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การวิจัยนี ้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและเปรียบเทียบสภาพสมรรถนะของบรรณารักษ์

วิเคราะหแ์ละท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ สงักัดหอ้งสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ในดา้นความรู ้ ดา้น
ทักษะ และด้านคุณลักษณะ โดยจ าแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ท  างาน รวมทั้งประเมินความ
ตอ้งการจ าเป็นสมรรถนะของบรรณารกัษ์วิเคราะหฯ์ โดยใชว้ิธีวิจยัเชิงปรมิาณ กลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ 
บรรณารกัษ์วิเคราะหฯ์ สงักัดหอ้งสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรฐั  30 แห่ง จ  านวน 158 คน เครื่องมือที่ใชใ้นการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ไดแ้ก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์้อมูล ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติ t-test และ One-way ANOVA ประเมินความตอ้งการจ าเป็น
ด้วยวิธี Priority Need Index แบบปรับปรุง ผลการวิจัยพบว่า สภาพสมรรถนะของบรรณารักษ์วิเคราะห์ฯ 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.74) เมื่อพิจารณารายดา้น พบว่า บรรณารกัษ์มีสมรรถนะดา้นคุณลักษณะ 
(ค่าเฉลี่ย = 3.97) และดา้นทักษะ (ค่าเฉลี่ย = 3.62) อยู่ในระดับมาก ส่วนดา้นความรูอ้ยู่ในระดับปานกลาง 
(ค่าเฉลี่ย = 3.49) เมื่อเปรยีบเทียบตามตวัแปร พบว่า บรรณารกัษ์ที่มีวฒุิการศกึษาและประสบการณก์ารท างาน
แตกต่างกนัมีสมรรถนะโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนัยส  าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 สว่นการประเมินความตอ้งการ
จ าเป็นดา้นสมรรถนะของบรรณารกัษ์ พบว่า ดา้นที่มีความจ าเป็นอนัดบัแรก คือ ดา้นความรู ้(PNIModified = 0.28) 
อนัดบัสอง คือ ดา้นทกัษะ (PNIModified = 0.24) และอนัดบัสาม คือ ดา้นคณุลกัษณะ (PNIModified = 0.16) 
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The research aims to study and compare the competency conditions of cataloging 

librarians in public university libraries, in terms of their knowledge, skills, and behavioral competency, 
according to their education backgrounds and experiences; and to conduct a needs assessment on 
their competencies; using the quantitative research method.  The sample consisted of one hundred 
and fifty- eight cataloging librarians from thirty public university libraries.  The data were collected 
through the questionnaires and analyzed the descriptive statistics such as percentage, mean, 
standard deviation.  The t- test and One-way ANOVA were used for the hypothesis testing as well as 
the modified Priority Needs Index (PNImodified) was used for needs assessment. The results of the overall 
competencies of cataloging librarians was at a high level (mean = 3.74) .  In terms of their specific 
competencies, behavioral competency and skills were both at a high level, while their knowledge was 
at a moderate level.  For the comparison based on their variables, it was found that the statistically 
significant difference of overall competencies of librarians with different education backgrounds and 
experiences was at .05. As for need assessment in cataloging librarians, three aspects of needs were 
prioritized that the most needed competencies were knowledge (PNImodified = 0.28), skills (PNImodified = 
0.24), and behavioral competency (PNImodified = 0.16). 

