตอ้งท าอะไรได ้จึงตอ้งท าความกา้วหนา้ใน

ต าแหน่งไปพร้อมๆ กนั เราไม่เคยมีคนวชิาชีพน้ีไปเป็นผูบ้ริหารท่ีจะผลกัดนัเร่ืองน้ี 

                 บทบาทของมาตรฐานวชิาชีพ 

                 มีใบประกอบวชิาชีพแลว้สามารถท างานอะไรไดบ้า้ง เช่น ไปสอน ไปเป็นวิทยากร สอบเป็นผูบ้ริหาร

ไดไ้หม ฐานเงินเดือนปรับข้ึนหรือไม่ ควรท ากฎหมายลูกแยกจาก พรบ.ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2542 

เป็นเฉพาะส่วนการศึกษาตามอธัยาศยั ท่ีผา่นมาดูแลเฉพาะสายครู ส่วนบรรณารักษ ์เจา้พนกังานหอ้งสมุดใชก้ฎ 

กพ. เหตุใดจึงไม่ใชก้ฎ กค. หรือเสนอให ้กพ. ปรับใหเ้หมือน กค. คนท างานจะไดก้า้วหนา้เหมือนครู ทุกวนัน้ี

หอ้งสมุดประชาชนท างานหนกัมาก ตอ้งท างานเชิงรุกเขา้หาผูใ้ช ้แต่ไม่มีความกา้วหนา้ในวชิาชีพ 
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15. นางสิริพร ธุวสิงห์ รองผูอ้  านวยการส านกัหอสมุด มหาวทิยาลยัขอนแก่น  

ความจ าเป็นทีต้่องมีมาตรฐานวชิาชีพ 

ถา้เป็นสมยัก่อนจ าเป็นท่ีจะตอ้งอาศยักฎเกณฑห์ลายอยา่งเช่น บรรณารักษท่ี์จะข้ึนเป็นผูบ้ริหารตอ้งมี

ต าแหน่งช านาญการ สมยัน้ีผูอ้  านวยการหอสมุดมาจากสาขาอ่ืนหลายสมยัความคิดจึงเปล่ียนไป เร่ืองใหญ่ๆ ท่ีตอ้ง

มีกรรมการจะชา้เพราะไปติดท่ีกรรมการ แต่ท่ีจ  าเป็นคือสมรรถนะวชิาชีพ ท่ีสถาบนัหรือมหาวทิยาลยัตอ้งก าหนด 

อาจตอ้งหารือกนัหลายๆ คร้ัง ควรคุยกนัวา่จะก าหนดใหมี้อะไรบา้ง เพราะสมรรถนะท่ีจ าเป็นเปล่ียนไปไดเ้ร่ือยๆ 

แต่ถา้ก าหนดเป็นมาตรฐานวิชาชีพอาจตอ้งสอบ มีค าถามวา่ บรรณารักษรุ่์นเก่าลาออกแลว้มาสอบใหม่ไดไ้หม ถา้

สอบไม่ไดแ้ลว้จะท าอยา่งไรต่อ ถา้ไม่ไดต้ามเกณฑม์าตรฐานท างานไดห้รือไม่ หรือมาตรฐานเป็นขอ้มูลพื้นฐาน

วดัการท างาน สมรรถนะจะส่งเสริม HRD สอบดว้ยวธีิประเมิน วดัสมรรถนะจากผลสัมฤทธ์ิของงานวา่ท าได้

หรือไม่ แต่หลกัความรู้อาจไม่เขม้แขง็เพราะไม่ไดว้ดั รูปแบบท่ีควรจะเป็นของสมรรถนะคือ หลกัทฤษฎี บวก

ทกัษะและประสบการณ์ เช่น เขียนจดหมายภาษาองักฤษ ตอ้งรู้หลกัและปฏิบติัเป็น 

  รูปแบบมาตรฐานวชิาชีพทีเ่หมาะสม 

                ควรมีองคป์ระกอบ 3 ส่วน คือ มาตรฐานหอ้งสมุด มาตรฐานหลกัสูตร และมาตรฐานผูป้ระกอบวชิาชีพ

มาตรฐานตอ้งเขม้ขน้ เป็นกรอบท่ีค่อนขา้งแน่นหนา ท ายาก ตอ้งมีคนมาวดั ภูมิภาคต่างๆ อาจออกแบบวดัต่างกนั

ตามบริบท มาตรฐานเป็นกรอบท่ีใหญ่กวา่ แต่สมรรถนะจะเป็นส่วนเสริมมาตรฐาน ท่ีมหาวทิยาลยัขอนแก่นเนน้

ผลสัมฤทธ์ิ ถา้บรรณารักษท์  างานไดไ้ม่ดี แต่คนอ่ืนท าไดดี้กวา่ในความย ัง่ยนืความเช่ือมัน่และความแขง็แกร่งใน

วชิาชีพ ถา้มีมาตรฐานคงจะดีกวา่  

               บทบาทของมาตรฐานวชิาชีพ                                                                                                                                                        

                จะตอ้งพฒันาคนไปสู่มาตรฐาน วชิาชีพแพทย ์วศิวกร ท่ีมีมาตรฐานวชิาชีพเพราะตอ้งวดัเร่ืองท่ีมี

ผลกระทบต่อความปลอดภยั แต่มาตรฐานวชิาชีพบรรณารักษ ์ถา้เรามีไดก้็นบัวา่เป็นเลิศ คือคุณภาพสู่ความเป็น

เลิศ แต่ลกัษณะงานต่างกนัไม่ใช่รับผดิชอบต่อสังคมเหมือนแพทย ์วศิวกร ถา้มีมาตรฐาน ตั้งแต่หลกัสูตรผูผ้ลิตก็

จะมีทิศทางชดัเจน มุ่งเนน้การประกนัคุณภาพ มาตรฐานจะท าใหว้ชิาชีพเราเขม้แขง็ข้ึน ตอกย  ้าวา่ไม่ใช่ใครก็ท าได ้

ถา้ไม่มีมาตรฐานวิชาชีพ คนท่ีมีทกัษะก็เขา้มาได ้เช่น คนท่ีมีความรู้ทางไอที  

การคดัคนเขา้สู่วชิาชีพ ใหเ้หมือนการสอบเขา้รับราชการ มีภาค ก, ข มีหมวดองคค์วามรู้ กฎหมาย 

ทศันคติการมองเร่ืองต่างๆ การส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษ การวดับรรทดัฐาน ส่วนมหาวิทยาลยัของเราอาจตอ้งมี

งานต่างๆ บวกความรู้ หลกัวชิา หากมีมาตรฐานวชิาชีพ คนท่ีสอบผา่นมาตรฐานแลว้หน่วยงานไหนตอ้งการก็รับ

ไป วชิาชีพจะน าเราไปสู่ยคุติจิทลั การจดัการขอ้มูลทอ้งถ่ินมากข้ึน ท างานจากท่ีบา้นได ้
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มาตรฐานวชิาชีพ นิยามคืออะไร วดัอะไร ตอบยาก บริบทของห้องสมุดแต่ละแห่งต่างกนั หลายแห่งสอบ 

คดัเลือกมีวชิาภาษาองักฤษดว้ย ส่วนมาตรฐานห้องสมุดของเราเก่ามากจนห้องสมุดไปไกลกวา่นั้นแลว้  

16. นางเพญ็สุวรรณส์ นาคะปรีชา อดีตบรรณารักษ ์ผูอ้  านวยการหอสมุดมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ผูจ้ดัการศูนย์

หนงัสือมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

               ความจ าเป็นทีจ่ะต้องมีมาตรฐานวชิาชีพ  

               ควรมี เพราะปัจจุบนัวชิาชีพตกต ่าลงมาก อาชีพบรรณารักษค์วรมีค านิยาม เพราะมีคนสาขาอ่ืนมาท างาน

ร่วมกบับรรณารักษม์ากข้ึน เราจะยกระดบัวชิาชีพอยา่งไร อยากใหเ้หมือนวชิาชีพอ่ืนๆ เช่น พยาบาลการยกร่าง

มาตรฐานวชิาชีพ ควรศึกษากรอบการท างานของสภาการพยาบาลและสภาวชิาชีพอ่ืนๆ 

17. นางสาววราลกัษณ์ พฒันเกยีรติพงศ์  ผูอ้  านวยการหอสมุดมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

                ความจ าเป็นทีต้่องมีมาตรฐานวชิาชีพ 

                มาตรฐานวชิาชีพเป็นเร่ืองจ าเป็นตอ้งมี เพราะจะช่วยยกระดบับรรณารักษจ์ากกลุ่มวชิาชีพทัว่ไปสู่

วชิาชีพเฉพาะ มีผลต่อค่าตอบแทน มาตรฐานจะเช่ือมโยงกบัเร่ืองอ่ืนๆ เป็นแนวทางทั้งการรับและพฒันาบุคลากร 

วชิาชีพของเราอยูก่บัมาตรฐานต่างๆ มาตลอด จึงไดรั้บการหล่อหลอมใหมี้ทกัษะพิเศษ ท างานไดห้ลากหลาย จดั

นิทรรศการได ้เป็นบรรณาธิการได ้เขียนหนงัสืออ่านไดรู้้เร่ือง ตามแบบแผน เป็นนกัสืบคน้ ตรวจงานได ้รู้แหล่ง

ตรวจสอบขอ้มูล ดูความเช่ือมโยงของ Context มีทกัษะทางภาษา การส่ือสาร จิตวทิยา และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 รูปแบบมาตรฐานวชิาชีพทีเ่หมาะสม 

 มาตรฐานตอ้งมีความเป็นสากล พฒันาบุคลากรใหมี้ค่านิยมหลกั ไดแ้ก่ 1) การปรับตวัใหท้นัต่อความ

เปล่ียนแปลง เรียนรู้ตลอดเวลาและแบ่งปันแก่ผูอ่ื้น 2) รักในวชิาชีพ ตอ้งจริงใจและภูมิใจในความเป็นผูใ้ห ้มีจิต

บริการท่ีจะท าส่ิงดีท่ีสุดแก่ผูใ้ชอ้ยา่งมืออาชีพ ตอ้งเขา้ใจเร่ืองมาตรฐาน แพลทฟอร์ม ช่องทางในการท างาน จากยคุ

ของส่ิงพิมพสู่์ดิจิทลั การสงวนรักษาดว้ยการสร้างเน้ือหาดิจิทลัและเผยแพร่ ตอ้งพฒันาบุคลากรใหมี้ค่านิยมหลกั

และมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์เช่ือมโยงกบัแผนพฒันาความรู้ความสามารถใหท้นัต่อความเปล่ียนแปลง ใหมี้

ความกา้วหนา้ในอาชีพ มีการประเมินผลการปฏิบติังาน เม่ืออายงุานถึงตอ้งท าผลงานเขา้สู่ต าแหน่งช านาญการ 

เช่ียวชาญ เช่ือมโยงกบัการส่งเสริมงานวิจยั พฒันางานตามแผน พฒันานวตักรรม มีผูช่้วยพิจารณาคดัเลือกผลงาน

ไปเผยแพร่น าเสนอในเวทีวชิาการต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ พฒันาทกัษะภาษาไทย ภาษาองักฤษ สนบัสนุนให้

อ่านและแปล จูงใจใหไ้ปต่างประเทศเพื่อใหไ้ดป้ระสบการณ์แลกเปล่ียนเรียนรู้ในโลกกวา้ง ส่งไปฝึกภาษา สอบ

ผา่นใหร้างวลั เป็นตน้ 
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บทบาทของมาตรฐานวชิาชีพ 

              บทบาทของมาตรฐานคือสมาคมวชิาชีพ สมาคมฯ ตอ้งเช่ือมโยงกบั กพ. สกอ. กระทรวงศึกษาธิการ 

บทบาทตอ้งถูกน ามาใช ้ข่ายงานตอ้งมีส่วนร่วม ภาควชิาบรรณารักษต์อ้งเขา้ไปเช่ือมโยง TQF ในการผลิตบณัฑิต 

ชมรมผูส้อนวชิาบรรณารักษฯ์ ควรเขา้ไปช่วยดว้ยมาตรฐานควรปรับปรุงอยูเ่สมอโดยมีสมาคมฯ และเครือข่าย

เป็นแรงผลกัดนั การประชุมจดัท ามาตรฐานควรมีผูใ้ชบ้ณัฑิตร่วมดว้ย ควรใชก้ารประชุมทางไกลอาจท าใหมี้ผูอ้า

สามีส่วนร่วมมากข้ึนกิจกรรมท่ีควรเกิดข้ึนคือใหมี้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมาร่วมระดมความคิดเพื่อวพิากษร่์าง

มาตรฐานน ามาตรฐานไปใชจ้ริง ปรับปรุงตามความเปล่ียนแปลง กพ. รับรองมาตรฐานโดยจดัใหบ้รรณารักษไ์ป

อยูใ่นกลุ่มวชิาชีพ งานวจิยัน้ี เม่ือส าเร็จแลว้ควรใหส้มาคมหอ้งสมุดฯ ด าเนินการต่อ  

18. นางสาวปทุมทพิย์ ลิม้พงศานุรักษ์ บรรณารักษห์อสมุดป๋วย มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต 

                  ความจ าเป็นทีต้่องมีมาตรฐานวชิาชีพ 

                  จ  าเป็นตอ้งมี จะไดมี้กรอบในการพฒันาคนให้ทนัต่อความเปล่ียนแปลง อาจไม่ใช่อาชีพท่ีมีความเส่ียง 

อาชีพครูมีมาตรฐานวชิาชีพ แต่อาจารยม์หาวทิยาลยัไม่มี มาตรฐานวชิาชีพบรรณารักษน่์าจะมีนานแลว้แต่ท าไม

ไม่มี ท่ีน่ีเคยเปิดรับบรรณารักษไ์ม่จ  ากดัวฒิุ ก็ไดค้นสาขาต่างๆ เขา้มา แต่เราตอ้งการความเช่ียวชาญ จึงตอ้งกลบัมา

รับบรรณารักษ ์ไม่ใช่ใครก็ได ้คิดวา่ฝึกฝนไดแ้ต่ไม่ใช่ ตอนน้ีก็ยงัอยู ่ท  างานท่ีห้องสมุดสาขาซ่ึงมีแต่งานบริการ  

การรู้สารสนเทศและงานอ่ืนๆ ก็ท าไดดี้ แต่งานอ่ืนๆ เช่นงานเทคนิคมองไม่ออก อีกคนจบรัฐศาสตร์ มีไอเดียดี 

เม่ือมีมาตรฐานวชิาชีพก็ตอ้งคิดถึงคนกลุ่มน้ีดว้ย 

     รูปแบบมาตรฐานวชิาชีพ  

                    สมาคมหอ้งสมุดฯ ควรมีบทบาท มาตรฐานควรแบ่งตามประเภทของห้องสมุด บางอยา่งเหมือน 

บางอยา่งก็แตกต่าง ควรมีทกัษะอะไรบา้ง Competency ส าหรับงานต่างๆ ก็แตกต่างกนัไปตามความรับผิดชอบ 

ควรเนน้การจดัการหอ้งสมุด ส าหรับผูบ้ริหารอาจตอ้งเทรนหรือสอบ บรรณารักษท่ี์มีทกัษะภาษาจีนจะถูก

หอ้งสมุดเฉพาะจา้งต่อใหไ้ปจดัหมวดหมู่หนงัสือภาษาจีน ถา้เป็นกฎหมายอาจกระทบผูเ้ช่ียวชาญในสาขาอ่ืน ควร

เปิดกวา้ง แต่ถา้มีก็จะเป็นการกระตุน้ 

 บทบาทของมาตรฐานวชิาชีพ 

                      ทุกคนตอ้งท าตาม พฒันาตาม มาตรฐานตอ้งสนบัสนุนวชิาชีพ สมาคมควรสนบัสนุนใหมี้การ

ฝึกอบรม หน่วยงานตอ้งพฒันาคนตามน้ีใหค้นมีทกัษะ แต่ใหเ้ปิดกวา้งส าหรับคนอ่ืนดว้ย ยคุน้ีคนมีหลายทกัษะ



110 
 

หลกัสูตรตอ้งมีวชิาการจดัการพื้นท่ี ผูใ้ชต้อ้งการพื้นท่ีท่ีเงียบและท างานร่วมกนั การใชห้นงัสือนอ้ยมาก หนงัสือ

เก่าจะถูกคดัออกไปเร็วมาก บรรณารักษทุ์กวนัน้ีตอ้งมีทกัษะการคิดเอง ไม่ใช่หวัหนา้คิดให ้

19. นางล าพงึ บัวจันอฐั  20. นางนภาภัช วงศ์เศษ  21. นายวณัณุวรรธน์ พริมรัมย์  22. นางสาวเริงใจ เขียวอ่อน 

สถาบนัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ (การประชุมกลุ่มยอ่ย) 

 ความจ าเป็นทีต้่องมีมาตรฐานวชิาชีพ 

         ควรมีมาตรฐานวชิาชีพ เพื่อพฒันาบรรณารักษ ์เป็นกรอบ/แนวคิด/ระบบ ใหเ้ดินไปโดยมีทิศทางท่ี

ชดัเจน มีความภาคภูมิใจเหมือนวชิาชีพอ่ืนๆ เพื่อใหก้ารปฏิบติังานมีมาตรฐาน 

         รูปแบบมาตรฐานวชิาชีพ  

                      ก าหนดคุณวุฒิ ประสบการณ์ เช่น การจบการศึกษา การฝึกงาน เพิ่มทกัษะทางไอที ภาษาองักฤษ ไป

จนถึงใหมี้ใบประกอบวชิาชีพ วชิาน้ีเด็กต่างจงัหวดัไม่อยากเรียนอยูแ่ลว้ อีกรูปแบบหน่ึงคือไม่ตอ้งมีใบประกอบ

วชิาชีพ แต่ตอ้งปรับหลกัสูตร มีมาตรฐานการฝึกงานใหเ้หมือนอาชีพครู พฒันาเกณฑใ์หไ้ดคุ้ณภาพ ท่ีน่ี ก าลงั

ผลกัดนัใหส้ภามหาวทิยาลยัเปิดกรอบอตัราช านาญการ-เช่ียวชาญ ส าหรับบรรณารักษ ์

 บทบาทของมาตรฐานวชิาชีพ  

               ช่วยใหเ้กิดความเช่ือมัน่ในคุณภาพบณัฑิต สร้างขวญั ก าลงัใจใหบ้รรณารักษมี์ความภูมิใจในวชิาชีพ  

ดูแลเร่ืองความกา้วหนา้ ค่าตอบแทน ความมัน่คง  

23. นางสาวประไพพกัตร์ แท่นแก้ว ห้องสมุดประชาชนขขุนัธ์  

               ความจ าเป็นต้องมีมาตรฐานวชิาชีพ 

               ตอ้งมีมาตรฐานเพื่อก าหนดคุณวุฒิและคุณลกัษณะของคนท่ีจะเขา้สู่อาชีพ ไม่ใช่ใครจะเขา้มาก็ได ้

บรรณารักษ ์กศน. ใชร้ะเบียบในแท่ง กพ. บุคลากรทางการศึกษา มาตร 38 ค วรรค 2 อยากใหมี้มาตรฐานเฉพาะ มี

เกณฑ/์ตวัช้ีวดัใหก้า้วหนา้ไปได ้กศน. จะดูขนาดอ าเภอดว้ย ใหญ่พิเศษ ใหญ่ กลาง เล็ก ตามจ านวนประชากร ถา้

ขนาดใหญ่ ก็จะใหอ้ตัราช านาญการพิเศษ ถา้ขนาดเล็กก็ใหแ้ค่ช านาญการ บรรณารักษ ์กศน. จึงหนีไปเป็นครูกนั

หมด แลว้ไปเติบโตในสายงานครู กศน. ซ่ึงดีกวา่ครูในระบบโรงเรียน ส่วนบรรณารักษมี์หนา้ท่ีเป็นผูจ้ดั

กระบวนการเรียนรู้ จดัหา/ ท าส่ือ ออกพื้นท่ี บูรณาการการอ่านกบัอาชีพ  

รูปแบบมาตรฐานวชิาชีพ 

ใหค้นท่ีจบวฒิุบรรณารักษโ์ดยตรง ท างานบรรณารักษ ์อาจตอ้งไปถึงมีใบประกอบวชิาชีพ มีนโยบาย

เร่ืองการอ่านในชุมชน เช่น มีบา้นหนงัสือชุมชน อบรมการจดัการการอ่านในชุมชน ให้คนในชุมชนดูแลบา้น

หนงัสือเอง 
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   บทบาทของมาตรฐานวชิาชีพ 

                 อยากใหเ้ขา้ไปแกปั้ญหาใน กศน. ปัจจุบนัต าแหน่งบรรณารักษแ์ต่ท างานทุกอยา่ง อยากใหมี้ต าแหน่ง

เฉพาะเพื่อท างานพวกนั้น บรรณารักษจ์ะไดท้  างานหอ้งสมุดไดเ้ตม็ท่ี อยากใหผ้ลกัดนัความเขา้ใจของคนทัว่ไป

เก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของงานบรรณารักษ ์ใหเ้ห็นวา่บรรณารักษเ์ป็นผูจ้ดัการความรู้ ตอ้งคอยส่งองคค์วามรู้ให้แก่ครู 

เช่น อบรมการท าคลิป บรรณารักษต์อ้งเปล่ียนบทบาทเป็นผูผ้ลิตส่ือ ภาพลกัษณ์ส าคญัท่ีตวับรรณารักษเ์องดว้ยอีก

ส่วนหน่ึงท่ีจะน าเสนอตวัเอง เวลาหน่วยงานประชุมก็จะใหค้วามส าคญัแก่ครู แต่ไม่มองคนท างานเร่ืองการอ่าน 

ทั้งท่ี หอ้งสมุด กศน. ยงัเป็นงานท่ีเด่นกวา่ส่วนอ่ืน บรรณารักษถู์กมองขา้ม เป็นภาพท่ีเลือนลาง ถึงขนาดแต่ก่อน

ใหใ้ครก็ไดเ้ขา้มาท างาน ต่อมามีระเบียบพสัดุ-จา้งเหมาบริการก็เขา้มา ช่วยก าหนดคุณสมบติัจนไดค้นจบ

บรรณารักษ ์งานธุรการ สารบรรณ คนจบบรรณารักษก์็ท  าได ้มีอีกหลายวชิาชีพท่ีเปิดใหว้ฒิุบรรณารักษเ์ขา้ไป

ท างาน เม่ือมีงานมากข้ึนเด็กก็จะนิยมเรียนมากข้ึน ควรมีช่ือวชิาชีพหรือช่ือหลกัสูตรท่ีท าใหเ้ราดูไฉไลข้ึน แต่

ความขลงัของวชิายงัคงอยู ่ อยากใหน้ าองคค์วามรู้ดา้นการจดัท าส่ือเพื่อไปจดักระบวนการเรียนรู้ แบ่งปันกนัใน

หมู่บรรณารักษ ์เพราะจะใหจ้ดัอบรมนั้นท าไดย้าก 

24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรีสุภา นาคธน ผูอ้  านวยการส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวทิยาลยั

ราชภฎัเทพสตรี  

ความจ าเป็นทีต้่องมีมาตรฐานวชิาชีพส าหรับบรรณารักษ์ไทย 

  จะไดมี้ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัคุณลกัษณะและคุณภาพท่ีพึงประสงคใ์นการประกอบวชิาชีพบรรณารักษ ์ซ่ึงผู ้

ประกอบวชิาชีพบรรณารักษต์อ้งประพฤติปฏิบติัตามเพื่อใหเ้กิดคุณภาพในการประกอบวชิาชีพ สามารถสร้าง

ความเช่ือมัน่ศรัทธาใหแ้ก่ผูรั้บบริการจากวชิาชีพไดว้า่เป็นบริการท่ีมีคุณภาพ แมว้า่ ไม่ไดเ้ป็นวชิาชีพท่ีมีลกัษณะท่ี

เก่ียวขอ้งกบัชีวติและทรัพยสิ์นของผูรั้บบริการ หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียเหมือนหลายๆ อาชีพก็ตาม แต่การประกอบ

อาชีพบรรณารักษก์็ตอ้งใชค้วามรู้ ทกัษะ และความเช่ียวชาญในการประกอบวชิาชีพ เพื่อการใหผู้รั้บบริการ

สารสนเทศท่ีทนักบัการใชง้านและสร้างใหค้นเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได ้ไม่ใช่ อาชีพท่ีเพียงตอ้งนัง่เฝ้าห้องสมุด

และดูแลรักษาหนงัสือ-ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดไม่ใหสู้ญหาย 

รูปแบบมาตรฐานวชิาชีพทีเ่หมาะสม  

 ควรท าออกมาเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยหน่วยงานท่ีมีบทบาทท่ีเป็นศูนยก์ลางของวชิาชีพโดยตรง ซ่ึงใน

ความคิดเห็นก็น่าจะเป็นสมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทย โดยการจดัตั้งเป็นคณะกรรมการข้ึนมายกร่างเกณฑ์

มาตรฐาน มีตวัแทนจากห้องสมุดทุกประเภทมามีส่วนร่วม หลงัจากนั้นก็ท าประชาพิจารณ์จนไดข้อ้มูลท่ีตกผลึก 
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เพื่อใชเ้ป็นขอ้ก าหนดส าหรับมาตรฐานวชิาชีพของบรรณารักษห์อ้งสมุดแต่ละประเภทซ่ึงอาจมีขอ้ปลีกยอ่ยท่ี

แตกต่างกนัออกไปบา้ง แต่อยา่งนอ้ยควรประกอบดว้ย 

      1. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วชิาชีพ หมายถึง ขอ้ก าหนดส าหรับผูท่ี้จะเขา้มาประกอบวชิาชีพ 

จะตอ้งมีความรู้และมีประสบการณ์วชิาชีพเพียงพอท่ีจะประกอบวชิาชีพ จึงจะสามารถขอรับใบอนุญาตประกอบ

วชิาชีพเพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานแสดงวา่เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ พร้อมท่ีจะประกอบ

วชิาชีพบรรณารักษไ์ด ้  

                 2. มาตรฐานการปฏิบติังาน หมายถึง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการปฏิบติังานในวิชาชีพ ใหเ้กิดผลเป็นไปตาม

เป้าหมายท่ีก าหนด พร้อมกบัมีการพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง เพื่อให้เกิดความช านาญในการประกอบวชิาชีพ ทั้ง

ความช านาญเฉพาะดา้นและความช านาญตามระดบัคุณภาพของมาตรฐานการปฏิบติังาน หรืออยา่งนอ้ยจะตอ้งมี

การพฒันาตามเกณฑท่ี์ก าหนดวา่มีความรู้ความสามารถ และความช านาญเพียงพอท่ีจะด ารงสถานภาพของการ

เป็นผูป้ระกอบวชิาชีพต่อไปไดห้รือไม่ นัน่ก็คือการก าหนดใหผู้ป้ระกอบวชิาชีพจะตอ้งต่อใบอนุญาตตาม

ระยะเวลาท่ีเห็นสมควรร่วมกนั  

 3. มาตรฐานการปฏิบติัตน หมายถึง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการประพฤติตนของผูป้ระกอบวชิาชีพ โดยมี

จรรยาบรรณของวชิาชีพเป็นแนวทาง และขอ้พึงระวงัในการประพฤติปฏิบติั เพื่อด ารงไวซ่ึ้งช่ือเสียง ฐานะ เกียรติ 

และศกัด์ิศรีแห่งวชิาชีพ ตามแบบแผนพฤติกรรม ตามจรรยาบรรณของวชิาชีพ หากผูป้ระกอบวชิาชีพผูใ้ด

ประพฤติผดิจรรยาบรรณของวชิาชีพท าใหเ้กิดความเสียหายแก่บุคคลอ่ืน จนไดรั้บการร้องเรียนถึงสมาคม

หอ้งสมุดแห่งประเทศไทย ผูน้ั้นอาจถูกคณะกรรมการมาตรฐานวชิาชีพวนิิจฉยัช้ีขาดอยา่งใดอยา่งหน่ึง ซ่ึงควร

ร่วมกนัพิจารณาและก าหนดไวใ้นเกณฑม์าตรฐานดว้ย เช่น ตกัเตือน ภาคทณัฑ ์ฯลฯ 

  บทบาทของมาตรฐานวชิาชีพที่คาดหวงั 

  อยากใหมี้เป็นลายลกัษณ์อกัษร สามารถใชเ้ป็นขอ้ต่อรองกบัผูบ้ริหารหอ้งสมุด (หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ

ดา้นสารสนเทศ) สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาบุคลากรท่ีปฏิบติังาน และเพื่อใหส้ าหรับประเมิน

สมรรถนะในการปฏิบติังานของบุคลากร ท่ีเหมาะสม และมีความสามารถท่ีจะปฏิบติัได ้ใหเ้ป็นไปตามหลกัการ

วชิาชีพ 

 

 

 



113 
 

25. คุณจิราภรณ์ ศิริธร ศูนยก์ารเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย  

   ความจ าเป็นทีต้่องมีมาตรฐานวชิาชีพ  

                 จ  าเป็น เพื่อใหมี้กรอบในการท างาน มีไกดไ์ลน์ควบคุมการท างาน ให้รู้วา่เราเดินไปถึงไหนแลว้ ข้ึนอยู่

กบัวา่จะตั้งมาตรฐานระดบัไหน เช่นมาตรฐานระดบัสูงสุดหรือระดบัสากล ประเด็นส าคญัคือใครจะเป็นผูก้  าหนด

ใชอ้ะไรเป็นกรอบ ถา้ไม่เหมาะสมจะท าใหคุ้ณภาพงานบิดเบ้ียวได ้แต่ตอ้งไม่ใหติ้ดกรอบ 

   รูปแบบของมาตรฐานวชิาชีพ 

                ตอ้งเป็นหน่วยงานท่ีมีความชอบธรรมและคนมีคุณภาพ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งประกอบดว้ย สมาคม

วชิาชีพ สถาบนัผูผ้ลิตบณัฑิตและผูใ้ชบ้ณัฑิต สมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยมีอ านาจ แต่บุคลากรท่ีจะ

ด าเนินการมีศกัยภาพท่ีจะท าไดไ้หม ออกมาแลว้คนจะเช่ือถือไหม ไม่ใช่เพียงมีกฎหมายรับรองแต่คนตอ้งเช่ือถือ

ดว้ย ตอนน้ีสมาคมฯ มีมาตรฐานห้องสมุด แต่ใครน าไปใชบ้า้ง ใครตรวจสอบวา่เป็นมาตรฐานท่ีดีหรือไม่ ทุกวนัน้ี

คนท่ีน าไปใชคื้อห้องสมุดท่ีก าลงัจะส่งเขา้ประกวด  

                  บทบาทของมาตรฐานวชิาชีพ  

                  มาตรฐานน้ีควรไดรั้บการน าไปใชท้ัว่ไป ท่ีศูนยก์ารเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทยใชม้าตรฐานของ 

ALA สถาบนัผูผ้ลิตบณัฑิตคงท าไดย้ากเพราะเก่ียวขอ้งกบัการยอมรับ สถาบนัไหนจะเป็นผูอ้อก ใครจะยอมรับ

มาตรฐานแมจ้ะไม่ถึงระดบัโลกแต่ตอ้งเป็น Best Practice ในออสเตรเลีย หอสมุดแห่งชาติและหอจดหมายเหตุ

แห่งชาติ ท ามาตรฐานในงานของตนเองใช ้หน่วยราชการ กระทรวง กรมท่ีเก่ียวขอ้ง อาจออกมาตรฐานเองหรืออยู่

ในรูปของคณะท างาน ใครจะท า ผา่นใคร เพื่อผลกัดนั เสนอ ประกาศใช ้การมีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพคือการ

ประกนัความเส่ียง แต่ส่วนตวัแลว้ไม่ไดใ้หค้วามส าคญั แค่มีใบปริญญาก็พอ แต่อยากใหมี้มาตรฐานในการท างาน

มากกวา่ เช่นมีความรู้อะไร ผา่นอะไรมาบา้ง มาตรฐานของคน คือความสามารถในการแข่งขนั มีขั้นสูง กลาง ต ่า 

ควรมี Functional Competency ใชใ้นการสรรหาคน จะวดัและพฒันาเขาอยา่งไร ตอ้งผา่นอะไรมาบา้ง การ

โอนยา้ยคนมาควรมีกรอบเพื่อการรับและพฒันา งานน้ีตอ้งการความรู้อะไรบา้ง เช่น ความสามารถในการ

ปฏิบติังาน ทกัษะในวชิาชีพท่ีจะแข่งขนัได ้ ตอ้งผา่นวชิาหลกัๆ มีทกัษะในการจดัการและการส่ือสาร ความเป็น

วชิาชีพเป็นหนา้ท่ีของสถาบนั แต่ Functional Competency ควรมีทกัษะหลกั คือ มาตรฐานการจดัการห้องสมุด 

26. นายยุทธนา เสมอจิตร บรรณารักษ์ห้องสมุดวทิยาลยัสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 

ความจ าเป็นทีต้่องมีมาตรฐานวชิาชีพ  

จ าเป็น โดยตอ้งมีองคก์รวชิาชีพบรรณารักษดู์แลการวดัมาตรฐานห้องสมุดทุกประเภท ป้องกนัการแอบ

แฝงเขา้มาประกอบวชิาชีพบรรณารักษ ์/ผูด้  าเนินการจดัการหอ้งสมุด โดยเฉพาะหอ้งสมุดโรงเรียนท่ีใชค้รูจบสาขา
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อ่ืนมาดูแลห้องสมุด เพื่อรักษามาตรฐานห้องสมุดแต่ละประเภทใหบ้ริหารจดัการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพในระดบั

เดียวกนั รักษาศกัด์ิศรีเกียรติภูมิทางวชิาชีพบรรณารักษใ์หค้งอยูผู่เ้รียนจบบรรณารักษจ์ะภาคภูมิใจในวชิาชีพของ

ตน เพราะวชิาชีพมีมาตรฐานก ากบัดูแลโดยองคก์รทางวชิาชีพ และหอ้งสมุดก็จะเป็นสถานท่ีแห่งการเรียนรู้อยา่ง

สมบูรณ์ไดม้าตรฐานเดียวกนัทั้งประเทศ 

รูปแบบของมาตรฐานวชิาชีพ 

องคก์รทางวชิาชีพบรรณารักษ ์จดัหลกัสูตรกลางในสถาบนัอุดมศึกษา ใชเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนัทั้ง

ประเทศ ก ากบัดูแลมาตรฐานหอ้งสมุดทุกประเภท ใหมี้บรรณารักษท่ี์ไดรั้บรองคุณสมบติัตามเกณฑก์ารวดัความรู้

มาตรฐานทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

              บทบาทของมาตรฐานวชิาชีพ  

องคก์รทางวชิาชีพ ควรออกระเบียบ ขอ้บงัคบั ในการจดัสอบวดัมาตรฐานความรู้ทางวิชาชีพบรรณารักษ์

ศาสตร์ การจดัการสารสนเทศ ใหแ้ก่ผูมี้คุณวฒิุทางดา้นบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เพื่อใชใ้นการ

ประกอบสมคัรงาน เพื่อระบุคุณสมบติั ความพร้อมในการปฏิบติังานต าแหน่งบรรณารักษห์อ้งสมุด  

27. นางสาวมัทนา รามศิริ  28. นางสาวสังเวยีน จินดา  29. นางสาวปวณีา ทองเป๊ะ บรรณารักษส์ านกัวทิยบริการ

และเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์  

                 ความจ าเป็น 

                 จ  าเป็น เพราะทุกวนัน้ีบรรณารักษไ์ดรั้บมอบหมายงานหลายอยา่งมากกวา่งานบรรณารักษ ์เช่น งาน

เอกสาร ธุรการ ประสานงาน กวา่คร่ึงของเวลาจนแทบจะไม่เหลือเวลาไดท้  างานวชิาชีพ และมกัเร่งด่วนจนตอ้ง

วางงานวชิาชีพไวก่้อน เพราะก าลงัคนนอ้ยจึงจ าเป็นตอ้งท า ถา้มีมาตรฐานจะเป็นหลกัเกณฑท่ี์ดีท่ีจะช่วยช้ีชดั

ขอบเขตของงาน และช่วยปกป้องบรรณารักษจ์ากภาระงานอ่ืนได ้

                    รูปแบบมาตรฐานวชิาชีพทีค่วรจะเป็น 

                 ใหมี้ช่องทางส าหรับผูป้ระกอบอาชีพอยูแ่ลว้ ผูไ้ม่มีวฒิุทางบรรณารักษแ์ต่ท างานบรรณารักษอ์ยู ่มี

ความรู้ ประสบการณ์ ความช านาญ มีจิตวิญญาณบรรณารักษ ์รักในงานท่ีท าและรักองคก์ร จะท าอยา่งไรให้เป็น

ทางเลือกวา่จะเขา้หรือไม่เขา้สู่มาตรฐาน ผูท่ี้เขา้มีค่าตอบแทนใบประกอบวชิาชีพมีภาระงานเป็นไปตามกรอบ

มาตรฐาน ผูไ้ม่ประสงคจ์ะเขา้ก็เลือกได ้ผูบ้ริหารมกัจะมองอีกมุม คือตอ้งการใหบ้รรณารักษเ์ขา้สู่สมรรถนะ

หลกัดา้นผูเ้รียน ถา้รู้วา่จบแลว้ตอ้งสอบใบประกอบวชิาชีพก็อาจไม่อยากเรียน อยากเรียนสาขาท่ีไม่มีเง่ือนไข 
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                   บทบาทของมาตรฐานวชิาชีพ  

                   ก่อนจะประกาศใชม้าตรฐานใหจ้ดัท าร่างแลว้ท าประชาพิจารณาเพื่อใหค้วามเห็นร่วมกนั ให้

มาตรฐานมีบทบาทควบคุมการท างานใหถู้กตอ้ง ก าหนดระดบัความผดิพลาดของการท างานและก าหนด

บทลงโทษ เขา้ไปดูแลการท างานท่ีผดิพลาดของผูป้ฏิบติังานปัจจุบนัใชป้ระกาศของหน่วยงานรับรองการท างาน

ของบรรณารักษ ์ถา้มีกฏหมายสูงสุดก็จะท าใหเ้รามัน่ใจในการปฏิบติังานมากยิง่ข้ึน การออกกฎใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

กบัวชิาชีพในหน่วยงาน ควรใหผู้ป้ฏิบติังานมีส่วนร่วมดว้ย 

   30. นางสาวนิสาชล กาญจนพชิิต  ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายบริการสารสนเทศ และ 31. นางวงเดือน เจริญ     

   หวัหนา้ฝ่ายบริการ ส านกัหอสมุด มหาวทิยาลยับูรพา 

                 ความจ าเป็นทีต้่องมีมาตรฐานวชิาชีพ  

                 เพราะผูใ้ชเ้ปล่ียนไป บรรณารักษต์อ้งปรับตวั ถา้มีมาตรฐานวชิาชีพรองรับก็จะช่วยใหพ้ฒันาไดดี้ข้ึน    

    มาตรฐานควรมีความยดืหยุน่แต่ส่งเสริมการพฒันา เรายงัไม่มีมาตรฐานใช ้ดูวา่ไม่เขม้แขง็ในระดบัสากลเม่ือ    

    เทียบกบัต่างประเทศท่ีเขามีแลว้และเขม้แขง็ ถา้หากเราท าไดใ้นระดบัมีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพก็จะท าให้ 

     มัน่คงเขม้แขง็ยิง่ข้ึน 

                 รูปแบบของมาตรฐานวชิาชีพ  

                 ควรท าควบคู่กนัไปทั้งการรับรองหลกัสูตรและใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ โดยหาจุดร่วมกนัของ

บรรณารักษทุ์กสังกดั แลว้ค่อยท าไปจนถึงจุดนั้น ไม่วา่จะเป็นอยา่งไร บรรณารักษก์็ตอ้งไปใหถึ้งจุดนั้นโดยมี

สมาคมหอ้งสมุดน าทางไป บรรณารักษย์นิดีสนบัสนุนทุกอยา่ง จะท าใหเ้ด็กๆ อยากเรียนสาขาน้ี เม่ือท าเป็น

เอกสารมาตรฐานแลว้ควรท าประชาพิจารณ์ 

             บทบาทของมาตรฐานวชิาชีพ 

             ตอ้งใชไ้ดจ้ริงเพื่อให้เกิดการพฒันา ปัจจุบนัมีเร่ืองไอทีเขา้มาในห้องสมุด แต่บรรณารักษบ์างส่วนยงั

ไม่ยอมรับไอที ในมาตรฐานตอ้งก าหนดเร่ืองไอทีไว ้ตอ้งไม่ใหใ้ครก็ไดม้าท างานบรรณารักษ ์ถา้จดัท ามาตรฐาน

วชิาชีพเฉพาะกลุ่มหอ้งสมุดก็จะเป็นไปไดม้ากข้ึน มาตรฐานของบรรณารักษห์อ้งสมุดแต่ละประเภทตอ้งต่างกนั มี

การตรวจสอบและพฒันาอยูเ่สมอ บรรณารักษจ์บหลกัสูตรเหมือนกนัไดไ้หม แมจ้ะไปท างานในหอ้งสมุดต่าง

ประเภทกนัแต่โครงสร้างหลกัสูตรควรเหมือนกนั มีวชิาหลกั วชิาทอ้งถ่ิน และวชิาท่ีเหมาะกบัผูเ้รียน 

32. นางสุภาพร สมจิตต์ บรรณารักษอ์าวุโส ศูนยส์ร้างสรรคง์านออกแบบ กรรมการบริหารสมาคมห้องสมุดแห่ง

ประเทศไทย 
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                    ความจ าเป็นทีต้่องมีมาตรฐานวชิาชีพ 

                    เป็นกรอบก าหนดความรู้ ความสามารถ ทกัษะ ประสบการณ์ และศกัยภาพ ของบรรณารักษเ์ป็นการ

ยกระดบัคุณภาพของบรรณารักษไ์ทยสู่สากล ใหเ้ป็นท่ียอมรับของนานาประเทศเป็นการเปิดตลาดแรงงาน 

                     รูปแบบมาตรฐานวชิาชีพทีเ่หมาะสมส าหรับบรรณารักษ์ไทย 

                     ควรมีการจดัตั้งคณะกรรมการเพื่อท าหนา้ท่ีดงัน้ี  

                     1. ก าหนดมาตรฐานหลกัสูตรการเรียนการสอนบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ระดบั

ปริญญาตรี รายวชิา จ  านวนหน่วยกิต เช่น 4 ปี แลว้สามารถใชช่ื้อต าแหน่ง บรรณารักษ ์เขา้สู่วชิาชีพไดเ้ลยหรือไม่ 

หรือตอ้งมีเง่ือนไขอ่ืนๆ อีก เช่น เป็นสมาชิกสมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทย ฯ ประเภทตลอดชีพ รายปี ตอ้งมา

สอบกบัสมาคมวชิาชีพบรรณารักษเ์พื่อใหไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบวชิาชีพจึงจะสามารถสมคัรท างานในต าแหน่ง

บรรณารักษไ์ด ้

        2. ก าหนดเกณฑ์/เง่ือนไขกรณีท่ีสามารถรับสาขาวชิาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมาอยูใ่นวชิาชีพน้ีชดัเจน เช่น 

ตอ้งเรียนรายวชิาใดบา้ง อยา่งนอ้ยก่ีหน่วยกิต การเป็นสมาชิกสมาคมหอ้งสมุดฯ ประสบการณ์และความสนใจท่ี

ส่งเสริมและสนบัสนุนการเขา้มาปฏิบติังานวชิาชีพน้ี ดา้นปริมาณงานและเวลาท่ีใชใ้นการสะสมประสบการณ์ 

        3. ก าหนดเกณฑ์/เง่ือนไข กรณีท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาสูงกวา่ระดบัปริญญาตรี ในและต่างประเทศ 

รวมถึงการประเมินคุณค่าหลกัสูตรการศึกษาและฝึกอบรมจากทัว่โลก 

        4. ก าหนดล าดบัต าแหน่งงานท่ีเหมาะสมกบัระดบัความรู้ความสามารถและประสบการณ์ เช่น 

บรรณารักษ ์บรรณารักษอ์าวุโส บรรณารักษเ์ช่ียวชาญ บรรณารักษช์ านาญการ เป็นตน้ เพื่อน าไปใชเ้ป็นแนวทาง

ในการจดัท าโครงสร้างหน่วยงาน อตัราเงินเดือน รายได ้และสวสัดิการอ่ืนๆ ท่ีพึงไดจ้ากหน่วยงานตน้สังกดั 

        5.พฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม ฝึกปฏิบติัการ วชิาชีพบรรณารักษ ์ท าหนา้ท่ีสร้างหลกัสูตรฝึกอบรม ฝึก

ปฏิบติัการท่ีส่งเสริมความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ ติดตามความเคล่ือนไหวความกา้วหนา้และความเปล่ียนแปลง

อยา่งต่อเน่ือง ทั้งในบริบทของเทคโนโลย ีสถานการณ์ปัจจุบนัในสังคม ชุมชน ให้แก่บรรณารักษแ์ละหอ้งสมุด

ทุกประเภท ท่ีสามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริง สนบัสนุนทุนการศึกษาอบรมดูงานในหน่วยงานวชิาชีพระดบั

สากล ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ใหแ้ก่บรรณารักษไ์ทยทุกระดบั ทุกประเภท เป็นผูป้ระสานงานการสร้าง

เครือข่ายกบัหน่วยงานและสถาบนัท่ีมีช่ือเสียงน่าสนใจ มีผลงานท่ีเก่ียวขอ้งและส่งผลต่อการพฒันาศกัยภาพ

บรรณารักษ ์และภาพลกัษณ์ของหอ้งสมุด เป็นท่ียอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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   บทบาทของมาตรฐานวชิาชีพ 
                 มีสมาคมวชิาชีพบรรณารักษไ์ทย มีอ านาจก ากบัดูแลคุม้ครองช่วยเหลือผูป้ระกอบวชิาชีพบรรณารักษ ์

ทั้งในดา้นหนา้ท่ีการงาน การพฒันาศกัยภาพตนเอง และสวสัดิการอ่ืนๆ ท่ีผูป้ระกอบวชิาชีพน้ีพึงมีพึงไดมี้การ

ประกาศใชม้าตรฐานทุกเร่ืองอยา่งเป็นทางการ มีผลบงัคบัใชท้างกฎหมาย สามารถจดัท าไดท้นัเวลา และ 

สถานการณ์ ท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วการออกเอกสารรับรองจากสมาคมวชิาชีพบรรณารักษ ์มีความศกัด์ิสิทธ์ิ 

เป็นท่ียอมรับแก่ทุกหน่วยงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นวชิาชีพท่ีไดรั้บการยอมรับทดัทียมวชิาชีพสาขา

อ่ืนๆ เช่น แพทย ์พยาบาล วศิวกร ครู และตวับรรณารักษเ์องเห็นอนาคตของความเจริญกา้วหนา้ในวชิาชีพ 

สามารถวางแผน สร้างแนวทางการพฒันาตนเองและงานท่ีรับผดิชอบอยา่งสร้างสรรค ์

33. นางองัสนา เกดิบุญส่ง ครูบรรณารักษห์อ้งสมุดโรงเรียนวดัมหรรณพาราม ประธานชมรมบรรณารักษ์

หอ้งสมุดโรงเรียน 

  ความจ าเป็นทีต้่องมีมาตรฐานวชิาชีพ 

 จ าเป็นตอ้งมีมาตรฐาน เพราะการบริหารงานห้องสมุดนั้น ไม่ใช่ท าตามท่ีเรียนมาหรือตามความรู้สึก 

บรรณารักษบ์รรจุใหม่จะไม่รู้อะไรถา้ไม่ศึกษาคน้ควา้ ถา้มี Job Description ก็จะรู้งาน ถา้ก าหนดออกมาเป็นเกณฑ์

ก็จะดีต่อบรรณารักษ ์แต่บรรณารักษห์อ้งสมุดโรงเรียนจ านวนมากไม่มีขอ้มูลเร่ืองเกณฑ ์จะเห็นเกณฑก์็ต่อเม่ือจะ

ส่งหอ้งสมุดประกวด สพฐ. ไดก้  าหนดเกณฑ์ออกมา เป็นเกณฑท่ี์ดี แต่ไม่เหมาะกบัโรงเรียนบางขนาด เกณฑ์

ค่อนขา้งสูง หากจะท าใหไ้ดต้ามนั้นคงตอ้งการค าช้ีแนะ แต่ตอนน้ีไม่มีศึกษานิเทศก ์จึงไม่มีผูก้  ากบัดูแล เร่ิมมีการ

สอบศึกษานิเทศก ์แต่ก็ไม่ใช่คนท่ีจบทางบรรณารักษ ์

 รูปแบบของมาตรฐานวชิาชีพ 

 มาตรฐานของครูเพื่อคงวทิยฐานะ จะตอ้งสอนไม่ต ่ากวา่ 15 ชัว่โมง ท างานห้องสมุด 1 ชัว่โมง มีภาระ

งานมาก ถา้เอามาตรฐานไปจบั ครูคงอยูไ่ม่ได ้คือจ าเป็นตอ้งมีมาตรฐาน แต่ใชแ้ลว้ครูจะล าบาก เพราะเวลา

ประเมินครูจะถูกประเมินงานสอน ไม่ใช่งานห้องสมุด แต่โรงเรียนเอกชนใหบ้รรณารักษท์  างานหอ้งสมุดอยา่ง

เดียวไม่ตอ้งสอน ครูมีงานฝากต่างๆ มากมาย เม่ือบรรจุเขา้มาแลว้ตอ้งสอนถึงจะอยูไ่ด ้ถา้อยูใ่นโรงเรียนตอ้งอยู่

ภายใตค้วามเป็นครู 

 บทบาทของมาตรฐานวชิาชีพ 

                อยากใหมี้บทบาทมาก แต่ถา้เอามาตรฐานไปใช ้หอ้งสมุดโรงเรียนจะมีปัญหามาก เพราะมีภาระงาน

สอนหนกัอยูแ่ลว้จะไปสร้างภาระใหเ้ขาอีก ถา้มาตรฐานมีบทบาทเขา้ไปช่วยปลดแอกเขาไดโ้ดยไม่ตอ้งสอนจะดี

มาก เขาอยากท างานหอ้งสมุดใหดี้อยูแ่ลว้ ไม่อยากสอน มาตรฐานวชิาชีพเป็นเร่ืองดี ใหก้รอบการท างานท่ีดี เวลา
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ท ามาตรฐานตอ้งท าใหมี้ระดบัต่างๆ อยา่ใชม้าตรฐานเดียวส าหรับทุกคน การประเมินตอ้งใชท้ั้งมาตรฐานและ

สภาพจริง ถา้เราไม่ไดท้  างานตามเกณฑเ์ราจะไม่รู้ เช่น การส่งเสริมการอ่านได ้10 คะแนน แต่ลงทะเบียนหนงัสือ 

ซ่อมหนงัสือไม่มีคะแนน ท าใหเ้น้ืองานของหอ้งสมุดแท้ๆ  ไม่ครบ บรรณารักษไ์ม่ท างานท่ีไม่มีคะแนน เกณฑย์งั

ส าคญัแต่อยากใหค้รบทุกงาน มีคะแนนเท่ากนัทุกงาน 

34. นายยุทธนา ไอยราพรต บรรณารักษห์อ้งสมุดประชาชนจงัหวดัอุตรดิตถ ์ประธานชมรมบรรณารักษห์อ้งสมุด

