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บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพความเป็นจริงและความคาดหวังของผู้เรียนที่มีต่อ

บทบาทบรรณารักษ์ และศึกษาความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อบรรณารักษ์ที่เข้ามามี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนผสมผสานเพ่ือส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมห้องสมุดส าหรับผู้เรียน
ด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นิสิตชั้นปีที่ 3 หลักสูตรสารสนเทศ
ศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ านวน 38 คนที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา
ประเด็นปัญหาปัจจุบัน ในภาคการศึกษาปลายปี 2559 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและใช้
วิธีการสัมภาษณ์ ผลการศึกษา พบว่า ผู้เรียนมีความเห็นต่อบทบาทของบรรณารักษ์ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณาถึงความแตกต่างตามสภาพที่เป็นจริงและสิ่งที่คาดหวังที่มี ต่อบทบาท
บรรณารักษ์ในภาพรวม พบว่า สิ่งที่คาดหวังมีค่าเฉลี่ยมากกว่าสภาพที่เป็นจริงในทุกรายด้านและทุกราย
ข้อ และเมื่อวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็น (Needs assessment) ด้วยดัชนี PNI modified เพ่ือระบุความ
ต้องการจ าเป็นในรายด้าน พบว่า ผู้เรียนมีความต้องการจ าเป็นในด้านการมีส่วนร่วมในการให้ค าแนะน า
บนเครื่องมือออนไลน์จากบรรณารักษ์เป็นอันดับแรก รองลงมือ คือด้านทักษะความรู้ในเนื้อหารายวิชา 
และด้านการให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะในชั้นเรียน ตามล าดับ 

ค าส าคัญ:  

ความร่วมมือระหว่างอาจารย์และบรรณารักษ์, การเรียนรู้แบบผสมผสาน, นวัตกรรมห้องสมุด 
Abstract 

The purpose of this article is to survey the students current condition and 
desired condition of expectation, satisfaction and opinion on the librarian’ s role and 
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involvement in the blending learning activities to encourage the students to create 
library innovation.   The sample group includes 38 library and information science 
students from Srinakharinwirot University who enroll in the study of current Issues 
course in the second semester of 2016.  The data collection methods are the use of 
questionnaire and the interview of the students.   It was found that the students’ 
opinions on the librarian’s overall role and participation in the teaching activities are 
high.   When consider on students’  opinion on what should be and what is on the 
librarian’s role, the result is that the average score for what should be is higher than 
what is in every factor. The students’ need assessment is analyzed by using PNI modified 

to indicate the individual factor of need assessment.   It is found that the students’ 
most important need is the librarian’s participation in the online consultation. Next is 
the librarian’s knowledge skills in the library and information science, and last is their 
in-class advice and suggestion.  
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บทน า 
ปัจจุบันสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสารสนเทศ มีผู้ต้องการใช้สารสนเทศในด้านต่างๆ ทุกวินาที และ