 
Keyword : Professional competency, Cataloging librarian, Needs assessment, Public university 
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บทที ่1 
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

ในยคุปัจจบุนัเป็นยคุสมยัท่ีมีการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเรว็ การท างานในยคุสมยันีจ้ึงควรจะมี
สมรรถนะท่ีท าใหป้ระสบความส าเรจ็และเป็นท่ีตอ้งการขององคก์รตา่ง ๆ องคก์รใดท่ีมีบคุลากรท่ีดี
เลิศย่อมมีโอกาสท่ีจะบรรลผุลส  าเรจ็ไดด้ีและรวดเรว็กวา่คูแ่ขง่ขนั ดงันัน้ องคก์รในปัจจุบนัไมว่า่จะ
เป็นองคก์รในภาครฐัหรือเอกชน ตา่งก็หนัมาใหค้วามส าคญัต่อการจดัการทรพัยากรมนษุยเ์ชิงกล
ยทุธ ์ซึ่งเนน้การบริหารและจดัการบคุลากรขององคก์รใหม้ีสมรรถนะท่ีเหมาะสมกบัองคก์ร รวมทัง้
การพยายามเพ่ิมคุณค่าของบุคลากรเหล่านี้อย่างต่อเน่ือง เพราะสมรรถนะเป็นคุณลกัษณะท่ี
จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นสมรรถนะดา้นความรู ้ดา้นทักษะความสามารถ 
รวมถึงดา้นคณุลกัษณะหรือพฤติกรรมอ่ืน ๆ เช่น อปุนิสยั ทศันคติ บคุลิกภาพ เป็นตน้ หากองคก์ร
มีบคุลากรท่ีมีสมรรถนะตา่ง ๆ  ดงักลา่วเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวิสยัทศัน ์คา่นิยมและเป้าหมาย
ขององคก์ร จะท าใหก้ารปฏิบตัิงานในหนา้ท่ีของบคุคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สงูสดุ อีกทัง้ยงัสามารถจ าแนกความแตกตา่งระหว่างบคุคลท่ีมีผลการปฏิบตัิงานสงูจากบคุคลท่ีมี
ผลการปฏิบัติงานท่ีต  ่ากว่าได ้ดังนั้นการท่ีองคก์รสามารถคดัสรรบุคคลท่ีมีความรู ้ทักษะ และ
คณุลกัษณะท่ีเหมาะสมกับงานเพ่ือปฏิบัติงานใหส้  าเร็จตามตอ้งการขององคก์ร จึงเป็นสิ่งส  าคญั 
และยังเป็นตวัชีว้ดัหลกัของผลงานขององคก์รไดอี้กดว้ยว่าคนในองคก์รจะตอ้งมีสมรรถนะใด ใน
ระดับใด  รวมทั้งหากมีการวดัหรือประเมินผลสมรรถนะของคนในองคก์รไดต้รงกับต  าแหน่งท่ี
ปฏิบัติงาน ก็จะสามารถน าขอ้มูลไปใช้ในการเตรียมการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้
สามารถสรา้งผลงานไดต้ามท่ีองคก์รคาดหวงัไวไ้ด ้(ชชูยั สมิทธิไกร, 2552)  
 การน าแนวคิดเรื่องสมรรถนะมาใชท่ี้เรียกว่าการบริหารบคุคลท่ีเนน้สมรรถนะนัน้จะมีการ
คดัเลือกและการประเมินผลงานบคุคลโดยอิงสมรรถนะ  ท าใหท้ราบจดุออ่นและจดุแขง็ท่ีสามารถ
ใชเ้ป็นขอ้มลูในการปรบัปรุงแกไ้ข  ท าใหเ้กิดการพฒันาสมรรถนะไดอ้ย่างเหมาะสม รวมทัง้กระตุน้
ใหม้ีความตื่นตวั  ระมดัระวงัและรบัผิดชอบในการปฏิบตัิงานใหม้ีคณุภาพ   ขอ้มลูท่ีไดร้บัจากการ
ประเมินสมรรถนะยงัสามารถน าไปใชใ้นการวางแผนก าหนดทรพัยากรและวิธีการพฒันาสมรรถนะ
ทั้งระยะสัน้และระยะยาว  การประเมินยังเพ่ิมความรูส้กึท่ีมีคณุค่าและความมั่นใจ หากไม่มีการ
ประเมินสมรรถนะจะไมท่ราบวา่การปฏิบตัิงานอยู่ในระดบัใด องคก์รสว่นใหญ่ยงัขาดขอ้มลูเพ่ือใช้
ประกอบการเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนโดยอิงสมรรถนะ จะได้เห็นว่ามีการให้ความส าคัญต่อ
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สมรรถนะในการบริหารงานบคุคลเป็นอย่างมาก  องคก์รตา่ง ๆ  จ  าเป็นตอ้งปรบัเปลี่ยนกลยทุธใ์น
การจัดการบุคลากรในองคก์ร เพ่ือพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้            
แมก้ระทั่งในองคห์อ้งสมดุก็เช่น บรรณารกัษ์ฝ่ายต่าง ๆ รวมถึงบรรณารกัษ์งานวิเคราะหแ์ละท า
รายการทรัพยากรสารสนเทศจึงจ  าเป็นตอ้งมีความรู ้ ทักษะเพียงพอท่ีจะช่วยเหลือผูใ้ชโ้ดยลง
รายการใหส้ามารถเขา้ถึงขอ้มลูไดโ้ดยง่าย (กาญจนห์ทยั ศรีบญุเรือง, 2552) ส าหรบัสมรรถนะและ
ทักษะท่ีจ  าเป็นส  าหรับบรรณารักษ์ผูป้ฏิบัติงานในห้องสมุดในภาพรวมนั้นมีการจัดแบ่งหลาย
รูปแบบและหลายกรอบแนวคิด  เช่น  แบ่ง เ ป็น  1)  สมรรถนะเฉพาะด้าน ( Specialized 
competencies) เช่น ความรู ้ด ้านการจัดเก็บสารสนเทศและความรู ้อย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็น
สมรรถนะท่ีของการจดัโครงสรา้งสารสนเทศและความรูเ้พ่ือเตรียมพรอ้มส าหรบัการจดัเก็บและคน้
คืน ความรูด้า้นการแนะน าแหล่งและใหบ้ริการสารสนเทศ เป็นความสามารถในการสนับสนุน
บริการ โดยเฉพาะแหล่งและบริการท่ีตอ้งใช้ความรู ้ด ้านไอซีทีในการเข้าถึง การให้บริการ
สารสนเทศดิจิทัล รวมถึงการแปลง จัดเก็บ และเผยแพร่ขอ้มลู รวมถึงความสามารถดา้นการ
จัดการสารสนเทศไปสู่ผูใ้ช้ตัง้แต่การคดัเลือก จัดระบบ จัดเก็บ และเผยแพร่ ตลอดการจัดการ
สภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ของห้องสมุด 2) สมรรถนะดา้นเทคนิคและไอซีที (Technical and ICT 
competencies) ซึ่งเป็นทกัษะและความรูด้า้นเทคโนโลยี รวมถึงการจดัระบบสารสนเทศ การคน้
คน้ การจดัการเทคโนโลยีหอ้งสมดุ รวมถึงการยอมรบัความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใหม่ ๆ  และ 
3) คณุลกัษณะสว่นบคุคล (Personal attributes) เช่น ทกัษะการวิจยั ทกัษะการบริหารจดัการและ
การวางแผน ดา้นการบริหารโครงการ ดา้นภาวะการเป็นผูน้  าหอ้งสมดุ (ดิชิตชัย เมตตาริกานนท ์
และเดชดนยั จุย้ชมุ, 2559) หรือแบ่งตามกรอบสมรรถนะ 3 ดา้น อาทิ 1) ดา้นความรู ้เช่น ความรู ้
เก่ียวกบัการจดัสรรการเงินและงบประมาณ รูข้ัน้ตอนและกระบวนการจดัหาทรพัยากรสารสนเทศ 
ธรุกิจเก่ียวกบัวงการตลาดหนงัสือ ความรว่มมือระหวา่งหอ้งสมดุ กฎหมายลิขสิทธ์ิและกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง มาตรฐานการลงรายการขอ้มลูบรรณานกุรมและระเบียนบรรณานกุรม  การจดัหมวดหมู่
ทรพัยากรสารสนเทศ การรูพ้ฤติกรรมและความตอ้งการของผูใ้ช ้ จิตวิทยาการใหบ้ริการ และสรา้ง
กิจกรรมสง่เสริมการอ่าน ฯลฯ 2) ดา้นทักษะ เช่น ทักษะท่ีท าใหส้ามารถปฏิบตัิงานตา่ง ๆ  ได ้เช่น 
ทักษะการติดต่อสื่อสารกับรา้นคา้/ตัวแทนจ าหน่ายทั้งภายนอกและภายในองคก์ร การสื่อสาร
ภาษาตา่งประเทศ ทกัษะการสืบคน้ ตลอดจนทกัษะการใชโ้ซเชียลมีเดียเพ่ือสนบัสนนุการสง่เสริม