ประชาชน สมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยฯ 

 ความจ าเป็นทีต้่องมีมาตรฐานวชิาชีพ 

 จ าเป็นมาก เพื่อเป็นแนวทางการท างานไม่เฉพาะบรรณารักษเ์ท่านั้น แต่รวมถึงผูบ้ริหารท่ีไม่เขา้ใจเงาน

หอ้งสมุดดว้ยดว้ย ทุกวนัน้ีปัญหาคือใหใ้ครก็ไดม้าเป็นบรรณารักษ ์ห้องสมุดประชาชนในประเทศไทยในจงัหวดั

อุดรธานีมีบรรณารักษท่ี์จบบรรณารักษม์ากท่ีสุด จงัหวดัอ่ืนมีนอ้ย ส่วนใหญ่เป็นวฒิุอ่ืน มาตรฐานวชิาชีพกบั

มาตรฐานห้องสมุดตอ้งมีคู่กนัไป 

 รูปแบบของมาตรฐานวชิาชีพ 

                คุม้ครองให้ผูจ้บสาขาบรรณารักษส์ามารถสอบบรรจุเขา้ท างานใน กศน.ได ้เวลาสอบ กคศ. เป็นผู ้

ก  าหนดวฒิุ ไม่ใช่ กศน. แต่เวลาประเมินเล่ือนขั้น/ต าแหน่ง/เงินเดือนใชร้ะเบียบ กพ. ผดิวนิยัใชก้ฎหมายครู 

เปล่ียนแปลงทุกอยา่งตอ้งแจง้ กคศ. เพื่อรับรอง บางวฒิุ กคศ. ไม่ยอมรับ เช่น วฒิุ มสธ. หลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี 

เพราะจ านวนหน่วยกิตไม่ถึง 144 หน่วย อยากใหมี้หน่วยงานท่ีประสานแกปั้ญหาเร่ืองน้ีได ้มีเอกสารแจง้วา่วฒิุ

ไหน กคศ. รับรองใหส้อบบรรจุเขา้รับราชการได ้ก าหนดค่าตอบแทนใหม้ากข้ึน 

 หอ้งสมุด กศน. มีบุคลากรหลายสถานะ ท่ีเป็นขา้ราชการไดแ้ก่บรรณารักษแ์ละเจา้พนกังานหอ้งสมุด 

กลุ่มเจา้พนกังานขณะน้ีทัว่ประเทศเหลืออยู ่20 คน จะเพิ่มวฒิุ ปรับต าแหน่งอะไรก็ไม่ได ้กรมจะรอใหเ้กษียณจน

หมดไป มีพนกังานราชการซ่ึงใชเ้กณฑป์ระเมินแตกต่างกนั มีพนกังานจา้งเหมาบริการ ทุกสถานะมีความเหล่ือม

ล ้าไม่เท่าเทียมทั้งรายไดแ้ละโอกาสความกา้วหนา้ บรรณารักษไ์ม่สนใจท่ีจะศึกษาต่อเพราะไดว้ฒิุไปก็ใชป้รับเพื่อ

ความกา้วหนา้ไม่ได ้เพียงช่วยกระชบัเวลาใหเ้ขา้สู่ต าแหน่งเร็วข้ึนเท่านั้น บรรณารักษส์ายปฏิบติัการจะมีเพียง

ต าแหน่งช านาญการและช านาญการพิเศษ ดงันั้นใครมีวฒิุครูก็จะหาโอกาสยา้ยไปสายครูกนัหมด ผูมี้วฒิุทางครู

เท่านั้นท่ีจะขา้มสายไปเป็นผูบ้ริหารได ้เหล่าน้ีคือปัญหาของบรรณารักษ ์กศน. มาตรฐานวชิาชีพควรออกมาเพื่อ

แกปั้ญหาใหบุ้คลากรเหล่าน้ี 
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   บทบาทของมาตรฐานวชิาชีพทีค่าดหวงั 

                   คาดหวงัใหม้าตรฐานเป็นตวัก าหนดดูแลความกา้วหนา้และรายได ้ขณะน้ีไม่มีใครดูแล กศน. เปิด

โอกาสใหบ้รรณารักษท่ี์มีวฒิุครูขา้มสายไปเป็นครูไดปี้ละ 10 อตัรา และมีโอกาสไปสู่ต าแหน่งผูบ้ริหารได ้แต่ดู

แลว้คุณภาพนอ้ย อตัราก าลงัก็นอ้ย แต่ละศูนยมี์ผูอ้  านวยการ 1 คน ครู 1 คน ท างานทุกอยา่ง                                               

                   ความตอ้งการของขา้ราชการบรรณารักษ ์กศน. คือ ตอ้งการขยายวทิยฐานะถึงผูเ้ช่ียวชาญ กลุ่มเจา้

พนกังานหอ้งสมุดตอ้งหาวธีิการเปล่ียนใหเ้ขาไปสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึนใหไ้ด ้ฐานเงินเดือนก็นอ้ยอยูแ่ลว้ตอ้งให้เขา

เติบโตไม่ใช่อยูแ่ค่นั้นรอเกษียณ กลุ่มพนกังานราชการบรรจุท่ี 18,000 บาท ก็อยากเปล่ียนสถานะเป็นขา้ราชการ 

ควรเปิดสอบใหผู้มี้ประสบการณ์เขา้สอบได ้กลุ่มพนกังานจา้งเหมาบริการ รับค่าจา้ง 15,000 บาทตลอดชีวิต มีทั้ง

ผูมี้วฒิุทางบรรณารักษแ์ละไม่มีวฒิุ กลุ่มน้ีเกณฑเ์พื่อเขา้สู่ต าแหน่งไม่เอ้ือเขาเลย หากตอ้งการความกา้วหนา้ตอ้ง

แสวงหาโอกาสเอง เช่น ไปเรียนเพิ่มทางครู  

       ผูบ้ริหารตอ้งใชม้าตรฐานวชิาชีพน้ีมาใชบ้ริหารจดัการตั้งแต่ระดบักระทรวงลงมา ใหมี้ความ

ศกัด์ิสิทธ์ิ บรรณารักษต์อ้งการสิทธิประโยชน์ เติบโต กา้วหนา้ ท างานอยา่งมีความสุข เพื่อใหเ้น้ืองานออกมาดี 

ประชาชนพอใจ 

35. ดร.นฤมล ร่ืนไวย์ ประธานชมรมห้องสมุดเฉพาะ สมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทย 

 ความจ าเป็นทีต้่องมีมาตรฐานวชิาชีพ  

 มีความจ าเป็นมาก บทบาทของบรรณารักษมี์ 2 บริบท คือภายในวชิาชีพกบัภายนอก ภายในเป็นอาชีพท่ี

มีเกียรติ เคยไดพ้บบรรณารักษท่ี์ดีท่ีช่วยเหลือผูใ้ช ้ทั้งสร้างความรู้และช่วยใหเ้ขา้ถึงความรู้ สร้างภูมิปัญญาแก่ผูค้น 

ส่วนภายนอก ช่วยช้ีแนะใหค้นรู้จกัแหล่งความรู้ จึงตอ้งมีมาตรฐานวชิาชีพ เพราะเป็นอาชีพท่ีสร้างคุณค่าแก่สังคม 

บริบทเปล่ียนไปตามยคุสมยั บรรณารักษต์อ้งปรับตวัใหท้นัจึงจะออกทะเลโตค้ล่ืนได ้มาตรฐานวชิาชีพจะท าให้

บรรณารักษเ์ขม้แขง็ไปไดไ้กล 

 รูปแบบของมาตรฐานวชิาชีพ 

                ควรมีมหาวทิยาลยั สมาคมหอ้งสมุด และหอสมุดมาร่วมมือกนัเป็นวาระแห่งชาติ ถา้จะใชแ้บบอเมริกา

คงยากเพราะมหาวทิยาลยัก็ใหญ่ รูปแบบของไทยควรเร่ิมจากมหาวทิยาลยั ถา้เขา้ไปรับรองหลกัสูตรไม่ไดก้็

ร่วมกนักบัมหาวทิยาลยัท าเอกสารมาตรฐาน โดยเชิญผูเ้ก่ียวขอ้งหลายๆ ฝ่ายเขา้มามีส่วนร่วม เพื่อออกใบรับรอง 

เขา้ไปประเมินบรรณารักษใ์นแต่ละหน่วยงานเป็นรอบๆ วา่ยงัมีคุณภาพไหม ผูท่ี้ผา่นช่วยเป็นพี่เล้ียงใหผู้ไ้ม่ผา่น 

เม่ือผา่นใหใ้บรับรองเป็นรายหน่วยงาน ถา้ประเมินกนัเองเกณฑอ์าจจะอ่อน ตวัช้ีวดัตอ้งเป็นเชิงคุณภาพ วดัท่ีการ

ท างานของบรรณารักษ ์วดัมาตรฐานความรู้ท่ีบรรณารักษมี์ วดัตรงหลกัสูตรวา่สอนวชิาอะไรบา้ง ท าทั้งสองทาง 
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การขอประเมินมาตรฐานใหเ้ป็นทางเลือก ใครพร้อมก็ประเมิน หรือออกไปเชิญชวนกระตุน้ใหพ้ฒันาเขา้สู่

มาตรฐาน ใครไดม้าตรฐานก็จะมีหนา้มีตามาก อาจดีกวา่บรรณารักษดี์เด่นดว้ยซ ้ าไป ถา้ท าใหเ้ป็นเร่ืองส าคญัยอ่ม

มีคนสนบัสนุนใหพ้ฒันามาตรฐานข้ึนมา ตอ้งมีกา้วแรกไม่อยา่งนั้นก็ไม่เกิดสักที 

   บทบาทของมาตรฐานวชิาชีพทีค่าดหวงั 

1. เนน้ใหบ้รรณารักษมี์สมรรถนะในการท างานท่ีดี มีมาตรฐานเดียวกนั 

2. บรรณารักษต์อ้งสร้างสรรค ์ไม่ใช่ท างานตามกิจวตัร ตอ้งเรียนรู้การท างานตลอดชีวติ มีผลงานท่ี 

แสดงถึงการพฒันาตนเอง มีผลงานวจิยัไปน าเสนอ เขา้ร่วมเครือข่ายแบ่งปันความรู้ เช่น ชมรมห้องสมุดต่างๆ  

 มาตรฐานวชิาชีพ ถา้ท าใหเ้ป็นเร่ืองส าคญัยอ่มจะมีผูส้นบัสนุน ตอ้งมีกา้วแรก ไม่อยา่งนั้นก็ไม่เกิดสักที 

36.  นางนภาลยั ทองปัน บรรณารักษเ์ช่ียวชาญ ฝ่ายบริการ ส านกัหอสมุด มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

กรรมการบริหาร สมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทย 

 ความจ าเป็นทีต้่องมีมาตรฐานวชิาชีพ 

 จ าเป็นมาก ชา้เกินไปดว้ยซ ้ าส าหรับประเทศไทย ขณะน้ีสมาคมหอ้งสมุดฯ ไดต้ั้งกรรมการแกไ้ข

ปรับปรุงมาตรฐานห้องสมุด จึงควรท ามาตรฐานวชิาชีพควบคู่กนัไป บณัฑิตท่ีจบสาขาน้ีจากสถาบนัต่างๆ ไม่อาจ

คาดหวงัไดว้า่แตกต่างกนัอยา่งไร หลกัสูตรไดป้รับปรุงหรือไม่ตามท่ีควรจะเป็น บางแห่งเปล่ียนเป็นสารสนเทศ

คือใหบ้รรณารักษเ์ก่งไอที แนวโนม้อาชีพจะเป็นอยา่งไร อาชีพน้ีจะยงัอยูห่รือไม่ ถา้ตอ้งการให้อาชีพเขม้แขง็ตอ้ง

คดักรองคน วชิาการแบบเดิมจะดอ้ยลง สารสนเทศจะเขา้มามากข้ึน อาชีพเรามีบทบาทสูงมากท่ีจะช่วยใหค้น

เขา้ถึงสารสนเทศท่ีหลากหลาย ถา้ขาดการคดักรอง ผูบ้ริหารไม่มีวสิัยทศัน์ ผูใ้หบ้ริการขาดทกัษะ จดัหาทรัพยากร

เขา้มาไม่ดี คุณภาพการใหบ้ริการไม่ดี ผูใ้ชก้็จะเสียประโยชน์ ถา้บรรณารักษดี์ผูใ้ชจ้ะไดรั้บประโยชน์มาก เขา้ถึง

สารสนเทศไดม้าก สมรรถนะของบรรณารักษเ์ป็นเร่ืองส าคญั  

   รูปแบบของมาตรฐานวชิาชีพ 

    มีองคก์รหลกัเป็นผูน้ าร่วมกบัสภามหาวทิยาลยั มีผูเ้ช่ียวชาญ/ผูท้รงคุณวุฒิในสาขาน้ีมาตรวจสอบและ

รับรองหลกัสูตร ใหใ้บประกอบวชิาชีพหลงัจากจบแลว้ ถา้หลกัสูตรไม่พร้อมก็ปิดไป ถา้จะอาศยั สกอ. ก็จะไม่

เช่ียวชาญลึกในหลกัสูตร หรืออีกรูปแบบหน่ึง ถา้หลกัสูตรไม่ผา่นเกณฑ ์ใหบ้ณัฑิตไปสอบใบประกอบวชิาชีพ 

  บทบาทของมาตรฐานวชิาชีพทีค่าดหวงั 

1. เป็นตวัก าหนดคุณลกัษณะและสมรรถนะของบรรณารักษ ์และคุณสมบติัน้ีเป็นตน้แบบก าหนด 

หลกัสูตร บณัฑิตท่ีจบหลกัสูตรท่ีไดรั้บการรับรองจะหางานไดง่้าย หรือในระดบันานาชาติก็จะไดรั้บการยอมรับ 

ท างานอ่ืนได ้หลกัสูตรอาจแยกสาขายอ่ยๆ ออกไปเพื่อตอบรับการเปล่ียนแปลง 
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2. ก าหนดเกณฑใ์นการประเมินบรรณารักษท์ั้งดา้นความรู้ สมรรถนะ จริยธรรม เพื่อพฒันาใหรั้กษา 

มาตรฐาน ถา้รักษาไวไ้ดก้็ท  างานต่อ ถา้ไม่ไดก้็ถอนใบประกอบวชิาชีพ 

3. ตอ้งตรวจสอบหลกัสูตรสม ่าเสมอ ใหป้รับหลกัสูตรใหท้นัสมยั ถา้ไม่ปรับก็ไม่ผา่น 

 37. นางสาวพณิทมิา เลิศสมบูรณ์ รองประธานชมรมบรรณารักษห์อ้งสมุดมหาวทิยาลยั สมาคมหอ้งสมุดแห่ง

ประเทศไทย 

     ความจ าเป็นทีต้่องมีมาตรฐานวชิาชีพ 

        จ าเป็นมาก มาตรฐานวชิาชีพจะท าใหบ้รรณารักษมี์คุณค่ามากกวา่คนเฝ้าหนงัสือตามท่ีคนอ่ืนมอง 

ผูใ้ชจ้ะเห็นวา่บรรณารักษช่์วยคน้ควา้ได ้ใชไ้อทีเป็น เขา้ถึงแหล่งสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ได ้มาตรฐานจะ

ช่วยก าหนดวา่ใครจะท าได ้จบแลว้อาจท าไม่ไดท้นัทีทุกคน ตอ้งผา่นขอ้ก าหนดสมรรถนะ 

      รูปแบบของมาตรฐานวชิาชีพ 

      คุณภาพบณัฑิตจากโรงเรียนบรรณารักษย์งัไม่เท่ากนั การจะไปควบคุมหลกัสูตรจึงยาก ก่อปัญหาให้

ผูเ้รียน หลกัสูตรอาจตอ้งปิดไป เรียนจบมาอาจสอบไม่ผา่นมาตรฐาน ถา้ไปท างานในโรงเรียนอาจตอ้งสอนดว้ย 

เราจะเป็นแบบไหน จะควบคุมท่ีหลกัสูตรหรือใหใ้บประกอบวชิาชีพท่ีตอ้งใหส้อบ 3 ภาค ก ข ค เหมือนสอบเขา้

รับราชการ ถา้สอบไม่ผา่นอาจตอ้งไปท าอยา่งอ่ืน  

     บทบาทของมาตรฐานวชิาชีพทีค่าดหวงั 

     บรรณารักษท่ี์สอบผา่นมาตรฐานควรไดค้่าตอบแทนวิชาชีพ ตอ้งพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองไม่ให้ตก

มาตรฐาน และช่วยยกระดบัมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียนท่ียงัมีสภาพดอ้ยอยูใ่หพ้ฒันาข้ึน                

38. นายทศพร อินทรบ ารุง บรรณารักษช์าวไทย ประจ าห้องสมุดวทิยาลยัชุมชน Ruxberry เมืองบอสตนั 

รัฐแมสซาชูเซท ประเทศสหรัฐอเมริกา  

มาตรฐานวชิาชีพในสหรัฐอเมริกา  

              หลกัสูตร สมาคมห้องสมุดแห่งสหรัฐอเมริกา (ALA) มีบทบาทรับรองหลกัสูตรของโรงเรียนบรรณารักษ์

ทุกแห่ง (Acredited) เพื่อใหผู้จ้บการศึกษามีมาตรฐานเดียวกนั เป็นการเพิ่มค่าแก่ผูจ้บการศึกษา แต่ไม่ไดมี้การ

สอบรับใบอนุญาตเหมือนบางอาชีพ 

              คุณสมบัติของบรรณารักษ์  จบ Master of Library & Information Science ไมใ่ช่ Information 

Technology ซ่ึงไม่สามารถท างานอาชีพบรรณารักษไ์ด ้บรรณารักษต์อ้งมีความสามารถดา้นการจดัหมวดหมู่และ

ท ารายการ การอา้งอิง การบริการ การเลือกหนงัสือเขา้หอ้งสมุด มีประสบการฝึกงาน/ท างานในสาขาของ
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หอ้งสมุดนั้น เช่น ห้องสมุดเด็กและเยาวชน ตอ้งเรียนวชิาวรรณกรรมเด็ก การเล่านิทาน หอ้งสมุดโรงเรียนรัฐบาล

ตอ้งสอบใบประกอบวชิาชีพครูไปทีละขั้นจนถึงขั้นสูงสุด (Full licence) 

                   การศึกษาของบรรณารักษ์ ไม่มีหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีสาขาบรรณารักษ ์มีเฉพาะปริญญาโท เม่ือ

อยากเป็นบรรณารักษต์อ้งคิดไวก่้อนวา่จะเป็นบรรณารักษห์อ้งสมุดดา้นไหน เช่น ถา้จะท างานในหอ้งสมุด

มหาวทิยาลยั ตอ้งจบ ป.โทบรรณารักษ ์และ ป.โทหรือเอก สาขาเฉพาะ เพื่อท าหนา้ท่ีใหข้อ้มูลอา้งอิงในระดบัวจิยั

ได ้ติดตามความกา้วหนา้งานวจิยัในสาขานั้น วเิคราะห์ขอ้มูล เก็บขอ้มูลจากฐานขอ้มูลเฉพาะทางได ้เป็นการเพิ่ม

คุณค่าแก่หอ้งสมุด 

                     มาตรฐานห้องสมุด หอ้งสมุดสาขาต่างๆมีมาตรฐานของตนเอง แต่ก็อิงมาตรฐานของสมาคมฯ ALA 

มีบทบาททางการเมืองระดบัประเทศ รู้ทิศทางการเมือง เพราะมีผลต่อเร่ืองงบประมาณหอ้งสมุดทางการศึกษา จะ

ไดรั้บทุนสนบัสนุนจากรัฐ  

                      สถานภาพบรรณารักษ์ บรรณารักษห์อ้งสมุดโรงเรียนเป็นสมาชิกของสหพนัธ์แรงงาน ถา้มีการเลิก

จา้งงาน บรรณารักษห์อ้งสมุดโรงเรียนจะเป็นกลุ่มแรกท่ีจะถูกเลิกจา้ง จึงไดร่้วมกนัร่างมาตรฐานส าหรับหอ้งสมุด

โรงเรียน โดยจดัทีมข้ึนมาเพื่อควบคุมตรวจสอบมาตรฐาน ใหบ้รรณารักษมี์มาตรฐานในการศึกษา ใหมี้คุณค่าทาง

สังคม หอ้งสมุดทางการศึกษาจะไดรั้บการสนบัสนุนทุนจากรัฐ  

    บทบาทของบรรณารักษ์ ในทางสังคม บรรณารักษต์อ้งมีอิสรภาพในการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารโดยไม่มี

การปิดกั้นหรือหา้ม (Intellectual Freedom) บรรณารักษต์อ้งคอยสนบัสนุนนกัอ่าน เช่น มีหนงัสือตอ้งหา้ม 

บรรณารักษต์อ้งคดัคา้นและสนบัสนุนใหผู้ใ้ชไ้ดอ่้านหนงัสือนั้นสร้างสะพานเพื่อเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลต่างๆ ส่งเสริม

การใชห้อ้งสมุด ควบคุมมาตรฐาน ก าหนดแนวทางพฒันาบรรณารักษโ์ดยจดัหลกัสูตรอบรม สนบัสนุนทุนศึกษา

ต่อและฝึกอบรมเพื่อพฒันาตนเอง  

 รูปแบบทีเ่หมาะสมส าหรับบรรณารักษ์ไทย 

1. ก าหนดหนา้ท่ี (Function) โดยพิจารณาวา่สังคมตอ้งการอะไรก็ท าหนา้ท่ีนั้น ในกรอบงานหอ้งสมุด  

เช่น การส่งเสริมการอ่าน รับผดิชอบดา้นการอ่านของประชาชน มีการประเมินบรรณารักษโ์ดยสมาคมวชิาชีพ 

2. กระบวนการท างาน ตอ้งจดัหาบุคลากรและงบประมาณ ดึงประชาชนใหเ้ขา้มามีส่วนร่วม เช่นหนา้ 

เก็บเก่ียว หอ้งสมุดชุมชนก็หาช่องทาง/กิจกรรมเขา้ไปมีส่วนร่วม ถา้ไม่มีบุคลากรก็รับอาสาสมคัร 

                 3. อ านาจ อยา่ใหสู้ญเสียอ านาจการตดัสินใจของความเป็นบรรณารักษว์ชิาชีพ 

                 เม่ือมี 3 หลกัน้ี เราจะมีฐานะทางสังคม  คนเรียนบรรณารักษจ์ะเป็นทางเลือกสุดทา้ยของการเรียน เรา

ตอ้งโชวศ์กัยภาพ เชิดหนา้ชูตา มัน่ใจ ไม่หงอ กลา้โตแ้ยง้กบันกัวชิาการ เรามีแหล่งขอ้มูลมากกวา่นกัวจิยัเฉพาะ
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ทาง บรรณารักษต์อ้งใฝ่รู้ หาความรู้อยูเ่สมอ บรรณารักษห์อ้งสมุดชุมชนมีบทบาทเป็นนกัสังคมสงเคราะห์ดว้ย 

เช่น ใหบ้ริการคนไร้บา้น ใหเ้ขารู้สึกดีท่ีไดม้าหอ้งสมุด คนพิการทางสายตาก็ตอ้งมีส่ืออกัษรเบรลล ์ ผูสู้งอายกุ็ตอ้ง

มีหนงัสืออกัษรตวัโต ท าใหค้นทุกกลุ่มรู้สึกเสมอภาคท่ีจะเขา้ถึงขอ้มูล คนตกงาน ท าอยา่งไรจะช่วยใหเ้ขาหางาน

ได ้เช่น แนะน าการเขียนเรซุเม่ จดัอบรมปฏิบติัการให ้บรรณารักษต์อ้งเสนอบริการท่ีดีท่ีสุดให้ 

                 เงินเดือนบรรณารักษช์าวอเมริกนั  เช่น หอ้งสมุดโรงเรียน เร่ิมตน้ 5 หม่ืนเหรียญข้ึนไป ในทางจิตวทิยา 

ถา้ไม่มีความรู้วา่สังคมเคล่ือนไหวอะไรก็จะไม่มัน่ใจ บรรณารักษช์าวอเมริกนัจะใฝ่รู้ มีอิสระทางวชิาการคือจุดยดึ

มัน่ในวชิาชีพ ในประเทศไทย พอไอทีเขา้มา ดูดี ทนัสมยั แต่ความเป็นบรรณารักษก์็จะนอ้ยลง ในสหรัฐมีสมาคม

หอ้งสมุดแพทย ์บรรณารักษใ์นสังกดัน้ีมีระบบเรียนคอร์สบางอยา่งแลว้ไดเ้งินเดือนเพิ่ม ขอ้มูลทางแพทยต์อ้ง

ทนัสมยัทดัเทียมบุคลากรทางการแพทย ์ ค่าสมาชิกแพงมาก 

 วทิยาลยัต่างๆ เปิด Join Program คือปริญญาโทบรรณารักษแ์ละวชิาโทเฉพาะทาง ส่วนมากจบแลว้จะ

ไดง้านตรงสาขา บรรณารักษเ์ล่านิทานใหเ้ด็กฟังแลว้มีพอ่แม่มานัง่ฟังดว้ย มีคุณค่ามาก หอ้งสมุดตอ้งตอบสนอง

ชุมชน การระดมทุนเขา้ห้องสมุด ท ากล่องรับบริจาคเงินสนบัสนุนกิจการห้องสมุด มีคนบริจาคตามสมควร มี

ค่าปรับ แต่ไม่เก็บค่าสมาชิกหอ้งสมุด 

การท า Fogusgroup ในการสัมมนาวชิาการประจ าปี ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราช

ภัฏทัว่ประเทศ ณ มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี จังหวดัลพบุรี 

                จ  าเป็นตอ้งมีมาตรฐานวชิาชีพ มีองคก์รวชิาชีพดูแล จะมีค่ามากในการสมคัรงาน ปัจจุบนัครูบรรณารักษ์

ขาดแคลนมาก  ตามโรงเรียนต่างๆ พบวา่ครูบรรณารักษเ์ป็นครูอ่ืนท่ีผูบ้ริหารมอบหมาย ถึงเวลาก็ยา้ยไป ถา้มี