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่างๆ ท าให้การบริการสารสนเทศเป็นสิ่งจ าเป็นท่ีขาดไมไ่ด ้ดังนั้นบทบาทของบรรณารักษ์
ย่อมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เนื่องจากผู้รับบริการมีความคาดหวังว่าบรรณารักษ์จะต้องมีเป็นผู้มีความรู้ทางวิชาชีพ 
รู้จักทรัพยากรสารสนเทศ และสามารถใช้เครื่องมือช่วยค้นทรัพยากรสารสนเทศ ได้เป็นอย่างดี  ดังนั้นบรรณารักษ์ควร
มีการพัฒนาตนเอง และต้องรู้จักแสวงหาสารสนเทศที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ มีความถูกต้องไว้บริการ  ที่ส าคัญควร
รู้จักใช้แนวคิดกลยุทธ์การตลาดมาใช้ในการด าเนินงาน  บรรณารักษ์ยุคใหม่จะต้องมีทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการ  มี
ความจริงใจที่จะช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ  สามารถพัฒนาทักษะในการให้บริการ เพื่อให้ สามารถน าความรู้และ
ทัศนคติ มาประยุกต์ใช้ในการให้บริการสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  ต้องมีบุคลิกภาพที่ดีน่าเช่ือถือ เป็นผู้ที่รักใน
งานบริการ รักการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา มีบุคลิกว่องไว กระตือรือร้นในการท างาน ตลอดจนรู้จักยอมรับฟังความ
คิดเห็นและมีจิตใจกว้างขวาง พร้อมรับและสามารถปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ นอกจากนี้ยังต้องมีความสามารถในการถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้ให้กับผู้อื่นได้ เพราะ
ปัจจุบันบรรณรักษ์ยุคใหม่ก็เปรียบเสมือนกับครูอาจารย์ เพราะหากบรรณารักษ์มีองค์ความรู้ที่น่าสนใจและเป็น
ประโยชน์กับผู้รับบริการ เราก็ควรถ่ายทอดสิ่งที่รู้ออกมาเพื่อให้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้บริการต่อไป  (ดวงรัตน์ 
อ่อนศรี, 2560; Library hub, 2560)  นอกจากบทบาทของบรรณารักษ์ยุคใหม่ที่ต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตามที่ได้กล่าวข้างต้น สิ่งส าคัญยิ่งอีกประการหนึ่งจะต้องมีการแสวงหาความร่วมมือท่ีดีระหว่างอาจารย์กับบรรณารักษ์
และคณะวิชา เพื่อจะได้น าองค์ความรู้ไปส่งเสริมการเรยีนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อไป  (สิริพร ทิวะสิงห์, 2560) 
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แนวคิดของความร่วมมือเป็นกลยุทธ์เพี่อเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรการใช้สารสนเทศ  ความรู้  การใช้
ทรัพยากรเครื่องมือต่าง ๆ  และบุคลากรร่วมกันเป็นปัจจัยส่งให้งานความร่วมมือเป็นผลส าเร็จ  ความร่วมมือระหว่าง
อาจารย์กับบรรณารักษ์ในบริบทของห้องสมุด  จะช่วยพัฒนางานบริการห้องสมุดให้เกิดประโยชน์สูงสุด  และ
ความส าเร็จของห้องสมุดส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับผู้บริหารและคณาจารย์  อันน าไปสู่บริการที่มีประสิทธิภาพ โดยความ
ร่วมมือระหว่างอาจารย์กับบรรณารักษ์อาจเกิดจากความสมัครใจ หรือการแต่งตั้งจากคณะวิชาให้มีผู้แทนคณะวิชา
ติดต่อกับห้องสมุดเกี่ยวกับการเสนอแนะ  คัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการหรือเกี่ยวข้องการบริการของ
ห้องสมุด ความร่วมมือระหว่างอาจารย์กับบรรณารักษ์ปรากฏในกิจกรรมลักษณะต่างๆ  เช่น  การด าเนินงานในรูป
คณะกรรมการโดยการสนับสนุนของคณบดีคณะวิชา  หัวหน้าส่วนราชการนั้น  โดยอาจารย์ร่วมเป็นคณะกรรมการ
บริหารงานห้องสมุด  ความร่วมมือระหว่างอาจารย์บรรณารักษ์มีความส าคัญในการคัดเลือก  และจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ  ท าให้ห้องสมุดทราบว่าจะต้องจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใดมาส่งเสริมการเรียนการสอน ที่อาจารย์
ต้องการควรจัดบริการใดจึงจะส่งเสริม  สนับสนุนการศึกษาค้นคว้าของนิสิต  นักศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล  ท าให้ห้องสมุดมีความทันสมัยมากขึ้น ได้รับทรัพยากรสารสนเทศที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับการเรียนการ
สอน  การค้นคว้าวิจัยของอาจารย์  การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและการเปลี่ยนแปลงของศาสตร์แต่ละสาขา  
สามารถใช้วางแผนหลักสูตรและการเปิดสอนวิชาใหม่  ช่วยให้นักศึกษาเข้าถึงแหล่งสารสนเทศทึ่ต้องการและใช้
ทรัพยากรสารสนเทศได้ดียิ่งขึ้น  มีทักษะการค้นคว้าวิจัยและรู้จักวิธีแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า
ความร่วมมือระหว่างอาจารย์กับบรรณารักษ์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริการของห้องสมุดให้บรรลุ  วิสัยทัศน์  
วัตถุประสงค์  นโยบาย  แผนงานและเป้าหมาย  เพื่อสนับสนุนบทบาทของห้องสมุดต่อการเรียนการสอน  สนองความ
ต้องการ  ความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้งานวิจัยหลายเรื่องได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความร่วมมือของ
อาจารย์กับบรรณารักษ์ในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น  ควรส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาจารย์กับบรรณารักษ์ในการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให้ได้ทรัพยากรสารสนเทศตรงกับความต้องการของอาจารย์และสอดคล้องกับหลักสูตรการ
เรียนการสอน  (ฐิติมา กลิ่นทอง, 2550; หน้า 3) 