การใหบริการในหอ้งสมดุ และ 3) ดา้นคณุลกัษณะสว่นบคุคล เช่น การคิดวิเคราะหแ์ละการแก้ไข
ปัญหา การจัดล  าดับความส าคัญของงาน การน าความรูท้างวิชาชีพมาบูรณาการ ยึดมั่นใน
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ เคารพและปฏิบตัิตามกฎระเบียบ มีความรบัผิดชอบ/ซ่ือสตัยส์จุริตในการ
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ปฏิบัติงาน มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีกับเพ่ือนร่วมงานและผูใ้ช้บริการ และการพัฒนาตนเองอย่าง
สม ่าเสมอ เพ่ือสรา้งศกัยภาพ เป็นตน้ (ศิริพร แซ่อึง้, 2560) 

ในขณะท่ีสมรรถนะหลกัของบรรณารกัษ์วิเคราะหแ์ละท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ 
เป็นภาระงานเฉพาะประจ าต  าแหน่งงานท่ีมีกรอบสมรรถนะไม่แตกต่างจากบรรณารักษ์ท่ี
ปฏิบัติงานในฝ่ายอ่ืน ๆ  ท่ีตอ้งมีทั้งสมรรถนะดา้นความรู ้ดา้นทักษะ และคณุลกัษณะท่ีจ าเป็นตอ่
การท างานเฉพาะอย่างเช่นเดียวกัน เพียงแต่ในรายละเอียดของสมรรถนะจะมุ่งเนน้ไปท่ีความรู้
และทักษะความสามารถท่ีเก่ียวขอ้งกับงานวิเคราะหแ์ละท ารายการสารสนเทศเป็นหลกั โดย
ครอบคลมุการท างานทัง้กระบวนการ เช่น ถา้เป็นดา้นความรู ้บรรณารกัษ์วิเคราะหแ์ละท ารายการ
ทรพัยากรสารสนเทศ จะตอ้งมีความรูพื้น้ฐานเก่ียวกับหลกัการของการวิเคราะหแ์ละท ารายการ 
ความรูเ้ก่ียวกับระบบและเทคโนโลยีท่ีใชใ้นการท ารายการ ความรูเ้ก่ียวกับแนวโนม้ทางดา้นการ
วิเคราะห์และท ารายการ ในขณะท่ีดา้นทักษะจะไม่ใช่เพียงแค่รูใ้นหลักการเท่านั้น แต่จะตอ้ง
สามารถประยกุตใ์ชก้รอบแนวคิด มาตรฐาน หลกัการตา่ง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานทัง้ระบบได ้อีกทั้ง
ตอ้งมีคุณลักษณะส่วนบุคคลหรือพฤติกรรมท่ีเป็นส่วนสนับสนุนใหน้  าไปสู่ความส าเร็จในการ
ปฏิบตัิงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ (Association for Library Collections & Technical Services, 
2017) ซึ่งบรรณารกัษ์วิเคราะหแ์ละท ารายการทรพัยากรสารสนเทศ ในปัจจบุนัมีภารกิจของงานท่ี
ตอ้งรับผิดชอบและสามารถปฏิบัติงานไดไ้ม่ว่าจะเป็นความรูพื้น้ฐานทางงานวิเคราะหท่ี์ขยาย
ขอบเขตไปยังทรัพยากรในรูปแบบดิจิทัลมากขึน้และงานท่ีเก่ียวข้องกับการจัดท าระเบียน
บรรณานุกรมต่าง ๆ เขา้ฐานขอ้มลูต่างประเทศและใชโ้ปรแกรมท่ีแตกต่างกัน เช่น  ภารกิจของ
ส  านักหอสมดุ มหาวิทยาลยัมหิดล ท่ีก  าหนดการวิเคราะหห์ัวเรื่องและก าหนดเลขหมู่ทรพัยากร
สารสนเทศ ตัง้แตก่ารวิเคราะหท์รพัยากรสารสนเทศและการจดัการระเบียนบรรณานกุกรม การให้
หัวเรื่องเลขหมู่ตามมาตรฐานสากล การน าขอ้มูลระเบียนบรรณานุกรมเขา้ฐานขอ้มูล OCLC 
WorldCat ดว้ยโปรแกรม OCLC Connexion Client  งานปรับปรุงแกไ้ขระเบียนบรรณานุกรมท่ี
ผา่นการตรวจสอบจากโปรแกรม MARC Analyzer ก่อนน าเขา้ฐานขอ้มลูสหบรรณานกุรมหอ้งสมดุ