มาตรฐานวชิาชีพงานก็จะต่อเน่ืองไม่ขาดตอน อยากใหทุ้กโรงเรียนก าหนดต าแหน่งครูบรรณารักษ ์มาตรฐานน้ีจะ

ท าเพื่อใหเ้กิดอะไร แพทย ์พยาบาลคือความเส่ียงของชีวติ ท าไมสาขาครูตอ้งมีใบประกอบวชิาชีพ ถา้องคก์ร

วชิาชีพเห็นวา่ควรมีมาตรฐานวชิาชีพ ก าหนดสมรรถนะใหท้ าไดก้็จะเป็นการดี แต่ปัจจุบนัสมาคมหอ้งสมุดฯ ก็

ไม่ไดผ้ลกัดนัเร่ืองน้ี ตลาดงานก าหนดคุณวฒิุอยูแ่ลว้ แต่หน่วยงานองคก์รต่างๆ ไม่ไดใ้หค้วามส าคญักบัอาชีพน้ี 

หลกัสูตรในโรงเรียนก็มีส่วนท าใหไ้ม่เห็นความส าคญัของบรรณารักษ ์โอกาสท่ีบรรณารักษจ์ะมีงานท าใน

โรงเรียนกมี็นอ้ย บรรณารักษค์วรตอ้งจบตอ้งบรรณารักษเ์ท่านั้น ถา้ไม่ใช่จะมีความเส่ียงสูง ทีเวยีดนามมีผูจ้บ

สาขาน้ีนอ้ย ใชว้ธีิฝึกอบรม 1-2 ปีก็ท  างานได ้ถา้จะมีมาตรฐานวชิาชีพก็ตอ้งเอาคนท่ีจบและไม่จบมาเทียบกนั 

อยากใหท้ ามาตรฐานอาชีพและสมรรถนะหลกัในวิชาชีพ แลว้เอาไปก าหนดเป็นมาตรฐาน ถา้เราผลกัดนั

มาตรฐานอาชีพไดจ้ะดีอยา่งไร ถา้มีสถาบนัมารับรองคุณวุฒิของเราจะเกิดจากกระบวนการอยา่งไร จะจดัการเรียน

และสอบอยา่งไร 
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                 มาตรฐานวชิาชีพอาจเป็นเพียงการันตี เราเช่ือมัน่สถาบนัท่ีผลิต เพียงทกัษะส่วนบุคคลเท่านั้นท่ีเรา

ตอ้งการ ถา้มีมาตรฐานวชิาชีพตอ้งคิดถึงต าแหน่งอ่ืนท่ีท าอยูใ่กลเ้คียง เช่น นกัจดหมายเหตุ ภณัฑารักษ ์เม่ือมี

มาตรฐานแลว้ จะปิดกั้นโอกาสส าหรับคนอ่ืนท่ีจะมาช่วยงานหรือไม่ ในความเป็นจริงท างานทดแทนกนัได ้แต่ถา้

ตอ้งการให้เห็นคุณค่าอาชีพก็มีได ้เห็นดว้ยวา่ควรก าหนดมาตรฐานวชิาชีพ แต่ควรดูสมรรถนะ ความสามารถ 

ความรู้ ดูวา่มีอะไรเฉพาะเจาะจงหรือไม่ อีกดา้นท่ีไม่เห็นดว้ยคือบางงานมีคนอาชีพอ่ืนท่ีมาส ารองและท าแทนกนั

ได ้มาตรฐานวชิาชีพเป็นเร่ืองใหญ่ตอ้งมีองคก์รรองรับดว้ย น่าจะใชแ้ค่ค  าวา่มาตรฐานอาชีพก็พอ ลกัษณะงานไม่

แตกต่างจากงานไอที ท่ีมีมาตรฐานแลว้ 
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บทที ่6 

                สรุป อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

   การวเิคราะห์ขอ้มูลเร่ืองการพฒันามาตรฐานวชิาชีพบรรณารักษไ์ทย มีขอ้สรุป อภิปรายผล และ

เสนอแนะ ดงัน้ี 

อภิปรายผลการวเิคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
                 ไดส้รุปและอภิปรายผลเป็น 2 ประเด็น คือความจ าเป็นและความคาดหวงั ดงัน้ี 

   1. ความจ าเป็นทีต้่องมีมาตรฐานวชิาชีพ  

                 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในภาพรวมพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวา่จ าเป็นตอ้งมีการพฒันา

มาตรฐานวชิาชีพบรรณารักษไ์ทยและประกาศใชใ้นระดบัมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบัผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากการ

สัมภาษณ์ท่ีผูท้รงคุณวุฒิทุกคนเห็นดว้ยวา่จ าเป็นท่ีจะตอ้งพฒันามาตรฐานวชิาชีพ ทั้งน้ี เน่ืองจากเห็นวา่

บรรณารักษเ์ป็นวชิาชีพเฉพาะ การปฏิบติังานตอ้งอาศยัทกัษะความรู้จากการศึกษาเล่าเรียนและฝึกปฏิบติังาน

ตามหลกัสูตร และมาตรฐานวชิาชีพจะช่วยยกระดบัคุณภาพของบรรณารักษใ์หท้ดัเทียมกบันานาประเทศ 

(วิชาชีพควบคุมทางการศึกษา, ม.ป.ป., หนา้ 1) 

  นอกจากน้ี บรรณารักษจ์ านวนมากปฎิบติัหนา้ท่ีอยูใ่นแวดวงทางการศึกษา ไดพ้บวา่วิชาชีพครูซ่ึงอยู่

ในแวดวงอาชีพเดียวกนัไดพ้ฒันาเป็นวชิาชีพท่ีมีพระราชบญัญติัควบคุมและมีใบประกอบวชิาชีพแลว้ มีความ

เจริญกา้วหนา้ในงานอาชีพ ไดรั้บการยอมรับจากสังคม ดงัท่ีส านกังานเลขาธิการคุรุสภา (2548, หนา้ 3) กล่าววา่

ผูป้ระกอบวชิาชีพตอ้งมีความรับผดิชอบอยา่งสูง และมีผลกระทบต่อผูรั้บบริการและสาธารณชน ท าใหต้อ้งมี

การควบคุมการประกอบวชิาชีพเป็นพิเศษ เพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจต่อผูรั้บบริการและสาธารณชน และสอดคลอ้ง

กบัความเห็นของ เมฆินทร์ ลิขิตบุญฤทธ์ิ (2554, หนา้ 1) ท่ีกล่าววา่ในต่างประเทศไดพ้ฒันามาตรฐานวชิาชีพ

บรรณารักษแ์ลว้ เช่น ในประเทศฟิลิปปินส์ บรรณารักษท่ี์จะประกอบวชิาชีพไดต้อ้งมีใบอนุญาตเท่านั้น ผูท่ี้ไม่มี

ใบอนุญาตแต่มาท างานบรรณารักษถื์อวา่ผดิกฎหมาย นอกจากน้ี ชาวต่างชาติท่ีจะเขา้ไปเป็นบรรณารักษใ์น

ฟิลิปปินส์ ในบทบญัญติัก าหนดวา่ตอ้งสอบใบอนุญาตประกอบวชิาชีพเช่นกนั ส าหรับคนท่ีไม่ไดเ้รียน

บรรณารักษแ์ต่อยากเป็นบรรณารักษท่ี์ฟิลิปปินส์ตอ้งไปเรียนหรือเขา้คอร์สตามมหาวทิยาลยัท่ีรับรองมาตรฐาน

วชิาชีพ ซึงจะมีประกาศออกมาทุกปี เหตุผลหลกัๆ ท่ีปฏิบติักนัมาเช่นน้ีเพราะตอ้งการรักษามาตรฐานความเป็น

วชิาชีพบรรณารักษ ์ 
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                 เม่ือพิจารณาประเด็นความจ าเป็นในกลุ่มบรรณารักษห์อ้งสมุดประเภทต่างๆ พบวา่ กลุ่มบรรณารักษ์

หอ้งสมุดเฉพาะและบรรณารักษห์อ้งสมุดวทิยาลยัเทคนิค/อาชีวะ/เกษตร มีความเห็นตรงกบัภาพรวม คือ

จ าเป็นตอ้งมีการพฒันามาตรฐานวชิาชีพบรรณารักษไ์ทยและประกาศใชใ้นระดบัมากท่ีสุด เพราะบรรณารักษ์

เป็นวชิาชีพเฉพาะ การปฏิบติังานตอ้งอาศยัทกัษะความรู้จากการศึกษาเล่าเรียนและฝึกปฏิบติังานตามหลกัสูตร 

และหลายอาชีพในประเทศไทยมีมาตรฐานวชิาชีพก ากบัแลว้ เช่น ครู แพทย ์พยาบาล วศิวกร ช่างไฟฟ้า ฯลฯ   

      ส่วนกลุ่มครูบรรณารักษห์้องสมุดโรงเรียน หอ้งสมุดประชาชนและหอสมุดแห่งชาติ/สาขา มีความเห็น

สอดคลอ้งกนัวา่ จ  าเป็นตอ้งมีมาตรฐานวชิาชีพ เพราะบรรณารักษเ์ป็นวชิาชีพเฉพาะ การปฏิบติังานตอ้งอาศยั

ทกัษะความรู้จากการศึกษาเล่าเรียนและฝึกปฏิบติังานตามหลกัสูตร ความเห็นน้ีอาจเน่ืองมาจากครูท่ีท าหนา้ท่ี

บรรณารักษใ์นห้องสมุดโรงเรียนปัจจุบนัส่วนใหญ่จบการศึกษาในสาขาอ่ืน ไม่มีคุณวุฒิทางบรรณารักษ ์

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เฉลิมศรี เสนารัตน์ และชลลดา พงศพ์ฒันโยธิน (2559)  ท่ีพบวา่คุณลกัษณะและ

ทกัษะพื้นฐานท่ีปฏิบติัจริงในปัจจุบนัต ่ากวา่คุณลกัษณะและทกัษะพื้นฐานท่ีพึงประสงคใ์นดา้นวฒิุการศึกษา 

ดา้นความรู้ ดา้นความสามารถ ดา้นงานบริหาร ดา้นงานเทคนิค และดา้นบริการและกิจกรรม ผลท่ีเกิดข้ึนเป็นดงั

ความเห็นของ ปภิณวชิ เอ่ียมคง (2554) ท่ีกล่าววา่ปัจจุบนัโรงเรียนขาดแคลนครูบรรณารักษอ์ยา่งมาก ตอ้งใชค้รู

ท่ีจบสาขาอ่ืนมาท าหนา้ท่ีบรรณารักษ ์ซ่ึงท าไดไ้ม่เตม็ท่ีเพราะไม่ไดจ้บสาขาน้ีมาโดยตรง ภาพสะทอ้นของ

ปัญหาน้ีคือเด็กนกัเรียนอ่านหนงัสือนอ้ยลงเพราะขาดแคลนครูบรรณารักษม์าท าหนา้ท่ีส่งเสริมการอ่านแก่เด็กๆ 

ขอ้เทจ็ริงน้ีเกิดข้ึนในหอ้งสมุดประชาชนเช่นเดียวกนั ดงัท่ี พชัร์อริญ ศรีสุวรรณ (2561) ท่ีใหส้ัมภาษณ์วา่ ตนเอง

จบสาขาอ่ืน เม่ือตอ้งมาท างานบรรณารักษห์้องสมุดประชาชนก็ท าไดเ้พียงงานพื้นฐานโดยถ่ายทอดเรียนรู้จาก

หวัหนา้งาน บางงานท่ีตอ้งใชค้วามรู้ระดบัลึกก็ไม่เขา้ใจและท าไม่ได ้รวมทั้งหอ้งสมุดมหาวทิยาลยั ปทุมทิพย ์

ล้ิมพงศานุรักษ ์(2561) ใหส้ัมภาษณ์วา่เคยรับบรรณารักษไ์ม่จ  ากดัวฒิุ พบวา่ สามารถท างานบริการ การรู้

สารสนเทศและงานอ่ืนๆ ไดดี้ แต่งานอ่ืนๆ เช่นงานเทคนิคท่ีตอ้งใชค้วามรู้วชิาชีพมองไม่ออก ท าไม่ได ้ 

   นอกจากน้ี ในกลุ่มบรรณารักษห์อ้งสมุดประชาชนยงัมีความเห็นวา่ มาตรฐานวชิาชีพจะเป็นกรอบ

ก าหนดสมรรถนะหลกัของบรรณารักษ ์ยทุธนา ไอยราพรต (2561, สัมภาษณ์) ประธานชมรมบรรณารักษ์

หอ้งสมุดประชาชน กล่าวถึงประเด็นน้ีวา่ ปัจจุบนับรรณารักษห์อ้งสมุดประชาชนใชเ้กณฑป์ระเมินแตกต่างกนั 

ส าหรับขา้ราชการ พนกังานราชการ และพนกังานจา้งเหมาบริการ ทุกสถานะมีความเหล่ือมล ้าไม่เท่าเทียมทั้ง

รายไดแ้ละโอกาสความกา้วหนา้ บรรณารักษห์้องสมุดประชาชนจึงตอ้งการกรอบสมรรถนะท่ีชดัเจนเพื่อการ

ประเมิน สอดคลอ้งกบัความเห็นของ พิมพร์ าไพ เปรมสมิทธ์ิ (2554) ท่ีกล่าวถึงสมรรถนะวา่เป็นรากฐานและ
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ความเจริญของวชิาชีพ และเป็นเกณฑว์ดัประสิทธิผลการปฏิบติังาน มีกรอบมาตรฐานในการวดัศกัยภาพของ

ทกัษะ ความรู้ความสามารถท่ีพึงประสงคข์ององคก์รไดอ้ยา่งชดัเจน  

     ส่วนกลุ่มบรรณารักษห์อ้งสมุดมหาวทิยาลยัมีความเห็นวา่ จ าเป็นตอ้งมีมาตรฐานวชิาชีพ เพราะหลาย

อาชีพในประเทศไทยมีมาตรฐานวชิาชีพก ากบัแลว้ เช่น ครู แพทย ์พยาบาล วศิวกร ช่างไฟฟ้า ฯลฯ ความคิดเห็น

น้ีสอดคลอ้งกบับทความของ วิชาชีพควบคุมทางการศึกษา (ม.ป.ป.)  เน่ืองจากบรรณารักษห์อ้งสมุดมหาวทิยาลยั

เห็นวา่ มาตรฐานวชิาชีพจะช่วยยกระดบัคุณภาพของบรรณารักษใ์หท้ดัเทียมกบันานาประเทศ เป็น

ความกา้วหนา้ของวชิาชีพ และเป็นการยกระดบัมาตรฐานวิชาชีพใหสู้งข้ึน อนัจะเป็นผลดีต่อผูรั้บบริการท่ีจะ

ไดรั้บบริการอยา่งมีคุณภาพและมีมาตรฐานท่ีสูงข้ึนดว้ย ซ่ึงจะท าใหว้ชิาชีพและผูป้ระกอบวชิาชีพไดรั้บความ

เช่ือถือ ศรัทธา มีเกียรติและศกัดศ์รีในสังคม ในประเด็นน้ี พิณทิมา เลิศสมบูรณ์ รองประธานชมรมหอ้งสมุด

โรงเรียน (2561, สัมภาษณ์) มีความเห็นวา่ การยกระดบัมาตรฐานวชิาชีพใหสู้งข้ึนอยา่งหน่ึงคือบรรณารักษท่ี์

สอบผา่นมาตรฐานควรไดค้่าตอบแทนวชิาชีพ                                                                 

 2. ความคาดหวงัเกีย่วกบับทบาทของมาตรฐานวชิาชีพ  

 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในภาพรวมพบวา่ บรรณารักษผ์ูต้อบแบบสอบถามคาดหวงัวา่ มาตรฐานวชิาชีพ

จะช่วยคุม้ครองผูป้ระกอบอาชีพบรรณารักษใ์หส้ามารถผลกัดนัภารกิจดา้นการอ่านและการบริการสารสนเทศ

แก่สังคมความรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพฒันาวชิาชีพใหด้ ารงอยูไ่ดใ้นสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลง มีการ

รับรองหลกัสูตรและปริญญาของสถาบนัผูผ้ลิตบณัฑิต รับรองหลกัสูตรต่างๆ ในการฝึกอบรมเป็นผูช้  านาญการ 

รวมทั้งรับรองวทิยฐานะของสถาบนัฝึกอบรม ก ากบัดูแลทั้งดา้นมาตรฐานหลกัสูตร มาตรฐานผูป้ระกอบวชิาชีพ 

และมาตรฐานหอ้งสมุด ความคิดเห็นน้ีสอดคลอ้งกบัผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ และสอดคลอ้งกบั

ภารกิจของสมาคมหอ้งสมุดอเมริกนัท่ีท าหนา้ท่ีส าคญัในการส่งเสริมและพฒันาวชิาชีพบรรณารักษศาสตร์และ

สารนิเทศศาสตร์ดว้ยการก่อตั้งและใหก้ารรับรองมาตรฐานสถาบนัการศึกษาทางบรรณารักษศาสตร์และ

สารนิเทศศาสตร์ วางหลกัสูตรและการศึกษาในต่างประเทศทั้งในญ่ีปุ่น อินเดียและสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ใน

ขณะเดียวกนัยงัใหค้วามส าคญักบัการจดัการศึกษาต่อเน่ืองเพื่อใหบ้ริการแก่สมาชิกดว้ยการแต่งตั้ง

คณะกรรมการต่างๆ รับผดิชอบด าเนินการอยา่งชดัเจน พร้อมกบัจดัตั้งหน่วยงานการศึกษาต่อเน่ือง สังกดั

ส านกังานการศึกษาบรรณารักษศาสตร์ (Continuing Education Section, Office  of the Library Education) 

ข้ึนมาดูแลโดยเฉพาะ (กนกวรรณ บวังาม, 2558, หนา้ 69) 

   เม่ือพิจารณาประเด็นความคาดหวงัในกลุ่มบรรณารักษห์อ้งสมุดประเภทต่างๆ พบวา่ กลุ่มบรรณารักษ์

หอ้งสมุดโรงเรียนและห้องสมุดประชาชน มีความเห็นสอดคลอ้งกบัภาพรวม คือ คาดหวงัวา่มาตรฐานวชิาชีพจะ
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ช่วยคุม้ครองผูป้ระกอบอาชีพบรรณารักษใ์หส้ามารถผลกัดนัภารกิจดา้นการอ่านและการบริการสารสนเทศแก่

สังคมความรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพฒันาวชิาชีพใหด้ ารงอยูไ่ดใ้นสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจาก

กลุ่มบรรณารักษห์้องสมุดโรงเรียนและห้องสมุดประชาชนส่วนใหญ่ขาดคุณวุฒิในวชิาชีพ อาจมีความรู้สึกไม่

มัน่คงในอาชีพและไม่มัน่ใจในการปฏิบติังาน และกลุ่มบรรณารักษห์้องสมุดประชาชนมีภารกิจในการบริการ

การอ่านและบริการสังคมเป็นหลกั จึงคาดหวงัวา่มาตรฐานวชิาชีพจะช่วยคุม้ครองใหม้ัน่ใจในสถานภาพและการ

ปฏิบติัภารกิจมากข้ึน สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  เฉลิมศรี เสนารัตน์ และชลลดา พงศพ์ฒันโยธิน (2559) และ 

ปภิณวชิ เอ่ียมคง (2554) ดงักล่าวแลว้ 

 ส่วนกลุ่มบรรณารักษห์อ้งสมุดเฉพาะ คาดหวงัวา่จะมีสภาวชิาชีพเป็นองคก์รผูก้  ากบัดูแลมาตรฐาน

วชิาชีพ เช่นเดียวกบัอาชีพอ่ืนๆ ท่ีมีมาตรฐานวชิาชีพใชแ้ลว้ เช่น คุรุสภา แพทยสภา สภาการพยาบาล วศิวกรรม

สถานแห่งประเทศไทย ฯลฯ และมีการรับรองหลกัสูตรและปริญญาของสถาบนัผูผ้ลิตบณัฑิตในสาขาน้ี รับรอง

หลกัสูตรต่างๆ ในการฝึกอบรมเป็นผูช้  านาญการ รวมทั้งรับรองวทิยฐานะของสถาบนัฝึกอบรม ความคิดเห็นน้ี

สอดคลอ้งกบั ชุติมา สัจจานนัท ์(2559, สัมภาษณ์) ท่ีไดใ้หแ้นวทางวา่ มาตรฐานวชิาชีพควรเร่ิมจากการจดัตั้ง

สภาวชิาชีพข้ึนมาก่อน โดยตอ้งตราเป็นพระราชบญัญติั และปภิณวชิ เอ่ียมคง (2554) ไดใ้หแ้นวคิดเร่ือง 

“บรรณารักษส์ภา” วา่ หากมีสถาบนัน้ีท าหนา้ท่ีรับรองวชิาชีพบรรณารักษ ์จะท าใหก้ารแกปั้ญหาในเร่ืองท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการอ่านหนงัสือหรือการรับรู้สารสนเทศของคนในชาติท าไดง่้ายและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

นอกจากนั้นยงัสอดคลอ้งกบั นฤมล ร่ืนไวย ์(2561, สัมภาษณ์) ประธานชมรมห้องสมุดเฉพาะ ท่ีกล่าววา่ รูปแบบ

มาตรฐานวชิาชีพของไทยควรเร่ิมจากการรับรองหลกัสูตร โดยเชิญผูเ้ก่ียวขอ้งไดแ้ก่ มหาวทิยาลยั สมาคม

หอ้งสมุด และหอ้งสมุดเขา้มามีส่วนร่วม และ มลิวลัย ์ประดิษฐธี์ระ (2551) ท่ีกล่าวถึงสมาคมหอ้งสมุดแห่ง

อเมริกนัวา่ มีบทบาทส าคญัในการก่อตั้งหลกัสูตรการศึกษาและใหก้ารรับรองมาตรฐานสถาบนัการศึกษาทาง

บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์  

 กลุ่มบรรณารักษห์อสมุดแห่งชาติ/สาขา และหอ้งสมุดวทิยาลยัเทคนิค/อาชีวะ/เกษตร มีความคาดหวงั

สอดคลอ้งกนัวา่ มาตรฐานวิชาชีพจะก ากบัดูแลทั้งดา้นมาตรฐานหลกัสูตร มาตรฐานผูป้ระกอบวชิาชีพ และ

มาตรฐานห้องสมุด ความคาดหวงัน้ีสอดคลอ้งกบั สิริพร ธุวสิงห์ (2561, สัมภาณ์) ท่ีใหค้วามเห็นวา่ มาตรฐาน

วชิาชีพควรมีองคป์ระกอบ 3 ส่วน คือ มาตรฐานหอ้งสมุด มาตรฐานหลกัสูตร และมาตรฐานผูป้ระกอบวชิาชีพ 

และ ปภิณวชิ เอ่ียมคง  (2554) ท่ีกล่าวถึงหนา้ท่ีของบรรณารักษส์ภา 5 ประการ ครอบคลุมทั้งดา้นมาตรฐาน

หลกัสูตรและมาตรฐานผูป้ระกอบวชิาชีพ  
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จากผลสรุปน้ีในภาพรวม บรรณารักษห์้องสมุดทั้ง 5 กลุ่ม ไดเ้ห็นความจ าเป็นของการมีมาตรฐาน

วชิาชีพ มีสภาวชิาชีพเป็นองคก์รผูก้  ากบัดูแล และคาดหวงัวา่มาตรฐานวชิาชีพจะช่วยพฒันาวชิาชีพให้

เจริญกา้วหนา้ โดยมีบทบาทในการคุม้ครองผูป้ระกอบวชิาชีพ ก าหนดสมรรถนะเพื่อการประเมินทั้งหอ้งสมุด 

บรรณารักษ ์และรับรองหลกัสูตรวชิาบรรณารักษศาสตร์ 

การอภิปรายผลจากการสัมภาษณ์และประชุมกลุ่มย่อย 
              1. ความจ าเป็นต้องมีมาตรฐานวชิาชีพ 

 จากตารางท่ี 19 ผูใ้หส้ัมภาษณ์และผูเ้ขา้ร่วมการประชุมกลุ่มยอ่ยทั้ง 46 ราย มีความเห็นพอ้งตอ้งกนัวา่

จ าเป็นตอ้งมีมาตรฐานวชิาชีพ ดว้ยเหตุผลอนัดบัแรกคือ ปัจุบนัหลกัสูตรมีหลากหลาย มีทั้งจุดเหมือนและจุดต่าง 

การมีมาตรฐานวชิาชีพจะไดเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนั จ านวน 4 คน สอดคลอ้งกบัท่ี กนกวรรณ บวังาม (2558, หนา้ 

70-71) กล่าววา่ ภาควชิาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์มีบทบาทส าคญัในการพฒันาวิชาชีพ

บรรณารักษใ์น ฐานะเป็นผูผ้ลิตบรรณารักษมื์ออาชีพ ขณะเดียวกนัหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษาควรประสาน

ความร่วมมือกบัภาค/สาขาวิชา บรรณารักษศาสตร์อยา่งใกลชิ้ดไม่วา่จะเป็นการสนบัสนุนการฝึกงานนกัศึกษา 

การพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอนในภาคปฏิบติั การท างานวจิยัร่วมกนัรวมไปถึงการผลกัดนัหลกัสูตร

และต าาราในสาขาวชิาบรรณารักษศาสตรใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนั แมใ้นต่างประเทศก็ยงักล่าวถึงประเด็น

มาตรฐานหลกัสูตร ดงัท่ี รุจเรขา วทิยาวฒิุกุล (2556) กล่าววา่ จุดสนใจของหลกัสูตร LIS ในขณะน้ีสนใจไปทาง 

iSchools ซ่ึงเนน้เทคโนโลยเีป็นหลกั และมีความกงัวลในเร่ืองต่างๆ เช่น การมุ่งเนน้งานวจิยัหรือการปฏิบติังาน