การจัดเรียนการสอนปัจจุบันได้มีการน ารูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน (Blended Learning) มาประยุกต์ใช้
ในการเรียนการสอน ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนออนไลน์ผ่านระบบ เครือข่ายและ
การเรียนในห้องเรียนแบบดั้งเดิมที่มีการเรียนแบบเชิญหน้าเขาดวยกัน โดยใช้สิ่งอ านวยความสะดวก  ผ่านระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตเป็นสื่อ ช่องทาง และเครื่องมือในบริบทของสภาพแวดล้อมในการเรียนออนไลน์ผ่านระบบเครือข
าย (online learning environment) เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์จากการเรียน
ออนไลน์ผ่านระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการเรียนแบบดั้งเดิม รวมกับการผสมผสานทฤษฎีการสอน (mixing 
theories of learning) เข้าด้วยกัน โดยรวมเอาหลักการ แนวคิด วิธีการของทฤษฎี พฤติกรรมนิยม ทฤษฎีพุทธินิยม
และทฤษฎีสร้างสรรค์นิยม    โดยการใชทฤษฎีการสอนที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
ผู้เรียน ให้ผู้เรียนเกิดการเรยีนรูไดอยางเท่าเทียมกัน ตามศักยภาพที่ตนเองมีอยู ่การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนบนเว็บแบบผสมผสาน ประกอบด้วย 5 ข้ันตอน คือ การวิเคราะห์และการวางแผน การออกแบบ การพัฒนา การ
น าไปใช้ และการประเมินผล ปัจจัยส าคัญที่ควรค านึงถึงในการออกแบบระบบการเรียนการสอนบนเว็บ  แบบ
ผสมผสานให้ประสบผลส าเร็จ คือ ผู้เรียน เนื้อหา และระบบโครงข่ายพื้นฐาน โดยมีองคประกอบหลักคือเหตุการณ์สด 
การเรียนด้วยตนเอง/เนื้อหาการเรียนแบบออนไลน์ การเรียนแบบร่วมมือ การประเมินผลการเรียนรู และอุปกรณ
สนับสนุนการเรียน (ปณิตา วรรณพิรุณ , 2554; หน้า 6) ทั้งนี้โดยการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวจะเน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางและอาศัยแหล่งการเรียนรู้เป็นฐาน (Resource–based learning) ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และ
ประสบความส าเร็จทั้งในด้านการเป็นผูม้ีความรู้ในเนื้อหาและการเป็นผูรู้้สารสนเทศโดยตรง (กิติภูมิ มีประดิษฐ์, 2560) 
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ปัจจัยหนึ่งท่ีส่งผลให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ส าเร็จ คือ จะต้องอาศัยความร่วมมือและความสัมพันธ์อัน
ดีระหว่างอาจารย์กับบรรณารักษ์โดยจะต้องท างานร่วมกันอย่างใกล้ชิด บรรณารักษ์ควรจะเป็นบุคคลที่ต้องมาร่วมใน
กระบวนการเรียนการสอนยุคใหม่ต่อไป  เพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้บรรลุตามวัตถุประสงค์  และผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้และความเข้าใจได้เป็นอย่างดี เพราะบรรณารักษ์จะเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการน าความรู้และ
ประสบการณ์โดยตรงจากการปฎิบัติงานในวิชาชีพ ไปถ่ายถอดความรู้ เสนอแนะแนวทาง  และกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ได้อย่างเข้าใจและชัดเจนยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนในการสร้างนวัตกรรมและการบริการห้องสมุด
ต่อไปในอนาคต ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาสภาพความเป็นจริงและความคาดหวังของผู้เรียนที่มีต่อบทบาทบรรณารักษ์ 
ตลอดจนศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทบาทบรรณารักษ์ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนในการท า
โครงงานนวัตกรรมห้องสมุดในรายวิชาการศึกษาประเด็นปัญหาปัจจุบันของหลักสูตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสานและใช้กลยุทธ์ในการให้บรรณารักษ์เข้ามามีบทบาทในการให้
ค าแนะน าร่วมกับอาจารย์ผู้สอนอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้เพื่อให้ทราบข้อดีและอุปสรรคต่างๆ ที่จะเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือกันในอนาคตเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้เรียนต่อไป 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อศึกษาสภาพความเป็นจริงและความคาดหวังของผู้เรียนที่มีต่อบทบาทบรรณารักษ์ที่มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนการสอนในการท าโครงงานนวัตกรรมห้องสมุด 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้เรียนท่ีมีต่อบทบาทบรรณารักษ์ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียนการสอนในการท าโครงงานนวัตกรรมห้องสมุด 

ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

1. ศึกษาและท าความเข้าใจวิธีการจัดการการเรียนการสอนในรายวิชาการศึกษาประเด็นปัญหาปัจจุบันทีจ่ะใช้
เป็นฐานในการศึกษาครั้งนี้ 

งานวิจัยครั้งนี้ได้ใช้ข้อมูลพื้นฐานเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากบริบทของการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา สศ 
361 การศึกษาประเด็นปัญหาปัจจุบัน หลักสูตรสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
โดยมีลักษณะการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยมีการออกแบบการเรียนการสอน
ตามกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์โดยใช้เครื่องมือคอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกัน  โดยมีกลยุทธ์
เพิ่มเติมคือการมีทีมบรรณารักษ์เป็นที่ปรึกษาร่วมกับทีมอาจารย์ผู้สอน รวมทั้งสิ้น 7 คน ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะ
เป็นแนวทางให้ผู้เรียนด าเนินกิจกรรมต่างๆ ตามขั้นตอนการเรียนรู้ในลักษณะการเรียนแบบโครงงาน (Project-based 
learning) โดยมีผลลัพธ์ของการเรยีนรู้คอืโครงงานนวัตกรรมหอ้งสมุด ใช้เวลาด าเนินการจัดการเรยีนการสอนเป็นเวลา 
1 ภาคการศึกษา ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2560  

2. ก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นิสิตระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 3 หลักสูตรสารสนเทศศึกษา 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการศึกษาประเด็นปัญหาปัจจุบัน ภาค
การศึกษาท่ี 2/2559 จ านวน 38 คน  

3. สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามและประเด็นค าถามในการสัมภาษณ์ โดย
ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาของแบบสอบถามและประเด็นค าถาม
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สัมภาษณ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 คน พบว่าข้อค าถามมีคุณภาพน าไปใช้ได้ โดยผู้ทรงคุณวุฒิให้ค าแนะน าในการ
แก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ภาษา จากน้ันท าการแก้ไขและน าไปใช้เก็บข้อมูลจริง 

4. เมื่อมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามและ
สัมภาษณ์ผู้เรียนด้วยตนเอง จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้วิธีวิเคราะห์สถิติเพื่อหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และวิเคราะห์จัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น โดยใช้สูตร Modified Priority Needs Index 
(PNI modified) ค านวณ Priority Rank Index (สุวิมล ว่องวาณิช, 2550) และวิเคราะห์ผลข้อมูลจากการสัมภาษณ์โดย
การสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย (Induction) (สุภางค์ จันทวานิช, 2557) และสรุปผลการวิจัย 

ผลการศึกษา  

1. ภูมิหลังและประสบการณ์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเคร่ืองมือคอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรู้และ
ท างานร่วมกัน  

ส าหรับภาพรวม พบว่า นิสิตเคยมีประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือคอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรู้และท างาน
ร่วมกันที่เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนน้อยมาก ผู้เรียนส่วนใหญ่ใช้เครื่องมือประเภทการสื่อสารในการสนทนา
เรื่องทั่วไปและการปรึกษาการเรียนระหว่างกัน เช่น การใช้แอพลิเคชัน Line, Facebook มากกว่าการใช้ในการท า
กิจกรรมในการเรียน  โดยมีประสบการณ์การเรียนบนระบบการบริหารจัดการรายวิชาออนไลน์ (LMS) มาบ้างในบาง
รายวิชา แต่มีประสบการณใ์ช้เครื่องมือคอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรู้และท างานร่วมกันในระดับปานกลางในการท า
กิจกรรมการเรียนร่วมกันกับเพื่อนหรืออาจารย์ในเชิงวิชาการ ส าหรับเครื่องมือท่ีใช้อยู่บ้าง เช่น Google Docs ซึ่งเป็น
การใช้ในลักษณะท างานคนเดียวไม่ได้ท างานร่วมกันกับคนอื่น  ในขณะที่บางคนไม่รู้จักและไม่เคยใช้มาก่อน  

2. ความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อบทบาทบรรณารักษ์ในด้านต่างๆ   
ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อบทบาทบรรณารักษ์ที่เข้ามาร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนใน

การท าโครงงานนวัตกรรมห้องสมุด พบว่า มุมมองของนิสิตในภาพรวมที่มีต่อบทบาทของบรรณารักษ์ในการเข้ามาเป็น
ที่ปรึกษาร่วมอยู่ในระดับมาก และเมื่อจ าแนกรายด้าน พบว่า นิสิตมีความเห็นต่อบทบาทของบรรณารักษ์ตามสภาพที่
เป็นจริงในด้านการให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะในช้ันเรียนมากท่ีสุด รองลงมาคือด้านทักษะความรู้ในเนื้อหารายวิชา 
และด้านการมีส่วนร่วมในการให้ค าแนะน าบนเครื่องมือออนไลน์ ส่วนสิ่งที่ผู้เรียนคาดหวังมากที่สุดเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน คือ ด้านการให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะในช้ันเรียนมากที่สุด รองลงมาคือด้านทักษะความรู้ในเนื้อหา
รายวิชา และด้านการมีส่วนร่วมในการให้ค าแนะน าบนเครื่องมือออนไลน์ ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาถึงความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของสภาพที่เป็นจริงและสิ่งที่คาดหวังต่อบทบาทบรรณารักษ์ ใน
ภาพรวม พบว่า สิ่งท่ีคาดหวังหรือสิ่งท่ีต้องการมีค่าเฉลี่ยมากกว่าสภาพที่เป็นจริงในทุกรายด้านและทุกรายข้อ และเมื่อ
วิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นด้วยดัชนี PNI modified เพื่อระบุความต้องการจ าเป็นในรายด้าน พบว่า ผู้เรียนมีความ
ต้องการจ าเป็นในด้านการมีส่วนร่วมในการให้ค าแนะน าบนเครื่องมือออนไลน์จากบรรณารักษ์เป็นอันดับแรก รองลง
มือ คือด้านทักษะความรู้ในเนื้อหารายวิชา และด้านการให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะในช้ันเรียน ตามล าดับ และเมื่อ
พิจารณาเพื่อระบุความต้องการจ าเป็นเป็นรายข้อ พบว่า ผู้เรียนมีความต้องการจ าเป็นในระดับที่ใกล้เคียงกันโดย
ต้องการประโยชน์ที่ได้จากการให้ข้อเสนอแนะและการสะท้อนคิดที่ได้จากบรรณารักษ์บนเครื่องมือออนไลน์ต่างๆ เป็น
อันดับแรก รองลงมา คือ การมีส่วนร่วมของบรรณารักษ์บนเครื่องมือออนไลน์ต่างๆ อย่างสม่ าเสมอเพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าและให้ค าแนะน าระหว่างทางในการท าโครงงาน  

เมื่อพิจารณาผลการศึกษาความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อบทบาทบรรณารักษ์จ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า 
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 ด้านทักษะความรู้ในเนื้อหารายวิชาของบรรณารักษ์ 
นิสิตมีความเห็นต่อบทบาทของบรรณารักษ์ตามสภาพที่เป็นจริงและสิ่งที่คาดหวังไปในทิศทางเดียวกันทั้ง 3 

ล าดับ คือ ด้านความรู้และประสบการณ์ด้านงานห้องสมุดมากที่สุด รองลงมา คือ ทักษะในการคิดวิเคราะห์และ
ความสามารถในการประเมินผู้เรียนของบรรณารักษ์ และ การเตรียมความพร้อมของบรรณารักษ์ในการศึกษาเรียนรู้
เพื่อให้เกิดความเข้าในเนื้อหาของรายวิชา ตลอดจนกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการท าโครงงานนวัตกรรมห้องสมุด 
ตามล าดับ  

ด้านการให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะในชั้นเรียน 
นิสิตมีความเห็นต่อบทบาทของบรรณารักษ์ตามสภาพที่เป็นจริงในด้านการมีบุคลิกภาพที่ดีและมีภาพลักษณ์