สถาบนัอดุมศกึษา งานควบคมุตรวจสอบการลงรายการบรรณานกุรมในฐานขอ้มลูเครือขา่ยระบบ
หอ้งสมดุอตัโนมตัิ MULINET ฯลฯ (ส  านักหอสมดุ มหาวิทยาลยัมหิดล, 2560) เช่นเดียวกันกับ
หอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาอ่ืน ๆ  ท่ีมีกระบวนการท างานวิเคราะหท์รพัยากรสารสนเทศใกลเ้คียง
กัน แต่แตกต่างกันท่ีวิธีการ โปรแกรมและฐานขอ้มลูในการจัดการหรือการใชม้าตรฐานสากลใน
การลงรายการท่ีเลือกใช ้ เช่น งานวิเคราะหฯ์ ท่ีตอ้งหาขอ้มลูจากเว็บไซตส์  านักพิมพห์รือผูผ้ลิต
ทรพัยากรสารสนเทศรายการนั้นหรือใชวิ้ธีการเรียกขอ้มลูผ่าน Z39.5 การตรวจสอบรายการให้
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ถกูตอ้งตามมาตรฐาน RDA และมาตรฐานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ (ฝ่ายจดัการขอ้มลูสารสนเทศ 
ส  านักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2561)  จากตัวอย่างภารกิจของงาน
บรรณารกัษ์วิเคราะหแ์ละท ารายการทรพัยากรสารสนเทศ ขา้งตน้ สะทอ้นใหเ้ห็นวา่การปฏิบตัิงาน
ของบรรณารกัษ์วิเคราะหใ์นปัจจบุนัมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไมห่ยดุน่ิงทัง้ในดา้นความรู ้มาตรฐาน
ในการท างาน และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกับการปฏิบัติงาน ดังนั้นสมรรถนะของ
บรรณารกัษ์วิเคราะหแ์ละท ารายการทรพัยากรสารสนเทศ ทั้งดา้นความรู ้ดา้นทักษะ และดา้น
คุณลักษณะส่วนบุคคลต่าง ๆ จึงต้องได้รับการพัฒนาและปรับเปลี่ยนไปตามบริบทและ
สภาพการณท์ างานจริงในแตล่ะยุค ซึ่งสอดรบักบัขอ้เสนอแนะของ ศิริพร แซ่อึง้ (2560) ท่ีกลา่วถึง
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศสง่ผลตอ่การท างานของบรรณารกัษ์ในยคุศตวรรษท่ี 21 
ท่ีตอ้งพฒันาทัง้ดา้นความรู ้และโดยเฉพาะสมรรถนะดา้นเทคนิคและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็น
สมรรถนะและทักษะท่ีจ  าเป็น การพัฒนาสมรรถนะบรรณารักษ์ยุคใหม่ควรสอดคลอ้งกับการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทัง้ตอ้งพฒันาใหต้รงกบัสายงาน ภาระงานท่ีรบัผิดชอบ
เฉพาะ  และงานวิจัยของ ภทัรมน อู่เงิน (2555) ท่ีศึกษาการรบัรูส้มรรถนะหลกัท่ีพึงประสงคข์อง
บรรณารักษ์วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พบว่า บรรณารักษ์
วิเคราะหแ์ละท ารายการทรพัยากรสารสนเทศ ตอ้งท างานในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกสเ์พ่ิมมากขึน้ ซึ่ง
สื่อดงักลา่วมีการเปลี่ยนแปลงและเพ่ิมปริมาณอย่างมากตลอดเวลา บรรณารกัษ์วิเคราะหแ์ละท า
รายการทรัพยากรสารสนเทศ จึงตอ้งมีการพัฒนาสมรรถนะในส่วนของการท ารายการใหก้ับ
ทรพัยากรอิเล็กทรอนิกสใ์หม้ากขึน้ รวมทั้งมีความตอ้งการท่ีจะเพ่ิมความสามารถในการก าหนด
รายการเขา้ถึงซึ่งมีความหลากหลายเพ่ือใหผู้ใ้ชบ้ริการสามารถเขา้ถึงขอ้มลูใหม้ากขึน้ ตอ้งการเพ่ิม
สมรรถนะในการควบคมุและใชค้  าศพัทใ์นการสืบคน้ เน่ืองจากผูใ้ชบ้ริการเลือกใชค้  าศพัทใ์นการ