จริง การขาดแคลนทฤษฎีหลกัของสาขาวชิา และการเจือจางลงของหลกัสูตร มหาวทิยาลยัมีการปรับเปล่ียน

โครงสร้างขององคก์รอยา่งรวดเร็ว ท าใหห้ลกัสูตรขาดความเป็นอิสระ ความสนใจในการร่วมมือกนัระหวา่ง

ประเทศเพิ่มมากข้ึน แต่ยงัขาดมาตรฐานของหลกัสูตรท่ีใชร่้วมกนัทัว่โลก  

 ประเด็นรองรองลงมาคือ มาตรฐานจะเป็นหลกัเกณฑช่์วยช้ีชดัขอบเขตของงาน จ านวน 3 คน และใช้

เป็นแนวทางหรือแนวปฏิบติั เพื่อด าเนินงานหอ้งสมุดใหมี้ประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน จ านวน 3 คน เท่ากนั    

ทั้ง 2 ประเด็นน้ีอภิปรายโดยรวมไดว้า่ ส านกังาน กพ. กระทรวงศึกษาธิการ ไดก้ าหนดมาตรฐานการก าหนด

ต าแหน่งงานบรรณารักษ ์และ มาตรฐานดา้นครูบรรณารักษข์องกระทรวงศึกษาธิการข้ึนมาใชแ้ลว้ (รายละเอียด

ดงัภาคผนวก 1) แต่อาจขาดมาตรการก ากบัดูแลและบงัคบัใชอ้ยา่งเป็นระบบ ผูใ้หส้ัมภาษณ์จึงหวงัวา่มาตรฐาน

วชิาชีพจะก่อใหเ้กิดความเป็นระบบมากข้ึน  
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 2. รูปแบบมาตรฐานวชิาชีพทีเ่หมาะสมส าหรับบรรณารักษ์ไทย                                                                                                          

 จากตารางท่ี 20 ผูใ้หส้ัมภาษณ์และผูเ้ขา้ร่วมการประชุมกลุ่มยอ่ยทั้ง 46 ราย มีความเห็นหลากหลาย

เก่ียวกบัรูปแบบมาตรฐานวชิาชีพ อนัดบัแรกคือ ใหมี้พระราชบญัญติัวชิาชีพ มีใบประกอบวชิาชีพท่ีมีความ

ศกัด์ิสิทธ์ิใชเ้ป็นหลกัฐานอา้งอิงได ้จ  านวน 19 คน ความคิดเห็นน้ีสอดคลอ้งกบั ปภิณวิช เอ่ียมคง (2554) ท่ี

เสนอแนะใหบ้รรณารักษส์ภาด าเนินการเร่ืองใบประกอบวชิาชีพบรรณารักษ ์เชิดชูวชิาชีพน้ีใหมี้หนา้มีตาทาง

สังคม กล่าวคือ ตอ้งก าหนดมาตรฐานวชิาชีพบรรณารักษ ์ออกและเพิกถอนใบอนุญาต ก ากบัดูแลการปฏิบติัตาม

มาตรฐานวชิาชีพและจรรยาบรรณวชิาชีพรวมทั้งการพฒันาวชิาชีพใหด้ ารงอยูใ่นสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลง ใน

ประเด็นน้ี ศาสตราจารย ์ดร.ชุติมา สัจจานนัท ์(2559, สัมภาษณ์) ไดใ้หแ้นวทางวา่ ถา้จะท ามาตรฐานวชิาชีพ ควร

ท าเป็นกลุ่มๆ บรรณารักษห์อ้งสมุดแต่ละประเภท ใชก้ระบวนการวจิยัหาค าตอบ ควรจบักลุ่มครูบรรณารักษ์

หอ้งสมุดโรงเรียนก่อน ควรตั้งสภาวชิาชีพโดยมีคณะผูก่้อการข้ึนมาก่อน ท าโครงสร้างสภาแลว้น าเสนอสมาคม

ฯ การท าสภาวชิาชีพตอ้งตราเป็นพระราชบญัญติั เร่ิมจากการศึกษาความเป็นไปไดข้องการตั้งสภาวชิาชีพ

บรรณารักษ ์                                                                                                                            

    ความคิดเห็นรองลงมาอีกประเด็นหน่ึงคือ ก าหนดใหผู้ป้ระกอบอาชีพบรรณารักษต์อ้งมีคุณวฒิุดา้นน้ี 

ไม่ใช่ใครก็ได ้จ  านวน 17 คน สอดคลอ้งกบั ณฐัวุฒิ ฉตัรเลิศพิพฒัน์ (2539, หนา้ 11) ท่ีไดอ้ธิบายวา่ สาขาวชิาท่ี

จะเรียกวา่เป็นวชิาชีพไดน้ั้นตอ้งมีกฎหมายรองรับการเป็นสาขาวชิาชีพท่ีจ าเป็นไวเ้ป็นการเฉพาะ ซ่ึงบุคคลอ่ืนท่ี

ไม่คุณวฒิุในสาขาวชิาชีพนั้นจะเขา้ไปประกอบวชิาชีพดงักล่าวไม่ได ้

  แนวคิดน้ีสอดคลอ้งกบัในประเทศฟิลิปปินส์เช่นกนั บรรณารักษท่ี์จะประกอบวชิาชีพไดต้อ้งมี

ใบอนุญาตเท่านั้น ผูท่ี้ไม่มีใบอนุญาตแต่มาท างานบรรณารักษถื์อวา่ผดิกฎหมาย ซ่ึงแตกต่างจากประเทศไทย 

“เอาใครก็ไดม้าเป็นบรรณารักษ”์ นอกจากน้ี ชาวต่างชาติท่ีจะเขา้ไปเป็นบรรณารักษใ์นฟิลิปปินส์ ในบทบญัญติั

ก าหนดวา่ตอ้งสอบใบอนุญาตประกอบวชิาชีพเช่นกนั ส าหรับคนท่ีไม่ไดเ้รียนบรรณารักษแ์ต่อยากเป็น

บรรณารักษท่ี์ฟิลิปปินส์ตอ้งไปเรียนหรือเขา้คอร์สตามมหาวทิยาลยัท่ีรับรองมาตรฐานวชิาชีพ ซ่ึงจะมีประกาศ

ออกมาทุกปี เหตุผลหลกัๆ ท่ีเขาปฏิบติักนัมาเช่นน้ีเพราะเขาตอ้งการรักษามาตรฐานความเป็นวชิาชีพ

บรรณารักษน์ัน่เอง  

  กฏหมายวชิาชีพบรรณารักษข์องฟิลิปินส์ มาตรา 31 มีสาระส าคญัวา่ การจา้งงานของบรรณารักษ ์

เฉพาะบรรณารักษท่ี์มีคุณสมบติัและไดรั้บใบอนุญาตเท่านั้นท่ีจะไดรั้บการวา่จา้งใหเ้ป็นบรรณารักษใ์นห้องสมุด

ของรัฐบาลทั้งหมด หน่วยราชการส่วนทอ้งถ่ินจะไดรั้บระยะเวลา 3 ปีนบัแต่วนัท่ีไดรั้บอนุมติัจากกฎหมายน้ี 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดน้ี (เมฆินทร์ ลิขิตบุญฤทธ์ิ, 2554, หนา้ 1) 
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    แมส้ านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน ไดจ้ดัท ามาตรฐานการก าหนดต าแหน่งงาน

บรรณารักษเ์พื่อใชใ้นการบริหารบุคลากร แต่เม่ือพิจารณาเน้ือหา แลว้ ก าหนดไวเ้พียงหนา้ท่ีความรับผดิชอบ

และลกัษณะงานท่ีปฏิบติัเท่านั้น ส่วนคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งไม่ไดก้  าหนดคุณวฒิุวา่ตอ้งจบสาขาวชิา

ใด จึงเป็นช่องโหวใ่หห้น่วยงานท่ีไม่เขา้ใจและไม่ตระหนกัถึงความส าคญัของวชิาชีพน้ีน าบุคลากรผูจ้บสาขาอ่ืน

เขา้มาท าหนา้ท่ีเป็นบรรณารักษ ์อีกทั้งมาตรฐานการก าหนดต าแหน่งงานบรรณารักษน้ี์ยงัใชอ้ยูใ่นวงแคบเฉพาะ

ขา้ราชการพลเรือน (ส านกังาน กพ., 2553, หนา้ 1) รวมถึงกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีไดก้  าหนดมาตรฐานดา้นครู

บรรณารักษไ์ว ้5 ดา้นเพื่อการบริหารงานบุคลากร แต่มิไดก้ าหนดคุณวุฒิและใบประกอบวชิาชีพเช่นกนั (พินิจ

นนัท ์แสงอรุณ, (ม.ป.ป., หนา้ 1)  ดงันั้น จึงเป็นช่องทางใหผู้ท่ี้ไม่ไดจ้บการศึกษาในสาขาบรรณารักษศาสตร์

สารสนเทศศาสตร์เขา้มาท างานในต าแหน่งน้ี โดยไดพ้บวา่ผูป้ระกอบอาชีพบรรณารักษใ์นหน่วยราชการต่างๆ 

ส่วนหน่ึงมาจากผูส้ าเร็จการศึกษาในสาขาอ่ืน โดยเฉพาะบรรณารักษห์อ้งสมุดโรงเรียน                        

                 3. ความคาดหวงัเกีย่วกบับทบาทมาตรฐานวชิาชีพ 

 จากตารางท่ี 5 เร่ืองท่ีผูต้อบแบบสอบถามคาดหวงัมากท่ีสุดเก่ียวกบับทบาทของมาตรฐานวชิาชีพคือ 

คุม้ครองผูป้ระกอบอาชีพบรรณารักษใ์หส้ามารถผลกัดนัภารกิจดา้นการอ่านและการบริการสารสนเทศแก่สังคม

ความรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพฒันาวชิาชีพใหด้ ารงอยูไ่ดใ้นสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลง รองลงมามีการ

รับรองหลกัสูตรและปริญญาของสถาบนัผูผ้ลิตบณัฑิตในสาขาน้ี รับรองหลกัสูตรต่างๆ ในการฝึกอบรมเป็น

ผูช้  านาญการ รวมทั้งรับรองวิทยฐานะของสถาบนัฝึกอบรม มีการก ากบัดูแลทั้งดา้นมาตรฐานหลกัสูตร 

มาตรฐานผูป้ระกอบวชิาชีพ และมาตรฐานหอ้งสมุด โดยมีสภาวชิาชีพเป็นองคก์รผูก้  ากบัดูแล เช่นเดียวกบัอาชีพ

อ่ืนๆ ท่ีมีมาตรฐานวชิาชีพใชแ้ลว้ มีการข้ึนทะเบียนและใหใ้บอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพ และควบคุมดูแล

การประพฤติผดิจรรยาบรรณ โดยสรุปเป็นแผนภาพดงัน้ี 
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   ภาพท่ี 18 ความคาดหวงัในบทบาทมาตรฐานวชิาชีพ 

   ในประเด็นเดียวกนัน้ี จากตารางท่ี 21 ผูใ้หส้ัมภาษณ์และผูเ้ขา้ร่วมการประชุมกลุ่มยอ่ย มีความ

คาดหวงัเก่ียวกบับทบาทมาตรฐานวชิาชีพอนัดบัแรกคือ มาตรฐานวชิาชีพจะสร้างขวญัก าลงัใจใหบ้รรณารักษมี์

ความภูมิใจในวชิาชีพ รองลงมาคือ ช่วยใหเ้กิดความเช่ือมัน่ในคุณภาพบณัฑิต ทั้ง 2 ประเด็นน้ี สอดคลอ้งกบัท่ี

ส านกังานเลขาธิการคุรุสภา (2548, หนา้ 3) ใหค้วามหมายวา่ วชิาชีพ เป็นกิจกรรมใหบ้ริการแก่สาธารณชนท่ี

ตอ้งอาศยัความรู้ความช านาญเป็นการเฉพาะและมีมาตรฐานในการประกอบวชิาชีพโดยผา่นการฝึกฝน อบรม 

ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัอยา่งเพียงพอก่อนท่ีจะประกอบวชิาชีพ ดงันั้น วชิาชีพจึงไดรั้บการยกยอ่งให้เป็น

วชิาชีพชั้นสูง เพราะผูป้ระกอบวชิาชีพตอ้งมีความรับผดิชอบอยา่งสูง และมีผลกระทบต่อผูรั้บบริการและ

สาธารณชน ท าใหต้อ้งมีการควบคุมการประกอบวชิาชีพเป็นพิเศษ เพื่อให้เกิดความมัน่ใจต่อผูรั้บบริการและ

สาธารณชน  

ในประเด็นน้ีสอดคลองกบั วิชาชีพควบคุมทางการศึกษา (ม.ป.ป.) ไดก้ล่าววา่ การก าหนดใหว้ชิาชีพใด

เป็นวชิาชีพควบคุมนบัเป็นความกา้วหนา้ของวชิาชีพ และเป็นการยกระดบัมาตรฐานวิชาชีพใหสู้งข้ึน อนัจะเป็น

ผลดีต่อผูรั้บบริการท่ีจะไดรั้บบริการอยา่งมีคุณภาพและมีมาตรฐานท่ีสูงข้ึนดว้ยซ่ึงจะท าใหว้ชิาชีพและผู ้

ประกอบวชิาชีพไดรั้บความเช่ือถือ ศรัทธา มีเกียรติและศกัดศ์รีในสังคม  
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ข้อเสนอแนะของงานวจิัย 
              ต่อหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

1. สมาคมวชิาชีพบรรณารักษ ์ควรจดัท ามาตรฐานวชิาชีพพร้อมก าหนดมาตรการบงัคบัใช ้แมจ้ะยงัไม่

ถึงขั้นมีกฏหมายควบคุมและมีใบประกอบวชิาชีพ ในเบ้ืองตน้อาจเร่ิมท่ีการก าหนดสมรรถนะหลกัข้ึนมา

ประกาศใชค้วบคู่ไปกบัมาตรฐานห้องสมุดและจรรยาบรรณวชิาชีพ เพื่อใหบ้รรณารักษมี์กรอบเกณฑใ์นการ

ด าเนินงานห้องสมุด แลว้ค่อยยกระดบัพฒันาไปจนถึงมาตรฐานวชิาชีพท่ีมีพระราชบญัญติัควบคุมในท่ีสุด 

2. สมาคมวชิาชีพบรรณารักษ ์ควรแสดงบทบาทในฐานะเป็นตวัแทนของกลุ่มวชิาชีพ เพื่อผลกัดนั

รัฐบาลใหเ้ห็นความส าคญัของวชิาชีพบรรณารักษใ์หเ้ทียบเท่าวชิาชีพครู การก าหนดกรอบอตัราก าลงัดา้น

บรรณารักษเ์พื่อรองรับผูส้ าเร็จการศึกษาดา้นวชิาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เช่น ประสานกบั

กระทรวงศึกษาธิการเพื่อก าหนดกรอบอตัราครูบรรณารักษใ์นหอ้งสมุดโรงเรียนและห้องสมุดประชาชนใน

สังกดักรมการศึกษานอกโรงเรียน 

3. สถาบนัการศึกษาทางบรรณารักษ ์ควรด าเนินการดา้นมาตรฐานหลกัสูตรเพื่อใหห้ลกัสูตรเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกนั ช่ือหลกัสูตรไม่แตกต่างกนั สร้างความเขา้ใจท่ีชดัเจนต่อตลาดงานผูใ้ชบ้ณัฑิต เพื่อประโยชน์

ของบณัฑิตและเตรียมพร้อมท่ีจะเขา้สู่มาตรฐานวชิาชีพ 

4. หน่วยงานผูใ้ชบ้ณัฑิต ควรรับบณัฑิตสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์เขา้ปฎิบติังาน

ในต าแหน่งบรรณารักษ ์เพื่อใหก้ารด าเนินงานมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูใ้ชบ้ริการ ตาม

หลกัการ “Put the right man on the right job” และส่งเสริมสนบัสนุนบุคลากรหอ้งสมุดใหพ้ฒันาตนเองเพื่อ

เตรียมพร้อมส าหรับการรับรองมาตรฐานวชิาชีพ 

ต่อการวจัิยคร้ังต่อไป 

             1. ควรศึกษาความเป็นไปไดข้องการพฒันามาตรฐานวชิาชีพเฉพาะกลุ่ม เพราะบรรณารักษแ์ต่ละ 

สังกดัหอ้งสมุดประเภทต่างๆ มีบริบทท่ีแตกต่างกนัแทบทุกดา้น  

             2. ควรศึกษาโรงสร้างท่ีเหมาะสมของบรรณารักษส์ภาหรือสภาวชิาชีพ โดยอา้งอิงแนวทางของวชิาชีพ

อ่ืนท่ีมีกฏหมายควบคุมและมีมาตรฐานวชิาชีพใชแ้ลว้ 

             3. ควรศึกษาแนวทางปรับเปล่ียนสมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยฯ ให้เป็นสภาวชิาชีพ หรือรูปแบบ

ขององคก์รวชิาชีพท่ีจะมีบทบาทคู่ขนานไปกบัสภาวชิาชีพ 

             4. ควรศึกษาแนวทางการพฒันามาตรฐานหลกัสูตรเพื่อการรับรองมาตรฐานวชิาชีพ 
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ผลผลติ (Out put) 
            1. รายงานผลการวิจยั 1 เล่ม 

 2. บทความวชิาการท่ีเก่ียวขอ้ง จ านวน 7 บทความท่ีจะเขียนต่อไป 

              3. ตวัแบบ (Model) เพื่อการพฒันามาตรฐานวชิาชีพ  

              จากการวเิคราะห์ขอ้มูลทั้งในส่วนแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ สรุปเป็นรูปแบบมาตรฐานวชิาชีพท่ี

เหมาะสมส าหรับบรรณารักษไ์ทย ได ้2 รูปแบบ ดงัน้ี 

                                   

                                              ภาพท่ี 19 ตวัแบบเพื่อการพฒันามาตรฐานวชิาชีพ รูปแบบท่ี 1 

รูปแบบท่ี 1 มาตรฐานวชิาชีพเร่ิมตน้ท่ีใหมี้สภาวชิาชีพเป็นองคก์รสูงสุด ผลกัดนัใหมี้พระราชบญัญติั

วชิาชีพเพื่อใหเ้ป็นวชิาชีพควบคุม ฉ,ธก าหนดมาตรฐานดา้นต่างๆ ของผูป้ระกอบวชิาชีพ 

             
                                               ภาพท่ี 20  ตวัแบบเพื่อการพฒันามาตรฐานวชิาชีพ รูปแบบท่ี 2 

สภาวชิาชีพ

มาตรฐานวชิาชีพพรบ. วชิาชีพ

มาตรฐานวชิาชีพ

สมรรถนะหลกั
วชิาชีพ

สถาบันผู้ผลติบัณฑิต

หน่วยงานผู้ใช้
บัณฑิต

จรรยาบรรณวชิาชีพ

มาตรฐานห้องสมุด
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 รูปแบบท่ี 2 มาตรฐานวชิาชีพเร่ิมท่ีการก าหนดสมรรถนะหลกัในวชิาชีพข้ึนมาก่อนดว้ยความร่วมมือ

ของสถาบนัผูผ้ลิตบณัฑิตและหน่วยงานผูใ้ชบ้ณัฑิต ประกาศใชส้มรรถนะหลกัควบคู่ไปกบัมาตรฐานหอ้งสมุด

และจรรยาบรรณวชิาชีพท่ีประกาศใชโ้ดยสมาคมหอ้งสมุดฯ ท่ีมีอยูแ่ลว้ เพื่อใหมี้กรอบสมรรถนะของ

บรรณารักษแ์ละมีเกณฑใ์นการด าเนินงานหอ้งสมุด แลว้ค่อยยกระดบัพฒันาไปจนถึงระดบัท่ีมีพระราชบญัญติั

ควบคุมในท่ีสุด รูปแบบน้ีจะมีลกัษณะค่อยเป็นค่อยไป   

  ผูว้จิยัจะน าเสนองานวิจยัน้ีต่อสมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยเพื่อพิจารณาในประเด็นต่อไปน้ี 

  1. ผลการวจิยัมีค าตอบชดัเจนวา่ผูป้ระกอบวชิาชีพตอ้งการใหมี้มาตรฐานวชิาชีพ ถึงเวลาแลว้หรือยงัท่ี

สมาคมวชิาชีพจะพิจารณาด าเนินการในเร่ืองน้ี 

                2. ตวัแบบใดท่ีเหมาะสมส าหรับการพฒันามาตรฐานวชิาชีพบรรณารักษไ์ทย 

  2. ประโยชน์ในทางประยุกต์ของผลการวจัิยทีไ่ด้ 

              1. เป็นแนวทางในการพฒันามาตรฐานวชิาชีพส าหรับบรรณารักษไ์ทยใหมี้มาตรฐานวชิาชีพท่ี 
ชดัเจนมัน่คง ยกระดบัวชิาชีพใหท้ดัเทียมอาชีพอ่ืนๆ 

               2. เป็นแนวทางในการพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอนสาขาบรรณารักษศาสตร์/สารสนเทศ 
ศาสตร์ใหมี้มาตรฐาน สอดคลอ้งกบัมาตรฐานวชิาชีพ 
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                            ข้อมูลมาตรฐานวชิาชีพบรรณารักษ์ของหน่วยงานที่เกีย่วข้อง  

1. มาตรฐานด้านครูบรรณารักษ์ของกระทรวงศึกษาธิการ  (พินิจนนัท ์แสงอรุณ. (ม.ป.ป., หนา้ 1) 

  มาตรฐานท่ี 1 ครูบรรณารักษมี์ความสามารถในการด าเนินงานหอ้งสมุด มี 7 ตวับ่งช้ี 

                      1.1 ครูบรรณารักษมี์การก าหนดวสิัยทศัน์ พนัธกิจการพฒันางานหอ้งสมุดโรงเรียน 

                      1.2 ครูบรรณารักษมี์การจดัท าแผนงาน /โครงการพฒันาห้องสมุดท่ีมีการก าหนดเป้าหมายหรือ

จุดประสงคท่ี์ชดัเจน 

                      1.3 ครูบรรณารักษมี์การจดัท าแผนงาน /โครงการหอ้งสมุดท่ีสอดรับกบัแผนกลยทุธ์ของโรงเรียน 

                      1.4 ครูบรรณารักษมี์การจดัท าโครงสร้างการปฏิบติังาน (งานบริหารจดัการหอ้งสมุด งาน

ประชาสัมพนัธ์ งานเทคนิค งานบริการ และงานกิจกรรมอยา่งครบถว้น) 

               1.5  ครูบรรณารักษมี์การจดัสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 

                      1.6  ครูบรรณารักษมี์การประเมินผลการด าเนินงาน 

                      1.7  ครูบรรณารักษมี์การน าผลการประเมินมาใชใ้นการพฒันางานหอ้งสมุด  

               มาตรฐานที่ 2 ครูบรรณารักษ์มีความสามารถในการปฏิบัติงานเทคนิค มี 7 ตวับ่งช้ี 

                       2.1 ครูบรรณารักษจ์ดัใหมี้ทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีเน้ือหาสอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนการสอน

ตามหลกัสูตร 

                       2.2 ครูบรรณารักษจ์ดัใหมี้ทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีเน้ือหาตรงตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 

                       2.3 ครูบรรณารักษจ์ดัหมวดหมู่ และท าบตัรรายการหรือท ารายการ (ดว้ยฐานขอ้มูลระบบ

คอมพิวเตอร์) ของทรัพยากรสารสนเทศ 

                        2.4 ครูบรรณารักษป์ฏิบติังานเทคนิคเพื่อเตรียมใหบ้ริการ 
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                        2.5 ครูบรรณารักษใ์ชเ้ทคโนโลยใีนการจดัเก็บและสืบคน้ทรัพยากรสารสนเทศอยา่งเหมาะสมกบั

สภาพของโรงเรียน 

                        2.6 ครูบรรณารักษใ์ชเ้ทคโนโลยใีนการจดัเก็บและสืบคน้ทรัพยากรสารสนเทศไดส้ะดวกต่อการ

เขา้ถึงและใชบ้ริการ 

                        2.7 ครูบรรณารักษส์ ารวจและบ ารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศให้อยูใ่นสภาพพร้อมใช ้

               มาตรฐานที ่3 ครูบรรณารักษ์มีความสามารถในการให้บริการ มี 8 ตัวบ่งช้ี 

                        3.1   ครูบรรณารักษจ์ดัท าระเบียบการใชห้อ้งสมุดโรงเรียน 

                        3.2  ครูบรรณารักษจ์ดัท าตารางการใชห้้องสมุดท่ี ชดัเจน 

                        3.3  ครูบรรณารักษมี์การจดัการแนะน าการใชห้อ้งสมุด 

                        3.4  ครูบรรณารักษจ์ดับริการการอ่าน และการศึกษาคน้ควา้ 

                        3.5  ครูบรรณารักษจ์ดับริการยมื- คืน 

                        3.6  ครูบรรณารักษจ์ดับริการตอบค าถามและช่วยคน้ควา้ 

                        3.7  ครูบรรณารักษจ์ดับริการเชิงรุกอยา่งหลากหลาย 

                        3.8  ครูบรรณารักษจ์ดับริการสืบคน้ทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์และทางอินเทอร์เน็ต 

                 มาตรฐานที่ 4 ครูบรรณารักษ์มีความสามารถในการจัดกจิกรรม มี 3 ตัวบ่งช้ี 

                       4.1  ครูบรรณารักษจ์ดักิจกรรมห้องสมุดเพื่อสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 

                        4.2  ครูบรรณารักษจ์ดักิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอยา่งหลากหลาย 

                        4.3  ครูบรรณารักษจ์ดักิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอยา่งต่อเน่ือง 

                มาตรฐานที ่5 ครูบรรณารักษ์มีการพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง มี 5 ตัวบ่งช้ี 