เหมาะสมกับการท าหน้าที่ให้ค าแนะน า ค าปรึกษาในช้ันเรียนมากที่สุด รองลงมา คือ ทักษะความรู้ความสามารถใน
การเป็นผู้ให้ค าแนะน าและค าปรกึษาที่ดีของบรรณารกัษ์ และความกระตือรือรน้ในการให้ค าแนะน า/ให้ค าปรึกษา ตรง
ต่อเวลา และมีส่วนร่วมในการประเมินโครงงานอย่างสม่ าเสมอ ตามล าดับ ในขณะที่สิ่งท่ีผู้เรียนคาดหวังมากท่ีสุดล าดับ
แรกเป็นเรื่องความกระตือรือร้นในการให้ค าแนะน า/ให้ค าปรึกษา ตรงต่อเวลา และมีส่วนร่วมในการประเมินโครงงาน
อย่างสม่ าเสมอ รองลงมาคือทักษะความรู้ความสามารถในการเป็นผู้ให้ค าแนะน าและค าปรึกษาที่ดีของบรรณารักษ์ 
และการมีบุคลิกภาพท่ีดีและมีภาพลักษณ์เหมาะสมกับการท าหน้าท่ีให้ค าแนะน า ค าปรึกษาในช้ันเรียน  

ด้านการมีส่วนร่วมในการให้ค าแนะน าบนเคร่ืองมือออนไลน์ 
นิสิตมีความเห็นต่อบทบาทของบรรณารักษ์ตามสภาพที่เป็นจริงและสิ่งที่คาดหวังไปในทิศทางเดียวกันหมด คือ 

ด้านการมีส่วนร่วมของบรรณารักษ์บนเครื่องมือออนไลน์ต่างๆอย่างสม่ าเสมอเพื่อติดตามความก้าวหน้าและให้
ค าแนะน าระหว่างทางในการท าโครงงานของผู้เรียนมากที่สุด รองลงมือ คือประโยชน์ที่ผู้ เรียนได้จากการให้
ข้อเสนอแนะและการสะท้อนคิดที่ได้จากบรรณารักษ์บนเครื่องมือออนไลน์ต่างๆ  

3. ความพึงพอใจและความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อบทบาทบรรณารักษ์ที่เข้ามาร่วมในกิจกรรมการเรียน
การสอน  

 ในภาพรวมนิสิตส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อบทบาทบรรณารักษ์ที่มาร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับ
มาก  และจากการสัมภาษณ์เพิ่มเติม พบว่า นิสิตมีความคิดเห็นต่อบทบาทหน้าที่ของกลุ่มบรรณารักษ์ที่มาเข้าร่วมใน
กิจกรรมการเรียนการสอน มีรายละเอียดดังนี้   

 3.1 ผู้เรียนท้ังหมดให้ความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า ได้รับประโยชน์จากความรู้และประสบการณ์ตรงจากการ
ท างานของบรรณารักษ์ที่ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับงาน ช่วยท าให้มีการสร้างนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ ได้
เป็นอย่างดี ได้ทราบทั้งจุดดีและจุดด้อยของงานจากมุมมองของบรรณารักษ์ที่มาจากมิติของงานห้องสมุดจริง เนื่องจาก
ผู้เรียนยังไม่มีประสบการณ์ท างานห้องสมุดและไม่ทราบรายละเอียดหรือขั้นตอนของงานห้องสมุดในสภาพการท างาน
จริงอย่างแท้จริง การได้รับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ จากบรรณารักษ์จึงช่วยท าให้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ 
ที่อาจเกิดขึ้นได้ ท า ปรับปรุงงานได้รอบด้านและสอดคล้องกับการด าเนินงานของห้องสมุดในสภาพจริง  

 3.2  การมีกลุ่มบรรณารักษ์เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ค าแนะน า เป็นการกระตุ้นและผลักดันให้ผู้เรียน
ต้องการท างานให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ค าช่ืนชมจากบรรณารักษ์ที่เห็นความทุ่มเทในการท างานเป็นก าลังใจส าคัญที่ท าให้
ผู้เรียนมุ่งมั่นท่ีจะปรับปรุงและพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น  

4. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมที่มีต่อบรรณารักษ์  
4.1 ด้านความรู้ ความสามารถในเนื้อหารายวิชา 