สืบค้นท่ีหลากหลาย บรรณารักษ์วิเคราะห์และท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ จึงต้องมี
คุณลักษณะในการพิจารณาการใชค้  าศพัทใ์นการสืบคน้โดยค  านึงถึงผูใ้ชบ้ริการ นอกจากนีย้ัง
พบว่า บรรณารกัษ์วิเคราะหแ์ละท ารายการทรพัยากรสารสนเทศ ยังขาดสมรรถนะในการจัดส่ง
ระเบียนรายการบรรณานุกรมของหอ้งสมุดในเครือข่ายสหบรรณานุกรม และตอ้งการพัฒนา
สมรรถนะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศมากท่ีสดุ อีกทัง้สว่นใหญ่ยงัขาดความรู ้ความสามารถในการ
ใชเ้ทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์รวมถึงการพัฒนาสมรรถนะทางภาษาต่างประเทศอ่ืน  ๆ  เพ่ือใชใ้นการ
อา่น แปลความหมาย จบัใจความส าคญัของสารสนเทศดว้ย  ในขณะท่ีการศกึษาของ (พฐัชญาณ ์
กลบักลาง, 2552) พบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อวิธีการปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศของบรรณารกัษ์วิเคราะห์
และท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ ปัจจัยหนึ่งนอกเหนือจากปัจจัยดา้นจ านวนบุคลากรท่ี
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เพียงพอ ความร่วมมือของบุคลากร คือ ดา้นความรูค้วามสามารถของบคุลากร เพราะหนา้ท่ีสว่น
ใหญ่ของบรรณารกัษ์วิเคราะหแ์ละท ารายการทรพัยากรสารสนเทศ คือการวิเคราะหเ์ลขหมู ่การให้
หวัเรื่อง ฯลฯ ตามมาตรฐานแบบสากลท่ีก าหนดในแต่ละงาน การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วย
ในงาน การมีความรูเ้บื ้องตน้เก่ียวกับคอมพิวเตอร ์ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ทักษะและความรู ้ดา้นการสืบคน้ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอรเ์ป็นสิ่งส  าคัญท่ีท าให้
บรรณารกัษ์วิเคราะหแ์ละท ารายการทรพัยากรสารสนเทศ ซึ่งภาระหนา้ท่ีหลกัดงักล่าวส่งผลให้
บรรณารกัษ์จะตอ้งมีทัง้พืน้ฐานความรูท้างวิชาชีพ ทกัษะตา่ง ๆ ใหม้ากขึน้และรองรบักบัเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีทันสมัยขึ ้นอีกในอนาคต จึงจะท าให้บรรณารักษ์สามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

จากการศึกษางานวิจัยท่ีผ่านมา สะท้อนให้เห็นว่า ควรมีการศึกษาประเด็นเก่ียวกับ
สมรรถนะอยู่ เพราะสมรรถนะมีความส าคญัและจ าเป็นอย่างย่ิงตอ่การท างานและความคาดหวงั
ขององคก์รตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งสมรรถนะดา้นความรูพื้้นฐานทางวิชาชีพในดา้นการ
วิเคราะห์และท ารายการสารสนเทศ ทักษะทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะอ่ืน  ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งนั้นมีความตอ้งการและมีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย และตามความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีพลิกผนัเขา้สูโ่ลกดิจิทลั และเนน้การด  าเนินงานดว้ยเทคโนโลยีในทกุแง่มมุ