                         5.1  ครูบรรณารักษศึ์กษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง และมีนิสัยรักการอ่าน 

                         5.2  ครูบรรณารักษเ์ขา้รับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน อยา่งต่อเน่ือง 

                         5.3  ครูบรรณารักษเ์ป็นสมาชิกสมาคมและหรือชมรมวชิาชีพ ท่ีเก่ียวกบัหอ้งสมุด 
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                         5.4  ครูบรรณารักษส์ร้างเครือข่ายการเรียนรู้ และแลกเปล่ียนประสบการณ์เก่ียวกบัการ

ด าเนินงานห้องสมุด 

 

                2. มาตรฐานการก าหนดต าแหน่งงานบรรณารักษ์ ของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

(กพ.) (ส านกังาน กพ, 2553, หนา้ 1) 

                  ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (ม.ป.ป.) ไดมี้มาตรฐานการก าหนดต าแหน่งงานของ

ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน สายงานบรรณารักษ ์คลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ท่ีปฏิบติังานบรรณารักษ ์

ดงัน้ี 

                  ช่ือต าแหน่ง บรรณารักษ์ 3  

                  หนา้ท่ีและความรับผดิชอบ 

                  ปฏิบติังานบรรณารักษท่ี์ยากพอสมควร โดยมีคู่มือหรือแนวปฏิบติัหรือค าสั่งอยา่งกวา้งๆ และอยู่

ภายใตก้ารก ากบัตรวจสอบเฉพาะกรณีท่ีจ าเป็น และปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

                   ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 

                   ปฏิบติังานท่ียากพอสมควรเก่ียวกบังานบรรณารักษ ์โดยปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลาย

อยา่ง เช่น พิจารณาจดัหาหนงัสือเขา้หอ้งสมุด ใหเ้ลขหมู่หนงัสือ ท าดรรชนี บรรณานุกรม สาระสังเขป กฤตภาค 

เก็บรวบรวมสถิติต่างๆ เก่ียวกบัหอ้งสมุด ใหค้  าแนะน าปรึกษา และบริการในการคน้หาหนงัสือแก่นกัเรียน นิสิต 

นกัศึกษา คณาจารย ์และผูส้นใจอ่ืนๆ เพื่อประโยชน์เก่ียวกบังานสอน งานวิจยั และการเผยแพร่ความรู้ทั้งภายใน

และภายนอกมหาวทิยาลยั จดักิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

                   คุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

                   ไดรั้บปริญญาตรีหรือเทียบไดไ้ม่ต ่ากวา่น้ี 

                   ความรู้ความสามารถท่ีตอ้งการ 

                   1. มีความรู้ความสามารถในงานบรรณารักษอ์ยา่งเหมาะสมแก่การปฏิบติังานในหนา้ท่ี 
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                   2. มีความรู้ความเขา้ใจในกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา กฎหมาย   

วา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัอ่ืนท่ีใชใ้นการปฏิบติังานใน

หนา้ท่ี 

                   3. มีความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัเหตุการณ์ปัจจุบนัในดา้นการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยา่งยิง่

ของประเทศไทย 

                   4. มีความรู้ความสามารถในการใชภ้าษาและคอมพิวเตอร์อยา่งเหมาะสมแก่การปฏิบติังานในหนา้ท่ี 

                   5. มีความสามารถในการศึกษาและจดัการขอ้มูล วเิคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 

                   6. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 

                   ช่ือต าแหน่ง  บรรณารักษ์  4 

                   หนา้ท่ีและความรับผดิชอบ 

                   ปฏิบติังานบรรณารักษท่ี์ยาก โดยมีคู่มือหรือแนวปฏิบติัหรือค าสั่งอยา่งกวา้งๆ และอยูภ่ายใตก้าร

ก ากบัตรวจสอบเฉพาะกรณีท่ีจ าเป็น และปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

                   ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 

                   ปฏิบติังานท่ียากเก่ียวกบังานบรรณารักษ ์โดยปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่ง เช่น 

พิจารณาจดัหาและคดัเลือกหนงัสือเขา้ห้องสมุด ใหเ้ลขหมู่หนงัสือ ท าดรรชนี บรรณานุกรม สาระสังเขป กฤต

ภาค เก็บรวบรวมสถิติต่างๆ เก่ียวกบัหอ้งสมุด ใหค้  าแนะน าปรึกษา และบริการในการคน้หาหนงัสือแก่นกัเรียน 

นิสิต นกัศึกษา คณาจารย ์และผูส้นใจอ่ืนๆ เพื่อประโยชน์เก่ียวกบังานสอน งานวจิยั และการเผยแพร่ความรู้ทั้ง

ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั ใหข้อ้เสนอแนะและปรับปรุงแกไ้ข จดักิจกรรมส่งเสริมการอ่าน จดัท าคู่มือ

เพื่อใชใ้นการศึกษาคน้ควา้หนงัสือในหอ้งสมุด เป็นตน้ ใหค้  าปรึกษาแนะน าในการปฏิบติังานแก่เจา้หนา้ท่ีระดบั

รองลงมาและแก่นกัศึกษาท่ีมาฝึกปฏิบติังาน ตอบปัญหาและช้ีแจงเร่ืองต่างๆ เก่ียวกบังานในหนา้ท่ี และปฏิบติั

หนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

                  คุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
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                  1. มีคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งบรรณารักษ ์3 และไดด้ ารงต าแหน่งในระดบั 3 หรือเทียบเท่า

มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี โดยจะตอ้งปฏิบติัราชการเก่ียวกบังานบรรณารักษ ์หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งมาแลว้ไม่นอ้ย

กวา่ 1 ปี หรือ 

                 2. ไดรั้บปริญญาโทหรือเทียบไดไ้ม่ต ่ากวา่น้ี 

                 ความรู้ความสามารถท่ีตอ้งการ 

                 นอกจากมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบับรรณารักษ ์๓ แลว้ จะตอ้ง 

                 1. มีความรู้ความเขา้ใจในนโยบายและแผนงานดา้นต่างๆ ของหน่วยงานท่ีสังกดั 

                  2. มีความสามารถในการจดัท าแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหค้  าปรึกษา แนะน า และเสนอแนะ

วธีิการแกไ้ขปรับปรุงการปฏิบติังานท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบ 

     ช่ือต าแหน่ง บรรณารักษ์ 5  

                   หนา้ท่ีและความรับผดิชอบ 

                   ปฏิบติังานบรรณารักษท่ี์ค่อนขา้งยากมาก โดยใชค้วามคิดริเร่ิมบา้ง มีคู่มือ แนวปฏิบติั หรือค าสั่งใน

บางกรณีและอยูภ่ายใตก้ารก ากบัตรวจสอบนอ้ยมาก และปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 

                    ปฏิบติังานท่ีค่อนขา้งยากมากเก่ียวกบังานบรรณารักษ ์ โดยปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือ

หลายอยา่ง เช่น พิจารณาจดัหาหนงัสือเขา้หอ้งสมุด ให้เลขหมู่หนงัสือ ท าดรรชนี บรรณานุกรม สาระสังเขป 

กฤตภาค เก็บรวบรวมสถิติต่างๆ เก่ียวกบัหอ้งสมุด ศึกษาคน้ควา้ วธีิการเทคนิคใหม่ๆ ทางดา้นบรรณารักษเ์พื่อ

ปรับปรุงห้องสมุด ใหค้  าแนะน าปรึกษา และบริการในการคน้หาหนงัสือแก่นกัเรียน นิสิต นกัศึกษา คณาจารย ์

และผูส้นใจอ่ืนๆ เพื่อประโยชน์เก่ียวกบังานสอน งานวจิยั และการเผยแพร่ความรู้ทั้งภายในและภายนอก

มหาวทิยาลยั จดักิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ศึกษา คน้ควา้ ทดลอง วเิคราะห์หรือสังเคราะห์งาน  ทางดา้น

บรรณารักษ ์เผยแพร่ผลงานทางดา้นบรรณารักษ ์ศึกษา คน้ควา้ วเิคราะห์หรือสังเคราะห์งานทางดา้นบรรณารักษ ์

เผยแพร่ผลงานทางดา้นบรรณารักษ ์ ฝึกอบรมและใหค้  าปรึกษาแนะน าในการปฏิบติังานแก่เจา้หนา้ท่ีระดบั

รองลงมาและแก่นกัศึกษาท่ีมาฝึกปฏิบติังาน ตอบปัญหาและช้ีแจงเร่ืองต่างๆ เก่ียวกบังานในหนา้ท่ี และปฏิบติั

หนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
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       คุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

                   1. มีคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งบรรณารักษ ์3 หรือบรรณารักษ ์4 และไดด้ ารงต าแหน่งใน

ระดบั 4 หรือเทียบเท่ามาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี โดยจะตอ้งปฏิบติัราชการเก่ียวกบังานบรรณารักษ ์หรืองานอ่ืนท่ี

เก่ียวขอ้งมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี หรือ 

                   2. มีคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งบรรณารักษ ์3 ไดด้ ารงต าแหน่งไม่ต ่ากวา่ระดบั 3 หรือเทียบเท่า

มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 4 ปี โดยจะตอ้งปฏิบติัราชการเก่ียวกบังานบรรณารักษ ์หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งมาแลว้ ไม่นอ้ย

กวา่ 1 ปี หรือ 

                   3. ไดรั้บปริญญาเอกหรือเทียบไดไ้ม่ต ่ากวา่น้ี 

                   ความรู้ความสามารถท่ีตอ้งการ 

                   นอกจากมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบับรรณารักษ ์4 แลว้ จะตอ้ง 

                   1. มีความรู้ความเขา้ใจในหลกัการบริหารงานบุคคล 

                   2. มีความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

                   ช่ือต าแหน่ง  บรรณารักษ์ 6 

                   หนา้ท่ีและความรับผดิชอบ 

                   ปฏิบติังานบรรณารักษท่ี์ยากมาก โดยตอ้งใชค้วามคิดริเร่ิมในงานท่ีมีแนวปฏิบติันอ้ยมาก และอยู่

ภายใตก้ารก ากบัตรวจสอบนอ้ยมาก และปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีไดรั้บมอบหมาย หรือปฏิบติังานในฐานะ

ผูช้  านาญการในงานบรรณารักษ ์โดยงานท่ีปฏิบติัตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถ ความช านาญงานและ

ประสบการณ์สูง ตอ้งคิดริเร่ิมก าหนดแนวทางการท างาน แกไ้ขปัญหาในงานท่ีรับผดิชอบใหส้ าเร็จตาม

วตัถุประสงค ์และปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

     ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 

                  ปฏิบติังานท่ีตอ้งใชค้วามรู้ ความสามารถ ความช านาญงานและประสบการณ์ทางดา้นบรรณารักษ ์

โดยปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่ง เช่น วเิคราะห์จดัหมวดหมู่หนงัสือ ใหบ้ริการคน้หาหนงัสือ

ทัว่ไป และศึกษา คน้ควา้หนงัสือทางดา้นวชิาการแขนงต่างๆ จดัท าบรรณานุกรม ดรรชนี บริการตอบค าถาม

เพื่อใหค้วามรู้แก่ผูใ้ชห้้องสมุดโดยศึกษา คน้ควา้ และรวบรวมจากหนงัสือต่างๆ หนงัสือพิมพ ์วารสาร ส่ิงพิมพ ์
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หรือหนงัสือตวัเขียน และค าจารึกต่างๆ ท่ีมีอยูใ่นหอสมุด วเิคราะห์เพื่อการใหเ้ลขหมู่หนงัสือ ขยายเลขหมู่

หนงัสือ และท าบตัรรายการใหไ้ดม้าตรฐานสากล และเหมาะสมกบัลกัษณะและประเภทของหนงัสือท่ีมีอยู ่

พิจารณาในการใชว้ธีิการและเทคนิคใหม่ทางดา้นบรรณารักษ ์ใหก้ารฝึกอบรมการปฏิบติังานของหอ้งสมุด 

ด าเนินการและแกปั้ญหาขอ้ขดัขอ้งในการจดัท าคู่มือการปฏิบติังานวชิาการ ศึกษาวจิยัต่างๆ ทางดา้นบรรณารักษ ์

และจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ศึกษา คน้ควา้ ทดลอง วิเคราะห์หรือสังเคราะห์ หรือวจิยังานทางดา้น

บรรณารักษ ์เผยแพร่ผลงานทางดา้นบรรณารักษ ์ท าความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและด าเนินการเก่ียวกบั

งานบรรณารักษ ์จดัท าเอกสารวชิาการ คู่มือเก่ียวกบังานในความรับผิดชอบ ศึกษา คน้ควา้ วเิคราะห์สังเคราะห์ 

หรือวจิยังานดา้นบรรณารักษ ์เป็นตน้ เผยแพร่ผลงานทางดา้นบรรณารักษ ์ท าความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ

และด าเนินการเก่ียวกบังานบรรณารักษ ์จดัท าเอกสารวชิาการ คู่มือเก่ียวกบังานในความรับผดิชอบ ฝึกอบรม

และใหค้  าปรึกษาแนะน าในการปฏิบติังานแก่เจา้หนา้ท่ีระดบัรองลงมาและแก่นกัศึกษาท่ีมาฝึกปฏิบติังาน ตอบ

ปัญหาและช้ีแจงเร่ืองต่างๆ เก่ียวกบังานในหนา้ท่ี เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามท่ีไดรั้บแต่งตั้ง เขา้

ร่วมประชุมในการก าหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงานท่ีสังกดั และปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

                  คุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

                  1. มีคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งบรรณารักษ ์3 หรือบรรณารักษ ์4 หรือบรรณารักษ ์5 และได้

ด ารงต าแหน่งในระดบั 5 หรือเทียบเท่ามาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี โดยจะตอ้งปฏิบติัราชการเก่ียวกบังานบรรณารักษ ์

หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี หรือ 

                  2. มีคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งบรรณารักษ ์3 หรือบรรณารักษ ์4 หรือบรรณารักษ ์5 และได ้  

ด ารงต าแหน่งไม่ต ่ากวา่ระดบั 4 หรือเทียบเท่ามาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 4 ปี โดยจะตอ้งปฏิบติัราชการเก่ียวกบังาน

บรรณารักษ ์หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 

                  ความรู้ความสามารถท่ีตอ้งการ 

                  นอกจากมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบับรรณารักษ ์5 แลว้ จะตอ้งมีความสามารถในการริเร่ิม 

ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน หรือมีความช านาญงานในหนา้ท่ีและมีประสบการณ์ 

     ช่ือต าแหน่ง บรรณารักษ์ 7 

                  หนา้ท่ีและความรับผดิชอบ 
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    ปฏิบติังานในฐานะหวัหนา้หน่วยงาน ควบคุมการปฏิบติังานบรรณารักษท่ี์มีขอบเขตเน้ือหาของงาน

หลากหลาย และมีขั้นตอนการท างานท่ียุง่ยากซบัซอ้นค่อนขา้งมาก โดยตอ้งก าหนดแนวทางการท างานท่ี

เหมาะสมกบัสถานการณ์ ก ากบั ตรวจสอบ ผูป้ฏิบติังานเพื่อใหง้านท่ีรับผดิชอบส าเร็จตามวตัถุประสงค ์และ

ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีไดรั้บมอบหมาย หรือปฏิบติังานในฐานะผูช้  านาญการในงานบรรณารักษ ์โดยงานท่ี

ปฏิบติัตอ้งใชค้วามรู้ ความสามารถ ความช านาญงานและประสบการณ์สูงมากโดยตอ้งคิดริเร่ิมปรับเปล่ียน

แนวทางใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนใหม่ๆ และแกไ้ขปัญหาในงานท่ีรับผดิชอบใหส้ าเร็จ

ตามวตัถุประสงค ์และปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 

    ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 

                  ปฏิบติังานท่ีตอ้งใชค้วามรู้ ความสามารถ ความช านาญงานและประสบการณ์ทางดา้นบรรณารักษสู์ง

มาก โดยปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่ง เช่น ปฏิบติังานวจิยัเพื่อพฒันาแนวทางวธีิการในงาน

บรรณารักษ ์ศึกษา คน้ควา้ ทดลอง วเิคราะห์หรือสังเคราะห์ หรือวจิยัเพื่อก าหนดลกัษณะและมาตรฐานในการ

ปฏิบติังานบรรณารักษ ์ ท าความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและด าเนินการเก่ียวกบังานบรรณารักษ ์ศึกษา 

คน้ควา้ หาวธีิการในการแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบังานงานบรรณารักษ ์เป็นตน้  พฒันาเอกสารวชิาการ คู่มือเก่ียวกบั

งานในความรับผิดชอบ เขา้ร่วมประชุมและช้ีแจงรายละเอียดต่อคณะกรรมการต่างๆ ฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้

ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและวธีิการของงานในความรับผดิชอบ ใหค้  าปรึกษาแนะน า ตอบปัญหาและช้ีแจง

เร่ืองต่างๆ เก่ียวกบังานในหนา้ท่ี เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามท่ีไดรั้บแต่งตั้ง เขา้ร่วมประชุมในการ

ก าหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงานท่ีสังกดั และปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งในฐานะหวัหนา้หน่วยงาน 

นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวขา้งตน้แลว้ ยงัท าหนา้ท่ีก าหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ให้

ค  าปรึกษาแนะน า ปรับปรุงแกไ้ข ติดตามประเมินผล และแกไ้ขปัญหาขอ้ขดัขอ้งในการปฏิบติังานในหน่วยงาน 

  คุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

                1. มีคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งงานบรรณารักษ ์3 หรืองานบรรณารักษ ์4 หรืองานบรรณารักษ ์5 

และไดด้ ารงต าแหน่งในระดบั 6 หรือเทียบเท่ามาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี โดยจะตอ้งปฏิบติัราชการเก่ียวกบังานงาน

บรรณารักษ ์หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี หรือ 
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               2. มีคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งงานบรรณารักษ ์3 หรืองานบรรณารักษ ์4 หรืองานบรรณารักษ ์5 

และไดด้ ารงต าแหน่งไม่ต ่ากวา่ระดบั 5 หรือเทียบเท่ามาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 4 ปี โดยจะตอ้งปฏิบติัราชการเก่ียวกบั

งานงานบรรณารักษ ์หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 

                ความรู้ความสามารถท่ีตอ้งการ 

                นอกจากมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบับรรณารักษ ์6 แลว้ จะตอ้งมีความสามารถในการบริหาร

และจดัระบบงาน หรือมีความช านาญงานในหนา้ท่ีและมีประสบการณ์สูงมาก ตลอดจนมีความรู้ ความเขา้ใจใน

นโยบายการบริหารงานของรัฐบาล และปัญหาดา้นการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

 

                ช่ือต าแหน่ง บรรณารักษ์ 8 

                หนา้ท่ีและความรับผดิชอบ 

                ปฏิบติังานในฐานะหวัหนา้หน่วยงาน  ซ่ึงมีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบในการควบคุม ก ากบั 

หน่วยงานดา้นบรรณารักษท่ี์มีขอบเขตเน้ือหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการท างานยุง่ยากซบัซอ้นมาก 

โดยตอ้งปรับเปล่ียนแนวทางการท างานใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ใหม่ แกไ้ขปัญหาในงาน  ตลอดจนก ากบั 

ตรวจสอบผูป้ฏิบติังานเพื่อใหง้านท่ีรับผิดชอบส าเร็จตามวตัถุประสงค ์ และปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีไดรั้บ

มอบหมาย หรือ 

                ปฏิบติังานในฐานะผูช้  านาญการในงานบรรณารักษ ์โดยงานท่ีปฏิบติัตอ้งใชค้วามรู้ ความสามารถ 

ความช านาญงาน และประสบการณ์สูงมากเป็นพิเศษ โดยตอ้งคิดริเร่ิมพฒันาแนวทางใหเ้หมาะสมเพื่อหาวธีิการ

ใหม่ๆ มาใชใ้นการปฏิบติังาน ตลอดจนแกไ้ขปัญหาและตดัสินใจในงานท่ีรับผดิชอบใหส้ าเร็จตามวตัถุประสงค ์

และปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

                ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 

                ปฏิบติังานท่ีตอ้งใชค้วามรู้  ความสามารถ  ความช านาญงานและประสบการณ์ทางดา้นบรรณารักษสู์ง

มากเป็นพิเศษ โดยปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่ง เช่น ปฏิบติังานวิจยัท่ีก่อใหเ้กิดการพฒันา

เทคนิควธีิการในงานบรรณารักษใ์หมี้คุณภาพและประสิทธิภาพยิง่ข้ึน ศึกษา คน้ควา้ วเิคราะห์ สังเคราะห์ หรือ

วจิยัเพื่อใหข้อ้เสนอแนะในการก าหนดลกัษณะและมาตรฐานในการปฏิบติังานบรรณารักษ ์ควบคุมตรวจสอบ
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การปฏิบติังานบรรณารักษใ์หเ้ป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด ท าความเห็น สรุปรายงาน ใหค้  าปรึกษา เสนอแนะ

การด าเนินการเก่ียวกบังานบรรณารักษ ์ ศึกษา คน้ควา้หาวธีิการในการแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบังานบรรณารักษ ์เป็น

ตน้ พฒันาเอกสารวชิาการ คู่มือเก่ียวกบังานในความรับผิดชอบ เขา้ร่วมประชุมและช้ีแจงรายละเอียดต่อ

คณะกรรมการต่างๆ ฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและวธีิการของงานในความรับผดิชอบ 

ใหค้  าปรึกษาแนะน า ตอบปัญหาและช้ีแจงเร่ืองต่างๆ เก่ียวกบังานในหนา้ท่ี เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ 

ตามท่ีไดรั้บแต่งตั้ง เขา้ร่วมประชุมในการก าหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงานท่ีสังกดั  และปฏิบติัหนา้ท่ี

อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

                ในฐานะหวัหนา้หน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวขา้งตน้แลว้ ยงัท าหนา้ท่ีก าหนดนโยบาย

การปฏิบติังาน ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหค้  าปรึกษาแนะน า ปรับปรุงแกไ้ข 

ติดตามประเมินผล และแกไ้ขปัญหาขอ้ขดัขอ้งในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผดิชอบ 

                คุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

                1. มีคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งบรรณารักษ ์3 หรือบรรณารักษ ์4 หรือบรรณารักษ ์5 และได้

ด ารงต าแหน่งในระดบั 7 หรือเทียบเท่ามาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี โดยจะตอ้งปฏิบติัราชการเก่ียวกบังานบรรณารักษ ์

หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี หรือ                                                                                                                                  

                 2. มีคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งบรรณารักษ ์3 หรือบรรณารักษ ์4 หรือบรรณารักษ ์5 และได้

ด ารงต าแหน่งไม่ต ่ากวา่ระดบั 6 หรือเทียบเท่ามาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี โดยจะตอ้งปฏิบติัราชการเก่ียวกบังาน

บรรณารักษ ์หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 

                ความรู้ความสามารถท่ีตอ้งการ 

                นอกจากมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบับรรณารักษ ์7 แลว้ จะตอ้งมีความช านาญงานในหนา้ท่ี

และมีประสบการณ์สูงมากเป็นพิเศษ 

               ช่ือต าแหน่ง บรรณารักษ์ 9 

               หนา้ท่ีและความรับผดิชอบ 

                ปฏิบติังานในฐานะหวัหนา้หน่วยงาน  ซ่ึงมีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบในการควบคุม ก ากบัหน่วยงาน

ดา้นบรรณารักษท่ี์มีขอบเขตเน้ือหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการท างานท่ียุง่ยากซบัซอ้นมากเป็นพิเศษ 
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ตลอดจนก ากบั ตรวจสอบผูป้ฏิบติังานเพื่อใหง้านท่ีรับผิดชอบส าเร็จตามวตัถุประสงค ์ และปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน

ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย  หรือ 

                 ปฏิบติังานในฐานะผูเ้ช่ียวชาญในงานบรรณารักษ ์โดยงานท่ีปฏิบติัตอ้งใชค้วามรู้ ความสามารถ ความ

เช่ียวชาญและประสบการณ์สูง และมีผลงานท่ีแสดงความเป็นผูเ้ช่ียวชาญเป็นท่ียอมรับโดยตอ้งคิดริเร่ิม ยกเลิก 

หรือก าหนดขั้นตอนและตดัสินใจเก่ียวกบัทรัพยากรท่ีจะน ามาใชเ้พื่อใหก้ารด าเนินงานตามแผนงานโครงการ

ส าเร็จตามเป้าหมายและวตัถุประสงค ์ ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และปฏิบติัหนา้ท่ี

อ่ืนตามท่ีไดรั้บมอบหมาย  

     ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 

                   ปฏิบติังานท่ีตอ้งใชค้วามรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงทางดา้นบรรณารักษ์

โดยปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่ง เช่น ริเร่ิมการด าเนินงานวจิยัต่างๆ ในงานบรรณารักษป์ฏิบติั

งานวจิยัท่ีก่อใหเ้กิดความรู้ใหม่หรือเทคนิควธีิการใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่องานบรรณารักษ ์ศึกษา วเิคราะห์ 

สังเคราะห์และวจิยัเพื่อวางหลกัเกณฑใ์นการวเิคราะห์ วจิยั ประเมินผลรวมทั้งก าหนดวธีิการและระเบียบปฏิบติั

ทางดา้นบรรณารักษ ์ศึกษา วเิคราะห์ สังเคราะห์ และวจิยัเพื่อพฒันาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบติังาน

บรรณารักษศึ์กษา วเิคราะห์ หรือวจิยัเพื่อเสนอความเห็นเก่ียวกบัปัญหาท่ีมีความยุง่ยากมากและมีขอบเขต

กวา้งขวางมากทางดา้นบรรณารักษ ์และแนวทางแกไ้ขปัญหา ติดตามความกา้วหนา้ทางวชิาการดา้นบรรณารักษ์

และในดา้นท่ีเก่ียวขอ้ง และน ามาประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัลกัษณะงานของหน่วยงาน  เป็นท่ีปรึกษาใน