1) บรรณารักษ์ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนการสอนเป็นผู้ที่มีพื้นฐานความรู้ความสามารถด้าน 
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บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ท าให้สามารถช่วยเติมเต็มเนื้อวิชาให้มีความลึกซึ้งและมีเนื้อหาที่คล
อบคลุมมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีศึกษาต่างๆ ที่บรรณารักษ์ได้ให้ข้อเสนอแนะและให้ค าแนะน าแก่นิสิต ท าให้
เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนิสิต คณาจารย์ และบรรณารักษ์เพิ่มมากข้ึน  

2) ความรู้และประสบการณข์องบรรณารกัษ์ที่ถ่ายทอดให้กับนิสิต  สามารถตอบโจทย์กับความตอ้งการ
ของผู้ใช้ได้มากขึ้น เนื่องจากนิสิตยังไม่มีประสบการณ์ท างานท าให้ไม่ทราบความต้องการของผู้ใช้ บรรณารักษ์สามารถ
ตอบค าถามและเติมเต็มข้อมูลในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมผู้ใช้ได้  

3) ความรู้ของบรรณารักษ์ที่เข้าร่วมช่วยให้มุมมองในโครงงานนวัตกรรมห้องสมุดมีความหลากหลาย
มากขึ้น มองเห็นมิติอื่นๆ ของงานเพิ่มมากข้ึน 

4.2  ด้านการให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะทั้งในชั้นเรียนแบบเผชิญหน้าและบนระบบออนไลน์ 
1) บรรณารักษ์ให้ค าแนะน าหรอืข้อเสนอแนะได้ชัดเจน มีมุมมองที่แตกต่างกันไปตามประสบการณ์การ

ท างานที่หลากหลาย ทั้งในช้ันเรียนด้วยการให้ค าแนะน าแบบเผชิญหน้าและบนระบบออนไลน์  
2) บรรณารักษ์ให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) เป็นไปในทางบวก เช่น ให้ค าช่ืนชมเกี่ยวกับผลงาน

นวัตกรรมห้องสมุดว่าสามารถน าไปใช้ได้จริง น่าสนใจ และเกิดประโยชน์ ท าให้ผู้เรียนมีก าลังใจในการท าโครงงาน
นวัตกรรมห้องสมุดให้ส าเร็จ 

3) เนื่องจากมีการให้ค าปรึกษาบนระบบออนไลน์ร่วมด้วย ดังนั้นหากบรรณารักษ์ไม่ได้ติดตาม
ความก้าวหน้าของการด าเนินโครงงานนวัตกรรมห้องสมุดของผู้เรียนอย่างใกล้ชิด อาจท าให้ไม่เข้าใจจุดมุ่งหมายหรือ
การท างานระหว่างทางอย่างแท้จริง ดังนั้นการให้ข้อมูลป้อนกลับจากบรรณารักษ์ในวันน าเสนอผลงานนวัตกรรม
ห้องสมุดที่อาจเข้าในคลาดเคลื่อนกันและไม่เข้าใจปัญหาและอุปสรรคระหว่างทางการท าผลงานของนิสิตอย่างแท้จริง 

4) บรรณารักษ์เปิดใจและเปดิโอกาสให้นิสติได้แสดงความคิดเห็นอยา่งกว้างขวาง ท าให้นิสิตไม่รูส้ึกอึด
อัดในการขอค าแนะน า กล้าที่จะสอบถามและแสดงความคดิเห็นต่างๆ และเห็นถึงความเสียสละของบรรณารักษ์ที่เข้า
มาร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนครั้งนี้ 

5) ต้องการให้บรรณารักษ์มีความเคลื่อนไหวหรือมีปฏสิัมพันธ์ระหว่างนิสิต อาจารยผ์ู้สอนบนระบบ
ออนไลน์ให้มากขึ้น โดยการเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นและสนทนาต่างๆ เพื่อจะได้เกดิความคุ้นเคยและความส้ม
พันธ์อันดีระหว่างสมาชิกบนระบบทั้งหมด เพื่อที่นิสิตจะไดล้ดความเขินอาย ความประหม่า และกล้าทีจ่ะเข้าไป
สอบถามและสนทนาเพิ่มขึ้น  

การน าไปใช้ประโยชน ์

1. เป็นแนวทางในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างอาจารย์ผู้สอนกับบรรณารักษ์วิชาชีพให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น  
2. เป็นแนวทางในการยกระดับบทบาทและพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบรรณารักษ์วิชาชีพที่จะเข้า

มามีส่วนร่วมในการเรียนการสอนตามหลักสูตรอย่างเป็นระบบ  

รายการอ้างอิง 
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