โครงการวจิยัทางดา้นบรรณารักษ ์ใหก้ารบริการและเผยแพร่ความรู้ทางดา้นบรรณารักษ ์ตอบปัญหาและช้ีแจง

เร่ืองต่างๆ เก่ียวกบังานในหนา้ท่ี เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามท่ีไดรั้บแต่งตั้ง เขา้ร่วมประชุมในการ

ก าหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงานท่ีสังกดั  เป็นผูแ้ทนของมหาวทิยาลยั/สถาบนัหรือของรัฐบาลในการ

เขา้ร่วมประชุมหรือเจรจาปัญหาต่างๆ เก่ียวกบังานบรรณารักษท์ั้งในและต่างประเทศ และปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนท่ี

เก่ียวขอ้ง                            

              ในฐานะหวัหนา้หน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวขา้งตน้แลว้ ยงัท าหนา้ท่ีก าหนดนโยบายการ

ปฏิบติังาน ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหค้  าปรึกษาแนะน า ปรับปรุงแกไ้ข 

ติดตามประเมินผล และแกไ้ขปัญหาขอ้ขดัขอ้งในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผดิชอบ 

               คุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
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 1. มีคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งบรรณารักษ ์3 หรือบรรณารักษ ์4 หรือบรรณารักษ ์5 และไดด้ ารง

ต าแหน่ง ในระดบั 8 หรือเทียบเท่ามาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี โดยจะตอ้งปฏิบติัราชการเก่ียวกบังานบรรณารักษ ์

หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี หรือ                                                                                                                                                 

     2. มีคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งบรรณารักษ ์3  หรือบรรณารักษ ์4  หรือบรรณารักษ ์5 และได้

ด ารงต าแหน่งไม่ต ่ากวา่ระดบั 7 หรือเทียบเท่ามาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี โดยจะตอ้งปฏิบติัราชการเก่ียวกบังาน

บรรณารักษ ์หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 

 

                    ความรู้ความสามารถท่ีตอ้งการ 

                    นอกจากมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบับรรณารักษ ์8 แลว้จะตอ้ง 

                     1. ในฐานะผูเ้ช่ียวชาญจะตอ้งมีความเช่ียวชาญและมีประสบการณ์สูง โดยมีผลงานท่ีแสดงความ

เป็นผูเ้ช่ียวชาญเป็นท่ียอมรับ และมีความสามารถในการใหค้  าปรึกษาแนะน าดา้นงานบรรณารักษ ์แก่หน่วยงาน

ท่ีสังกดัและส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 

                      2. ในฐานะหวัหนา้หน่วยงานจะตอ้งมีความรู้และประสบการณ์เป็นพิเศษ และมีความสามารถใน

การ 

ใหป้รึกษาแนะน าดา้นงานบรรณารักษ ์แก่หน่วยงานท่ีสังกดัและส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 

       ช่ือต าแหน่ง บรรณารักษ์ 10 

                    หนา้ท่ีและความรับผดิชอบ 

                    ปฏิบติังานในฐานะผูเ้ช่ียวชาญพิเศษในงานบรรณารักษ ์โดยงานท่ีปฏิบติัตอ้งใชค้วามรู้ 

ความสามารถ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงมาก  และมีผลงานท่ีแสดงความเป็นผูเ้ช่ียวชาญพิเศษเป็นท่ี

ยอมรับในวงวชิาการหรือวชิาชีพ และ/หรือเป็นแหล่งอา้งอิงทางวชิาการบรรณารักษ ์โดยตอ้งก ากบั ดูแลงานท่ี

เป็นหนา้ท่ีหลกัหรืองานท่ีตอ้งการความ เช่ียวชาญเฉพาะดา้นของหน่วยงาน ตอ้งพฒันาทบทวนและก าหนด

แนวทาง แผนงาน โครงการระยะยาว ตลอดจนพิจารณาความตอ้งการทรัพยากร และจดัสรรทรัพยากรส าหรับ

โครงการเพื่อใหก้ารด าเนินงานตามแผนงานโครงการเป็นไปตามวตัถุประสงค ์ติดตามประเมินผล ประสานงาน   

และปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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                   ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 

                   ปฏิบติังานท่ีตอ้งใชค้วามรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญพิเศษและประสบการณ์สูงมากทางดา้น

บรรณารักษ ์โดยปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่ง เช่น ริเร่ิมและวางแผนด าเนินงานวจิยัต่างๆ ใน

งานบรรณารักษ ์ก ากบั ตรวจสอบ ดูแลโครงการวิจยั ปฏิบติังานวจิยัท่ีก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือเทคนิควธีิการ

ใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่องานบรรณารักษ ์เป็นอยา่งมาก ศึกษา วเิคราะห์ สังเคราะห์และวจิยัเพื่อวางหลกัเกณฑใ์น

การวเิคราะห์ วจิยั ประเมินผล รวมทั้งก าหนดวธีิการและระเบียบปฏิบติัทางดา้นบรรณารักษ ์ศึกษา วเิคราะห์ 

สังเคราะห์และวจิยัเพื่อพฒันาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบติังานบรรณารักษ ์ศึกษา วเิคราะห์หรือวจิยั และ

วนิิจฉยัเพื่อเสนอความเห็นเก่ียวกบัปัญหาต่างๆ ซ่ึงมีลกัษณะพิเศษเฉพาะดา้นท่ีมีความยุง่ยากซบัซอ้นมากและมี

ขอบเขตกวา้งขวางมาก ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหา ติดตามความกา้วหนา้ทางวชิาการในดา้น

บรรณารักษ ์และในดา้นท่ีเก่ียวขอ้ง และน ามาประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัลกัษณะงานของหน่วยงาน  เป็นท่ี

ปรึกษาในโครงการวิจยัท่ีส าคญัทางดา้นบรรณารักษ ์เสนอแนะรูปแบบและเทคนิคเก่ียวกบังานบรรณารักษ ์ท่ี

เหมาะสม ใหก้ารบริการและเผยแพร่ความรู้ทางดา้นวชิาการบรรณารักษใ์นระดบัชาติหรือนานาชาติ ตอบปัญหา

และช้ีแจงเร่ืองต่างๆ เก่ียวกบังานในหนา้ท่ี เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามท่ีไดรั้บแต่งตั้ง เขา้ร่วม

ประชุมในการก าหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงานท่ีสังกดั เป็นผูแ้ทนของกลุ่มมหาวทิยาลยั/สถาบนัหรือ

ของรัฐบาลในการเขา้ร่วมประชุมหรือเจรจาปัญหาต่างๆ เก่ียวกบังานบรรณารักษท์ั้งในและต่างประเทศ และ

ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

   คุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

                1. มีคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งบรรณารักษ ์3 หรือบรรณารักษ ์4 หรือบรรณารักษ ์5 และได้

ด ารงต าแหน่งในระดบั 9 หรือเทียบเท่ามาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี โดยจะตอ้งปฏิบติัราชการเก่ียวกบังานบรรณารักษ ์

หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี  หรือ 

                2. มีคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งบรรณารักษ ์3 หรือบรรณารักษ ์4 หรือบรรณารักษ ์5 และได้

ด ารงต าแหน่งไม่ต ่ากวา่ระดบั 8 หรือเทียบเท่ามาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี โดยจะตอ้งปฏิบติัราชการเก่ียวกบังาน 

บรรณารักษ ์หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี   

  คุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
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               1. มีคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งบรรณารักษ ์3 หรือบรรณารักษ ์4 หรือบรรณารักษ ์5 และไดด้ ารง

ต าแหน่ง ในระดบั 8 หรือเทียบเท่ามาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี โดยจะตอ้งปฏิบติัราชการเก่ียวกบังานบรรณารักษ ์

หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี หรือ                                                                                                                                                   

                2. มีคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งบรรณารักษ ์3  หรือบรรณารักษ ์4  หรือบรรณารักษ ์5 และได้

ด ารงต าแหน่งไม่ต ่ากวา่ระดบั 7 หรือเทียบเท่ามาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี โดยจะตอ้งปฏิบติัราชการเก่ียวกบังาน

บรรณารักษ ์หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 

 

   ความรู้ความสามารถท่ีตอ้งการ 

               นอกจากมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบับรรณารักษ ์8 แลว้จะตอ้ง 

                 1. ในฐานะผูเ้ช่ียวชาญจะตอ้งมีความเช่ียวชาญและมีประสบการณ์สูง โดยมีผลงานท่ีแสดงความเป็น

ผูเ้ช่ียวชาญเป็นท่ียอมรับ และมีความสามารถในการใหค้  าปรึกษาแนะน าดา้นงานบรรณารักษ ์แก่หน่วยงานท่ี

สังกดัและส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 

                 2. ในฐานะหวัหนา้หน่วยงานจะตอ้งมีความรู้และประสบการณ์เป็นพิเศษ และมีความสามารถในการ 

ใหป้รึกษาแนะน าดา้นงานบรรณารักษ ์แก่หน่วยงานท่ีสังกดัและส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 

                  ความรู้ความสามารถท่ีตอ้งการ 

                  นอกจากมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบับรรณารักษ ์9 แลว้ จะตอ้งมีความเช่ียวชาญพิเศษและมี

ประสบการณ์สูงมากทางดา้นบรรณารักษ ์โดยมีผลงานท่ีแสดงความเป็นผูเ้ช่ียวชาญพิเศษเป็นท่ียอมรับในวง

วชิาการหรือวชิาชีพ และ/หรือเป็นแหล่งอา้งอิงทางวชิาการในระดบัชาติ และ/หรือระดบันานาชาติ ตลอดจนมี

ความสามารถในการประเมินและวเิคราะห์สถานการณ์เพื่อใหค้  าปรึกษาและขอ้เสนอแนะในดา้นบรรณารักษ ์ 

แก่หน่วยงานท่ีสังกดัและส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 

              3. จรรยาบรรณบรรณารักษ์ ประกาศโดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 

  หอ้งสมุดเป็นสถาบนัท่ีมีเกียรติ เป็นบริการความรู้ท่ีเป็นคุณแก่สังคม เพื่อประโยชน์ต่อการพฒันา

หอ้งสมุด เพื่อสร้างความมัง่คงแก่สถาบนัหอ้งสมุด และเพื่อใหส้ถาบนัหอ้งสมุดเป็นท่ีเช่ือถือและยอมรับของ
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ประชาชน สมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี เห็นสมควรก าหนดจรรยาบรรณส าหรับบรรณารักษ ์และผูป้ฏิบติังานหอ้งสมุดทุกต าแหน่งไวด้งัต่อไปน้ี 

  หมวดที ่1 - จรรยาบรรณต่อผู้ใช้ 

ตอ้งค านึงถึงความสะดวกสบายของผูใ้ชก่้อนอ่ืน 

ตอ้งใชว้ชิาชีพใหเ้กิดประโยชน์แก่ผูใ้ชอ้ยา่งเตม็ความสามารถ 

ตอ้งใชค้วามเสมอภาคแก่ผูใ้ชโ้ดยไม่ค  านึงถึงฐานะ เช่ือชาติ ศาสนา สังคม 

 หมวดที ่2 - จรรยาบรรณต่อวชิาชีพ 

 ตอ้งประพฤติตนอนัเป็นการเชิดชูเกียรติศกัด์ิในวชิาชีพ 

 ตอ้งศึกษา แสวงหาความรู้ตามมาตรฐาน และพฒันาตามนวตักรรมใหม่ๆ มาใชใ้นวชิาชีพ 

 ตอ้งใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติังานต่อวชิาชีพ 

 ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต 

  หมวดที ่3 - จรรยาบรรณต่อเพ่ือนร่วมงาน 

 ตอ้งมีมนุษยสัมพนัธ์อนัดีต่อผูร่้วมงานและผูร่้วมวชิาชีพ 

 ตอ้งเคารพและยอมรับมติของท่ีประชุม 

 ตอ้งรักษา แสวงหามิตรภาพและเครือข่ายระหวา่งผูร่้วมงานและผูร่้วมวชิาชีพ 

 ตอ้งยดึมัน่ในคุณธรรมและพรหมวหิารในการปฏิบติัตนต่อผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ผูร่้วมงาน 

และผูร่้วมวชิาชีพ 

  หมวดที ่4 - จรรยาบรรณต่อสถาบัน 

ตอ้งรักษาประโยชน์และช่ือเสียงของสถาบนัท่ีสังกดั 

ตอ้งร่วมมือและปฏิบติังานตามนโยบายท่ีสังกดั เพื่อธ ารงช่ือเสียงและเกียรติภูมิ 

ตอ้งรักษาช่ือและทรัพยากรของสถาบนั ไม่พึงแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือหมู่คณะโดยมิชอบ 

  หมวดที ่5 - จรรยาบรรณต่อสังคม 

ตอ้งเป็นผูน้ าสังคมอยา่งเขม้แขง็ 

ตอ้งอุทิศตนใหป้ระโยชน์ต่อสังคมดว้ยการใชว้ชิาชีพโดยสุจริต 

ตอ้งผดุงรักษาไวซ่ึ้งเสถียรภาพและความมัง่คงต่อสังคม 
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4. ความสามารถและคุณสมบัติทีเ่หมาะสมส าหรับครูบรรณารักษ์ออสเตรเลยี เป็นการก าหนดร่วมกนั

ของสมาคม 2 แห่งคือ คือ Australian Library and Information Association (ALIA) และ Australian School 

Library Association (ASLA)  

                 1. พฒันาความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกบัรูปแบบการเรียนรู้ 

2. สร้างแบบฝึกหดัการสอนท่ียอดเยีย่มและแนะน าครูท่ีมีการใชห้ลกัสูตรผา่นการปฏิบติัร่วมกนั 

3. ออกแบบและพฒันากลยทุธ์ขอ้มูลเพื่อปรับปรุงผลการเรียนรู้ของนกัเรียน 

4. ประเมินการเรียนรู้ของนกัเรียนเก่ียวกบัโครงการหอ้งสมุดและบริการขอ้มูลเพื่อแจง้และปรับปรุง

การ 

ปฏิบติัวชิาชีพ 

5. ก าหนดนโยบายและขั้นตอนในการจดัการห้องสมุดโรงเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 

6. ใชแ้นวทางปฏิบติัท่ีดีท่ีสุดในการจดัการหอ้งสมุดและฐานขอ้มูลเพื่อจดัการทรัพยากรสารสนเทศท่ี 

หลากหลายรวมถึงสภาพแวดลอ้มออนไลน์เพื่อเพิ่มการเขา้ถึง 

7. ปฏิบติัตามมาตรฐานในการจดัท ารายการแอพพลิเคชนัเมตาดาตา้และระบบสืบคน้ฐานขอ้มูล 

ท่ีน ามาใชเ้ม่ือปี พ. ศ. 2552 

   จากคุณสมบติัและความสามารถดงักล่าว ออสเตรเลียไดก้ าหนดตวับ่งช้ีส าหรับครูบรรณารักษใ์น

สถานศึกษาต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

                 1. ความเป็นครูบรรณารักษท่ี์ดี 

                     1.1 เขา้ใจหลกัการของการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

                     1.2 มีความรู้เก่ียวกบัการเรียนรู้ การเรียนการสอน เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตรและระดบัพฒันาการ 

                     1.3 เขา้ใจเร่ืองโรงเรียน ชุมชน และหลกัสูตรเป็นอยา่งดี 

                      1.4 มีความรู้เช่ียวชาญเร่ืองสารสนเทศ ทรัพยากร เทคโนโลยแีละการจดัการหอ้งสมุด 

                 2. ความรู้เก่ียวกบัหลกัการของการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

                      2.1 มีความรู้เก่ียวกบัทฤษฎีขอ้มูล ความรู้และการปฏิบติั 

                      2.2 เขา้ใจอยา่งละเอียดวา่ผูเ้รียนทุกคนมีการพฒันาและใชก้ลยทุธ์ทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

                      2.3 มีความเขา้ใจวธีิการท่ีท าใหเ้ด็กและเยาวชนกลายเป็นผูอ่้านท่ีเป็นอิสระ 

                      2.4 เขา้ใจบทบาทของขอ้มูลและเทคโนโลยกีารส่ือสาร (ไอซีทีเอ) ในการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
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                   3. ความรู้เก่ียวกบัการเรียนรู้และการเรียนการสอน 

                        3.1 มีความรู้รายละเอียดของการเรียนการสอน การศึกษาในปัจจุบนั 

                        3.2 มีความคุน้เคยกบัการรู้สารสนเทศและขอ้มูลท่ีตอ้งการทกัษะและความสนใจของผูเ้รียน 

                        3.3 เขา้ใจความตอ้งการท่ีจะตอบสนองความตอ้งการส าหรับสังคมวฒันธรรมและการพฒันาภูมิ

หลงัของผูเ้รียนในการใชง้านโปรแกรมและทรัพยากรของหลกัสูตร 

                    4. ความรู้เก่ียวกบัหลกัสูตร 

                         4.1 มีความเขา้ใจท่ีครอบคลุมของการรู้หนงัสือวรรณกรรมส าหรับเด็กและผูใ้หญ่วยัหนุ่มสาว 

                         4.2 หลกัสูตรและโปรแกรมเฉพาะในโรงเรียน 

                         4.3 มีความรู้รายละเอียดของวธีิการส่งเสริมและส่งเสริมใหเ้กิดการอ่าน 

                         4.4 มีความเขา้ใจทฤษฎีและกระบวนการประเมินในปัจจุบนั 

                     5. ความรู้เร่ืองห้องสมุดและการจดัการขอ้มูล 

                          5.1 เขา้ใจเร่ืองการบริหารจดัการอยา่งมืออาชีพและทรัพยากรห้องสมุดโรงเรียนมีความส าคญัต่อ

ความส าเร็จของโรงเรียนชุมชน 

                           5.2 มีความรู้อยา่งมืออาชีพเร่ืองมาตรฐานแห่งชาติส าหรับหอ้งสมุดและการจดัการขอ้มูล 

                           5.3 มีความเขา้ใจท่ีครอบคลุมเร่ืองมาตรฐานแห่งชาติส าหรับการดึงขอ้มูล 

                       6. การปฏิบติังานในวชิาชีพ 

                               6.1 การมีส่วนร่วมในการสนบัสนุนบรรยากาศการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

                               6.2 ร่วมกนัวางแผนและจดัการทรัพยากรท่ีรวมความรู้ ขอ้มูล และวรรณกรรม                  

                               6.3 จดัให้มีหอ้งสมุดและขอ้มูลท่ีเป็นแบบอยา่งใหบ้ริการท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานแห่งชาติ 

                               6.4 การประเมินผลการเรียนรู้ของนกัเรียน โปรแกรมหอ้งสมุดและบริการ 

                          7. สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ 

                               7.1 การสร้างและบ ารุงสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ดว้ยขอ้มูลท่ีรองรับความตอ้งการของชุมชน

โรงเรียน 

                               7.2 ใหส้ามารถเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลผา่นช่องทางท่ีมีประสิทธิภาพและมีการจดัการระบบแบบ

มืออาชีพ 



159 
 

                               7.3 ส่งเสริมใหเ้กิดสภาพแวดลอ้มท่ีผูเ้รียนไดรั้บการสนบัสนุนและเพิ่มขีดความสามารถใน

การอ่าน ดู ฟังตอบสนองต่อความเขา้ใจและความเพลิดเพลิน 

                                7.4 เขา้ใจลกัษณะและบทบาทของเทคโนโลยสีารสนเทศในการศึกษา 

                            8. การเรียนรู้และการสอน 

                                8.1 ท  างานร่วมกบัครูในการวางแผนและด าเนินการรู้สารสนเทศ วรรณกรรมและโปรแกรม

ท่ีส่งผลเชิงบวกต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน 

                                8.2 จดัโปรแกรมต่างๆ ตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนในชุมชนโรงเรียน 

                                8.3 สนบัสนุนการเรียนการสอนโดยการใหเ้ขา้ถึงแหล่งขอ้มูลท่ีเลือกสรรอยา่งมืออาชีพ 

                                8.4 ช่วยใหผู้เ้รียนแต่ละคนพฒันาความเป็นอิสระในการเรียนรู้ของตนเอง 

                                8.5 สอนการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการเขา้ถึงแหล่งขอ้มูล 

                            9. การจดัการบริการหอ้งสมุดและขอ้มูล 

                                 9.1 นโยบายและการด าเนินงานของห้องสมุดสอดคลอ้งภารกิจของโรงเรียน 

                                 9.2 เป็นแบบอยา่งในการอา้งอิงและบริการสารสนเทศใหแ้ก่ชุมชนของโรงเรียน 

                                 9.3 มีแผนกลยทุธ์และงบประมาณส าหรับการปรับปรุงหอ้งสมุด บริการสารสนเทศและ

โปรแกรม 

                                 9.4 ใชว้ธีิการจดัการขอ้มูลและระบบท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานแห่งชาติ 

                            10. การประเมินผลการเรียนการสอนการปฏิบติั 

                                  10.1 ตรวจสอบเพื่อใหแ้น่ใจวา่มีการเรียนรู้และการเรียนการสอนท่ีดีข้ึน 

                                  10.2 ประเมินผลการเรียนรู้ของนกัเรียนเพื่อใหมี้หลกัฐานความคืบหนา้ในการรู้สารสนเทศ

และการอ่าน 

                                  10.3 มีมาตรการเก่ียวกบัทรัพยากรห้องสมุด หอ้งประชุม โปรแกรมและบริการ ให้

สอดคลอ้งกบันโยบายปัจจุบนัเร่ืองเอกสารมาตรฐานและมาตรฐาน 

                                  10.4 มีหลกัฐานท่ีจะด าเนินการเร่ืองใหโ้ปรแกรมและบริการ 

                                  10.5 มีความมุ่งมัน่อยา่งมืออาชีพ 

                            11. สร้างสรรคแ์ละส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

                                  11.1 ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามหลกัการของการศึกษาและบรรณารักษ์ 
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                                  11.2 แสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นผูน้ าในชุมชนโรงเรียนอยา่งมืออาชีพ 

                            12. มีส่วนร่วมในการศึกษาและพฒันาเครือข่ายวชิาชีพห้องสมุด 

                            13. การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

                                   13.1 ใหโ้อกาสคนอ่ืนๆ ในชุมชนโรงเรียนท่ีจะกลายเป็นผูเ้รียนรู้ตลอดชีวติ 

                                   13.2 ท  าวจิยันวตักรรมเก่ียวกบัหอ้งสมุดโรงเรียน 

                                   13.3 มีส่วนร่วมในการอภิปรายในประเด็นเก่ียวกบัการศึกษาภายในชุมชนโรงเรียน 

                                   13.4 พฒันาห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการพฒันาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ           

                             14. ความมุ่งมัน่ 

                                   14.1 อุทิศตนเพื่อความเป็นเลิศในการใหบ้ริการอยา่งมืออาชีพ 

                                   14.2 เนน้การเรียนรู้และการเรียนการสอน มุ่งเนน้โปรแกรมห้องสมุดโรงเรียนและบริการ 

                                   14.3 ส่งเสริมอาชีพของครูบรรณารักษค์รูในโรงเรียนและชุมชน 

                                   14.4 ส่งเสริมใหเ้กิดวฒันธรรมการอ่านผา่นวรรณกรรม 

                                   14.5 มีส่วนร่วมในการพฒันาวชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง 

                             15. ความเป็นผูน้ า 

                                   15.1 มีส่วนร่วมอยา่งแขง็ขนัในการเป็นผูน้ าของโรงเรียนและในคณะกรรมการบริหาร 

                                   15.2 ส่งเสริมและบ ารุง 'โฟกสัทั้งโรงเรียน' กบันโยบายขอ้มูลความรู้และการด าเนินการ 

                                   15.3 สร้างและส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งกนัภายในชุมชนโรงเรียนอยา่งมือมืออาชีพ 

                                   15.4 เป็นผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพในการเปล่ียนแปลงหอ้งสมุดโรงเรียนและใหบ้ริการ

สารสนเทศอยา่งรับผดิชอบ 

                            16. ชุมชน 

                                  16.1 พฒันารูปแบบการใชค้วามรู้ร่วมกนั 

                                  16.2 มีส่วนร่วมอยา่งแขง็ขนัในฐานะสมาชิกของชุมชนอยา่งมืออาชีพ 

                                  16.3 แสดงใหเ้ห็นถึง collegiality และใหค้  าปรึกษาเพื่อนร่วมงาน 

                                  16.4 ส่งเสริมการบริการห้องสมุดและสารสนเทศเพื่อโรงเรียนและชุมชนในวงกวา้ง 

            (มาตรฐานของความเป็นเลิศระดับมืออาชีพส าหรับครูบรรณารักษ์, 2014)  
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                   เคร่ืองมือวจิัย 
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ตารางวเิคราะห์ความตรงเชิงเน้ือหา 

ของเคร่ืองมือการวจิยัส าหรับใช้ในการเกบ็ข้อมูลการวจิยัเร่ือง การพฒันามาตรฐานวชิาชีพบรรณารักษ์ไทย 

 

หัวข้อ 

ประมาณค่าความตรงเชิงเน้ือของ

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ค่า 

IOC 

 

แปลผล 

รศ.ดร.  

จุมพจน์ 

นางวงเดือน นายอทิธิพทัธ์ 

ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม        

1. เพศ  ( ) หญิง   (  ) ชาย +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

2. อายงุานในอาชีพบรรณารักษ ์ 

     (  ) นอ้ยกวา่ 10 ปี   (  ) 10 – 20 ปี   

     (  ) 21 – 30 ปี  (  ) มากกวา่ 30 ปี 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

3. ระดบัการศึกษา   

    ( ) ปริญญาตรี  ( ) ปริญญาโท  ( ) ปริญญาเอก 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

4.  คุณวฒิุการศึกษา  

   ( ) สาขาบรรณารักษศาสตร์/สารสนเทศศาสตร์/ 

   สารสนเทศศึกษา ( ) สาขาอ่ืนๆ 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

5. ประเภทหอ้งสมุดของท่าน   +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้
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หัวข้อ 

ประมาณค่าความตรงเชิงเน้ือของ

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ค่า 

IOC 

 

แปลผล 

รศ.ดร.  

จุมพจน์ 

นางวงเดือน นายอทิธิพทัธ์ 

 ( ) หอ้งสมุดโรงเรียน ( ) หอ้งสมุดมหาวทิยาลยั  

 ( ) หอ้งสมุดเฉพาะ ( ) หอ้งสมุดวทิยาลยัเทคนิค/อาชีว/

เกษตร ( ) หอ้งสมุดประชาชน  ( )  หอสมุดแห่งชาติ/สาขา 

6.  ท างานหอ้งสมุดมาเป็นเวลา ( ) นอ้ยกวา่ 10 ปี   

( ) 10 – 20 ปี   ( ) 21 – 30 ปี   ( ) มากกวา่ 30 ปี 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

ตอนที ่2  ความคดิเห็นเกีย่วกบัความจ าเป็นทีต้่องมี

มาตรฐานวชิาชีพ 

     

1. สงัคมไทยยงัเขา้ใจคลาดเคล่ือนวา่จบสาขาใดก็เป็น

บรรณารักษไ์ด ้

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

2. หลายอาชีพในประเทศไทยมีมาตรฐานวชิาชีพก ากบั เช่น 

ครู แพทย ์พยาบาล วศิวกร ช่างไฟฟ้า ฯลฯ 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

3. บรรณารักษเ์ป็นวชิาชีพเฉพาะ การปฏิบติังานตอ้งอาศยั

ทกัษะความรู้จากการศึกษาเล่าเรียนและฝึกปฏิบติังานตาม

หลกัสูตร 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

4. ผูท่ี้จะปฏิบติังานในต าแหน่งบรรณารักษไ์ดอ้ยา่งมี 

ประสิทธิภาพจะตอ้งจบการศึกษาในสาขาวชิา

บรรณารักษศาสตร์/สารสนเทศศาสตร์   

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

5. ประเทศไทยยงัไม่มีการประกาศใชม้าตรฐานวชิาชีพ

บรรณารักษ ์

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้
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หัวข้อ 

ประมาณค่าความตรงเชิงเน้ือของ

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ค่า 

IOC 

 

แปลผล 

รศ.ดร.  

จุมพจน์ 

นางวงเดือน นายอทิธิพทัธ์ 

6. หลายประเทศประกาศใชม้าตรฐานวชิาชีพบรรณารักษ์

แลว้  

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

7. มาตรฐานวชิาชีพจะเป็นกรอบก าหนดสมรรถนะหลกั

ของบรรณารักษ ์

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

8. มาตรฐานวชิาชีพจะช่วยยกระดบัคุณภาพของ

บรรณารักษใ์หท้ดัเทียมกบันานาประเทศ 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

9. เม่ือเขา้สู่ประชาคมอาเซียน การเคล่ือนยา้ยแรงงานของผู ้

ประกอบอาชีพต่างๆ จะเป็นไปโดยเสรีมากข้ึน บรรณารักษ์

ต่างชาติจากประเทศท่ีมีมาตรฐานวชิาชีพหรือมีใบอนุญาต

ประกอบวชิาชีพจะไดเ้ปรียบและไดรั้บการยอมรับในการ

ท างานในต่างประเทศ  

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

10. บรรณารักษใ์นประเทศท่ีไม่ไดก้ าหนดมาตรฐาน

วชิาชีพหรือมีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพจะเสียโอกาส 

และอาจถูกแยง่งานโดยผูป้ระกอบอาชีพจากประเทศอ่ืน 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

11. บรรณารักษห์อ้งสมุดมหาวทิยาลยัส่วนใหญ่มีคุณวฒิุ

ตรงสาขาอาชีพ 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

12. หอ้งสมุดในหน่วยงานลกัษณะอ่ืนมกัใชผู้มี้คุณวฒิุ

สาขาอ่ืนมาท าหนา้ท่ีบรรณารักษ ์

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

13. ประเทศไทยจ าเป็นตอ้งมีการพฒันามาตรฐานวชิาชีพ

บรรณารักษไ์ทยและประกาศใช ้

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้
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หัวข้อ 

ประมาณค่าความตรงเชิงเน้ือของ

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ค่า 

IOC 

 

แปลผล 

รศ.ดร.  

จุมพจน์ 

นางวงเดือน นายอทิธิพทัธ์ 

14. อ่ืนๆ โปรดระบุ.............................................................. +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

ตอนที ่3 บทบาทของมาตรฐานวชิาชีพทีค่าดหวงั      

1. 1. มีกฏหมายรองรับการประกอบอาชีพบรรณารักษ ์ +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

 2. มีสภาวิชาชีพเป็นองคก์รผูก้  ากบัดูแลมาตรฐานวชิาชีพ 

เช่นเดียวกบัอาชีพอ่ืนๆ ท่ีมีมาตรฐานวชิาชีพใชแ้ลว้ เช่น  

คุรุสภา แพทยสภา สภาการพยาบาล วศิวกรรมสถานแห่ง

ประเทศไทย ฯลฯ 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

 3. มีการก ากบัดูแลทั้งดา้นมาตรฐานหลกัสูตร มาตรฐานผู ้

ประกอบวชิาชีพ และมาตรฐานหอ้งสมุด  

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

 4. มีการรับรองหลกัสูตรและปริญญาของสถาบนัผูผ้ลิต

บณัฑิตในสาขาน้ี รับรองหลกัสูตรต่างๆ ในการฝึกอบรม

เป็นผูช้  านาญการ รวมทั้งรับรองวทิยฐานะของสถาบนั

ฝึกอบรม 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

 5. มีการข้ึนทะเบียนและใหใ้บอนุญาตเป็นผูป้ระกอบ

วชิาชีพ 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

 6. หา้มผูท่ี้มิไดข้ึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต ประกอบ

วชิาชีพน้ี 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

 7. ควบคุมดูแลการประพฤติผดิจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพ +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้
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หัวข้อ 

ประมาณค่าความตรงเชิงเน้ือของ

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ค่า 

IOC 

 

แปลผล 

รศ.ดร.  

จุมพจน์ 

นางวงเดือน นายอทิธิพทัธ์ 

 8. คุม้ครองผูป้ระกอบอาชีพบรรณารักษใ์หส้ามารถ

ผลกัดนัภารกิจดา้นการอ่านและการบริการสารสนเทศแก่

สงัคมความรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพฒันาวชิาชีพ

ให้ด ารงอยู่ได้ในสังคมทีม่กีารเปลีย่นแปลง 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

 9. อ่ืนๆ โปรดระบุ........................................................... +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

ตอนที ่3  ข้อเสนอแนะเพิม่เตมิเพ่ือการพฒันามาตรฐาน

วชิาชีพ 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

 

ค่า  IOC ภาพรวม   =    30    = 1.00   

                                                     30   

 ผลจากการวเิคราะห์ความตรงเชิงเน้ือหาของเคร่ืองมือการวจิยัทั้งรายขอ้และภาพรวม สามารถสรุปไดว้า่ เคร่ืองมือการ

วจิยัฉบบัน้ีมีความตรงเชิงเน้ือหาทั้งรายขอ้และภาพรวม ดงันั้นเคร่ืองมือวจิยัฉบบัน้ีจึงสามารถน าไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล

วจิยัได ้
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แบบสอบถามเพ่ือการวจิยั 

เร่ือง  การพฒันามาตรฐานวชิาชีพบรรณารักษ์ไทย 

(ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559) 

ค าช้ีแจง  

1.  การวจิยัน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) คน้หาชุดความรู้ท่ีจ  าเป็นท่ีจะน าไปสู่การพฒันามาตรฐานวชิาชีพ  2) 

พฒันารูปแบบมาตรฐานวชิาชีพบรรณารักษส์ าหรับประเทศไทย 3) เสนอผลการวิจยัต่อองคก์รวชิาชีพท่ี

เก่ียวขอ้ง 

       2.  แบบสอบถามฉบบัน้ี แบ่งออกเป็น 3 ตอน  คือ  1) ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  2) ความคิดเห็น

ของบรรณารักษเ์ก่ียวกบัมาตรฐานวชิาชีพ 3) บทบาทของมาตรฐานวชิาชีพท่ีคาดหวงั 

       3. แบบสอบถามฉบบัน้ีใชส้ าหรับการศึกษาวจิยัเท่านั้น การตอบแบบสอบถามน้ีจะไม่มีผลกระทบต่อท่านแต่

อยา่งใด การน าเสนอผลการวิจยัจะท าโดยภาพรวมเพื่อประโยชน์ต่อการพฒันามาตรฐานวชิาชีพ 

 

                   ขอขอบพระคุณท่ีจะกรุณาใหข้อ้มูล 

       ทิพภา ปลีหะจินดา  ภาควชิาสารสนเทศศึกษา 

        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

                                  มหาวทิยาลยับูรพา จงัหวดัชลบุรี  

 

                   ************************************** 

 

ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   

ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่อง (   )  

1. เพศ      (   ) หญิง              (    ) ชาย 

2. อายงุานในอาชีพบรรณารักษ ์(   ) นอ้ยกวา่ 10 ปี   (    ) 10 – 20 ปี  (    ) 21 – 30 ปี  (    ) มากกวา่ 30 ปี 

3. ระดบัการศึกษา  (    ) ปริญญาตรี  (    ) ปริญญาโท  (    ) ปริญญาเอก 
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4.  คุณวฒิุการศึกษา  (   ) สาขาบรรณารักษศาสตร์/สารสนเทศศาสตร์/สารสนเทศศึกษา (   ) สาขาอ่ืนๆ 

5.  ประเภทของหอ้งสมุดท่ีสังกดั 6.   ประเภทห้องสมุดของท่าน  (   ) หอ้งสมุดโรงเรียน (   ) ห้องสมุดมหาวทิยาลยั  

 (    ) หอ้งสมุดเฉพาะ  (    ) ห้องสมุดวทิยาลยัเทคนิค/อาชีว/เกษตร   (    ) ห้องสมุดประชาชน  (   )  หอสมุดแห่งชาติ/สาขา 

ตอนที ่2  ความคิดเห็นเกีย่วกับความจ าเป็นทีต้่องมีมาตรฐานวชิาชีพ 

ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องท่ีตรงตามความเขา้ใจของท่านมากท่ีสุด  

 

ความจ าเป็นท่ีตอ้งมีมาตรฐานวชิาชีพ 
ระดบัความคิดเห็น  

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

1. สังคมไทยยงัเขา้ใจคลาดเคล่ือนวา่จบสาขาใดก็เป็นบรรณารักษไ์ด ้      

2. หลายอาชีพในประเทศไทยมีมาตรฐานวชิาชีพก ากบั เช่น ครู แพทย ์

พยาบาล วศิวกร ช่างไฟฟ้า ฯลฯ 
     

3. บรรณารักษเ์ป็นวชิาชีพเฉพาะ การปฏิบติังานตอ้งอาศยัทกัษะความรู้

จากการศึกษาเล่าเรียนและฝึกปฏิบติังานตามหลกัสูตร 
     

4. ผูท่ี้จะปฏิบติังานในต าแหน่งบรรณารักษไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

จะตอ้งจบการศึกษาในสาขาวชิาบรรณารักษศาสตร์/สารสนเทศศาสตร์   
     

5. ประเทศไทยยงัไม่มีการประกาศใชม้าตรฐานวชิาชีพบรรณารักษ ์      

6. หลายประเทศประกาศใชม้าตรฐานวชิาชีพบรรณารักษแ์ลว้       

7. มาตรฐานวชิาชีพจะเป็นกรอบก าหนดสมรรถนะหลกัของ

บรรณารักษ ์

     

8. มาตรฐานวชิาชีพจะช่วยยกระดบัคุณภาพของบรรณารักษใ์หท้ดัเทียม

กบันานาประเทศ 

     

9. เม่ือเขา้สู่ประชาคมอาเซียน การเคล่ือนยา้ยแรงงานของผูป้ระกอบ

อาชีพต่างๆ จะเป็นไปโดยเสรีมากข้ึน บรรณารักษต่์างชาติจากประเทศ

ท่ีมีมาตรฐานวชิาชีพหรือมีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพจะไดเ้ปรียบและ

ไดรั้บการยอมรับในการท างานในต่างประเทศ  
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10. บรรณารักษใ์นประเทศท่ีไม่ไดก้  าหนดมาตรฐานวชิาชีพหรือมี

ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพจะเสียโอกาส และอาจถูกแยง่งานโดยผู ้

ประกอบอาชีพจากประเทศอ่ืน 

     

11. บรรณารักษห์อ้งสมุดมหาวทิยาลยัส่วนใหญ่มีคุณวฒิุตรงสาขา

อาชีพ 

     

12. หอ้งสมุดในหน่วยงานลกัษณะอ่ืนมกัใชผู้มี้คุณวฒิุสาขาอ่ืนมาท า

หนา้ท่ีบรรณารักษ ์

     

13. ประเทศไทยจ าเป็นตอ้งมีการพฒันามาตรฐานวชิาชีพบรรณารักษ์

ไทยและประกาศใช ้

     

14. อ่ืนๆ โปรดระบุ..............................................................      

 

ตอนที ่3 บทบาทของมาตรฐานวชิาชีพท่ีคาดหวงั 

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องท่ีตรงตามความคาดหวงัของท่านมากท่ีสุด  

 

ความคาดหวงั 
ระดบัความคาดหวงั  

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

2. 1. มีกฏหมายรองรับการประกอบอาชีพบรรณารักษ ์      

2. มีสภาวชิาชีพเป็นองคก์รผูก้  ากบัดูแลมาตรฐานวชิาชีพ 

เช่นเดียวกบัอาชีพอ่ืนๆ ท่ีมีมาตรฐานวชิาชีพใชแ้ลว้ เช่น คุรุสภา 

แพทยสภา สภาการพยาบาล วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ฯลฯ 

     

3. มีการก ากบัดูแลทั้งดา้นมาตรฐานหลกัสูตร มาตรฐานผูป้ระกอบ

วชิาชีพ และมาตรฐานหอ้งสมุด  
     

4. มีการรับรองหลกัสูตรและปริญญาของสถาบนัผูผ้ลิตบณัฑิตใน

สาขาน้ี รับรองหลกัสูตรต่างๆ ในการฝึกอบรมเป็นผูช้  านาญการ 

รวมทั้งรับรองวทิยฐานะของสถาบนัฝึกอบรม 
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5. มีการข้ึนทะเบียนและใหใ้บอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพ      

6. หา้มผูท่ี้มิไดข้ึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพน้ี      

7. ควบคุมดูแลการประพฤติผดิจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพ      

8. คุม้ครองผูป้ระกอบอาชีพบรรณารักษใ์หส้ามารถผลกัดนัภารกิจ

ดา้นการอ่านและการบริการสารสนเทศแก่สังคมความรู้ไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ รวมทั้งพฒันาวชิาชีพใหด้ ารงอยูไ่ดใ้นสังคมท่ีมีการ

เปล่ียนแปลง 

     

9. อ่ืนๆ โปรดระบุ..................................................................      

ตอนที ่3  ข้อเสนอแนะเพิม่เติมเพ่ือการพฒันามาตรฐานวิชาชีพ 

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................

. 

    

                      ขอขอบพระคุณท่ีกรุณาตอบแบบสอบถาม 
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2. แบบบันทกึการสัมภาษณ์และการประชุมกลุ่มย่อย 

 

1. ความจ าเป็นท่ีตอ้งมีมาตรฐานวชิาชีพ 

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

........................................................... 

2. รูปแบบมาตรฐานวชิาชีพท่ีเหมาะสมส าหรับบรรณารักษไ์ทย 

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

........................................................... 

3. บทบาทของมาตรฐานวชิาชีพท่ีคาดหวงั 

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ค 

รายนามผู้ทรงคุณวุฒ ิ
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒ ิ

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิทีใ่ห้สัมภาษณ์ จ านวน 28 คน 

1. ศาสตราจารย ์ดร.ชุติมา สัจจานนัท ์นายกสมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทย                                                                  

2. รองศาสตราจารย ์สีปาน ทรัพยท์อง ภาควชิาบรรณารักษศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 3. อาจารยน์งลกัษ ์ยทุธศิลป์เสว ีประธานสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยั

ราชภฏั เพชรบูรณ์ และรองผูอ้  านวยการส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 4. รองศาสตราจารย ์ดร.นยันา อรรจนาทร ประธานสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย 

 5. อาจารยป์าริชาติ แสงระชฎั รักษาราชการหวัหนา้ศูนยว์ิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย 

 6. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ธนู บุญญานุวตัร อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ

ศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฎัอยธุยา 

 7. รองศาสตราจารย ์ดร.พงศศ์กัด์ิ สังขภิญโญ อาจารยส์าขาวชิาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ

ศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช  

 8. รองศาสตราจารย ์ดร.กุลธิดา ทว้มสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น อาจารยป์ระจ ากลุ่มวชิาการจดัการสารสนเทศและการส่ือสาร และคณบดีคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

              9. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. พิมพร์ าไพ เปรมสมิทธ์ิ  ผูท้รงคุณวุฒิประจ าภาควชิาบรรณารักษศาสตร์ คณะ

อกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

              10. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ศรีสุภา นาคธน ผูอ้  านวยการส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

มหาวทิยาลยัราชภฎัเทพสตรี 

 11. นางทศันีย ์เทพไชย ผูอ้  านวยการหอสมุดแห่งชาติจงัหวดัสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ 

                12. นางภควรรณ คุณากรวงศ ์บรรณารักษช์ านาญการ หอสมุดแห่งชาติ จงหวดัสุพรรณบุรี เฉลิมพระ

เกียรติ  

               13. นางพชัร์อริญ ศรีสุวรรณ บรรณารักษอ์ตัราจา้ง หอ้งสมุดประชาชนจงัหวดัสุพรรณบุรี 
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               14. นางสิริพร ธุวสิงห์ รองผูอ้  านวยการส านกัหอสมุด มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

               15. คุณเพญ็สุวรรณส์ นาคะปรีชา อดีตบรรณารักษ ์ผูอ้  านวยการหอสมุดมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

ผูจ้ดัการศูนยห์นงัสือมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

                16. นางสาววราลกัษณ์ พฒันเกียรติพงศ ์ ผูอ้  านวยการหอสมุด มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

                17. นางสาวปทุมทิพย ์ล้ิมพงศานุรักษ ์บรรณารักษห์อสมุดป๋วย มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต 

                18. นางสาวประไพพกัตร์ แท่นแกว้ หอ้งสมุดประชาชนอ าเภอขขุนัธ์ 

                19. นางสาวจิราภรณ์ ศิริธร รองผูอ้  านวยการศูนยก์ารเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย  

                20. นายยทุธนา เสมอจิตร บรรณารักษห์อ้งสมุดวทิยาลยัสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนั

ทา วทิยาเขตสมุทรสงคราม 

                21. นายยทุธนา ไอยราพรต บรรณารักษห์้องสมุดประชาชนจงัหวดัอุตรดิตถ ์ประธานชมรม

บรรณารักษห์อ้งสมุดโรงเรียน สมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยฯ 

                 22. นางสุภาพร สมจิตต ์บรรณารักษอ์าวโุส ห้องสมุดศูนยส์ร้างสรรคง์านออกแบบ 

                 23. นางนภาลยั ทองปัน บรรณารักษเ์ช่ียวชาญ ส านกัหอสมุด มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ และ

กรรมการบริหารสมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยฯ 

                 24. นางองัสนา เกิดบุญส่ง ครูบรรณารักษห์้องสมุดโรงเรียนวดัมหรรณพาราม ประธานชมรม

บรรณารักษห์อ้งสมุดโรงเรียน สมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยฯ 

                 25. นางสาวพิณทิมา เลิศสมบูรณ์ รองประธานชมรมบรรณารักษห์อ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษา 

                 26. ดร. นฤมล ร่ืนไวย ์ประธานชมรมบรรณารักษห์อ้งสมุดเฉพาะ 

                 27. คุณทศพร อินทรบ ารุง บรรณารักษช์าวไทย ประจ าหอ้งสมุดวทิยาลยัชุมชน Ruxberry เมือง

บอสตนั รัฐแมสซาชูเซท ประเทศสหรัฐอเมริกา  

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิทีเ่ข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย จ านวน 6 คร้ัง รวมจ านวน 18 คน 

                1. นางล าพึง บวัจนัอฐั นางนภาภชั วงศเ์ศษ นายวณัณุวรรธน์ พิรมรัมย ์และนางสาวเริงใจ เขียวอ่อน 

ส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ รวมจ านวน 4 คน 
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 2. นางสาวนิสาชล กาญจนพิชิต ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายบริการสารสนเทศ ส านกัหอสมุด 

มหาวทิยาลยับูรพาและนางวงเดือน เจริญ บรรณารักษช์ านาญการพิเศษ หวัหนา้ฝ่ายบริการ ส านกัหอสมุด 

มหาวทิยาลยับูรพา จ านวน 2 คน 

 3. นางสาวมทันา รามศิริ นางสาวสังเวยีน จินดา นางสาวปวณีา ทองเป๊ะ บรรณารักษส์ านกัวทิย

บริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ จ านวน 3 คน 

 4. ดร.นิรันดร์ กุลฑานนัท ์อาจารยป์ระจ าสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และ ดร.

ก่ิงแกว้ ปะติตงัโข อาจารยป์ระจ าสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์และผูอ้  านวยการส านกัวทิย

บริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์จ านวน 2 คน 

 5.  นางสาวนายกิา สุพงษ ์บรรณารักษห์้องสมุดประชาชนอ าเภอเมืองศรีสะเกษ และนายอุทิตย ์ตา

งาม เจา้หนา้ท่ีหอ้งสมุด ห้องสมุดประชาชนอ าเภอเมืองศรีสะเกษ จ านวน 2 คน 

 6.  การประชุมกลุ่มยอ่ยในงานประชุมวชิาการและสัมมนาประจ าปีของมหาวทิยาลยัราชภฏั 

จ านวน 5 คน 

         1) ดร.พิทา จารุพูนผล ผูอ้  านวยการส านกัวทิยบริการ และเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยั

ราชภฎัภูเก็ต     

        2) อาจารยป์รีชา พงัสุบรรณ ผูอ้  านวยการส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

มหาวทิยาลยัราชภฎัยะลา 

       3) อาจารยส์ัญญา ธีรเดชอุปถมัภ ์อาจารยป์ระจ าสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบุรี 

        4) อาจารยปิ์ยวรรณ คุสินธ์ุ อาจารยป์ระจ าสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบุรี 

       5) นายชยัวฒัน์ น่าชม นกัเอกสารสนเทศ ส านกับรรณสารสนเทศ 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
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ภาคผนวก ง 

                                                                    จดหมายประสานงาน 
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                        เลขท่ี ๑๑๙/๑๓๓ หมู่ ๓ ต. เหมือง 

              อ. เมือง  จ. ชลบุรี ๒๐๑๓๑ 

               พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

 

เร่ือง  ขออนุญาตสัมภาษณ์ขอ้มูลเพื่อการวจิยั 

เรียน   

  ดว้ยดิฉนั นางทิพภา ปลีหะจินดา อดีตอาจารยป์ระจ าภาควชิาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา ไดรั้บทุนสนบัสนุนการวจิยัเร่ือง “การพฒันารูปแบบมาตรฐานวชิาชีพ

บรรณารักษไ์ทย” จากส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยมีวตัถุประสงค์

เพื่อคน้หาชุดความรู้ท่ีจ  าเป็นท่ีจะน าไปสู่การพฒันารูปแบบมาตรฐานวชิาชีพส าหรับบรรณารักษไ์ทยและ

น าเสนอผลการวจิยัต่อองคก์รวชิาชีพ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเป็นผูท้รงคุณวุฒิและขออนุญาตเขา้พบในวนั

.................... ๒๕๖๑ เพื่อขอสัมภาษณ์ขอ้มูลเพื่อการวจิยั ในประเด็นต่อไปน้ี  

๑. ความจ าเป็นท่ีตอ้งมีมาตรฐานวชิาชีพส าหรับบรรณารักษไ์ทย 

๒. รูปแบบมาตรฐานวชิาชีพท่ีเหมาะสมส าหรับบรรณารักษไ์ทย 

๓. บทบาทของมาตรฐานวชิาชีพท่ีควรจะเป็น 

                จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  และขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงในความอนุเคราะห์ มา ณ โอกาสน้ี 

                                ขอแสดงความนบัถือ 
 

                                (นางทิพภา ปลีหะจินดา) 

                                  นกัวจิยั 
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                                                  เลขท่ี 119/133 หมู่ 3 ต. เหมือง อ. เมือง จ. ชลบุรี 

      มกราคม 2560       

เร่ือง  ขอเชิญเป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจคุณภาพเคร่ืองมือวิจยั 

เรียน   

    ดว้ยดิฉนั นางทิพภา ปลีหะจินดา อดีตอาจารยป์ระจ าภาควชิาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา ไดรั้บทุนสนบัสนุนการวจิยัเร่ือง “การพฒันารูปแบบมาตรฐานวชิาชีพ

บรรณารักษไ์ทย” จากส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ ประจ าปี 2559 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อคน้หาชุด

ความรู้ท่ีจ  าเป็นท่ีจะน าไปสู่การพฒันารูปแบบมาตรฐานวิชาชีพส าหรับบรรณารักษไ์ทยและน าเสนอผลการวจิยั

ต่อองคก์รวชิาชีพ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือเก็บขอ้มูลในการวจิยั ในการน้ีไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่ท่าน

เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ยาวนานในวิชาชีพ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจ

คุณภาพเคร่ืองมือวจิยั ดงัเอกสารแนบ 

                จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณอยา่งสูงในความอนุเคราะห์ มา ณ โอกาสน้ี 

 

            ขอแสดงความนบัถือ 

 

                    (นางทิพภา ปลีหะจินดา) 

       นกัวจิยั 
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