เพ่ือจะไดส้ามารถจัดการหรือจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศสมัยใหม่ท่ีมีอยู่อย่างหลากหลาย 
ตลอดจนพฤติกรรมการเขา้ถึงสารสนเทศของผูใ้ชบ้ริการท่ีเปลี่ยนแปลงไปทั้งในดา้นการแสวงหา
สารสนเทศและการสืบคน้ ซึ่งลว้นแลว้แต่ความเก่ียวพันกับงานของบรรณารกัษ์วิเคราะหแ์ละท า
รายการทรพัยากรสารสนเทศ ทัง้ทางตรงและทางออ้ม ดงันัน้การศกึษาสมรรถนะของบรรณารกัษ์
วิเคราะหแ์ละท ารายการทรพัยากรสารสนเทศ ใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงไปในยคุปัจจบุนัจงึ
เป็นสิ่งจ  าเป็น ส่วนในดา้นการศึกษาความตอ้งการจ าเป็นนั้น เป็นการศึกษาเพ่ือวดัสภาพความ
เป็นจริงเปรียบเทียบกับสภาพท่ีควรจะเป็นของสมรรถนะบรรณารักษ์วิเคราะหแ์ละท ารายการ
ทรพัยากรสารสนเทศท่ีตอ้งการใหเ้กิดขึน้ เพ่ือใหเ้ห็นภาพรวมของความแตกตา่งระหวา่งสภาพทัง้
สอง เพ่ือสะทอ้นใหเ้ห็นสมรรถนะของบรรณารกัษ์ฯ ใหช้ดัเจนมากย่ิงขึน้ จากประเดน็ตา่ง ๆ  ขา้งตน้ 
ท าใหผู้วิ้จัยสนใจท่ีจะศึกษาสภาพสมรรถนะของบรรณารกัษ์วิเคราะหแ์ละท ารายการทรพัยากร
สารสนเทศ และประเมินความตอ้งการจ าเป็นสมรรถนะของบรรณารกัษ์วิเคราะหแ์ละท ารายการ
ทรพัยากรสารสนเทศ สงักดัหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาของรฐั เพ่ือใหไ้ดข้อ้คน้พบซึ่งอาจสามารถ
น าไปใชป้ระโยชนใ์นการวางแผนจัดการทางดา้นนโยบายหรือแนวปฏิบัติในการพัฒนาสมรรถนะ
ทางวิชาชีพของบรรณารกัษ์วิเคราะหแ์ละท ารายการทรพัยากรสารสนเทศใหเ้หมาะสม และเป็น
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แนวทางในการพัฒนาบรรณารักษ์วิเคราะห์และท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ ให้สามารถ
ปรับตัวและมีความพร้อมท่ีจะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับงานด้าน
วิเคราะหท์รพัยากรสารสนเทศในปัจจบุนั 

 
ความมุ่งหมายของการวจิัย 

1. เพ่ือศึกษาสภาพสมรรถนะของบรรณารักษ์วิเคราะห์และท ารายการทรัพยากร
สารสนเทศ สงักดัหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาของรฐั 

2. เพ่ือเปรียบเทียบสภาพสมรรถนะของบรรณารกัษ์วิเคราะหแ์ละท ารายการทรพัยากร
สารสนเทศ สงักดัหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาของรฐั จ  าแนกตามวฒุิการศกึษา และประสบการณ์
การท างาน 
   3. เพ่ือประเมินความตอ้งการจ าเป็นสมรรถนะของบรรณารกัษ์ วิเคราะหแ์ละท ารายการ
ทรพัยากรสารสนเทศ สงักดัหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาของรฐั ในดา้นความรู ้ดา้นทกัษะ และดา้น
คณุลกัษณะ 
 
ความส าคัญของการวจิัย  

ผลการวิจัยท่ีได้จะเป็นแนวทางให้บรรณารักษ์วิเคราะห์และท ารายการทรัพยากร
สารสนเทศทราบจุดอ่อนจุดแข็งในสมรรถนะแต่ละดา้น ใชต้รวจสอบสมรรถนะของตนเอง และ
น าไปพฒันาตนเองได ้ ในขณะท่ีหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนด
นโยบาย วางแผนและด าเนินการพฒันาสมรรถนะทางวิชาชีพของบรรณารกัษ์วิเคราะหฯ์ ไดอ้ย่างมี
เหตมุีผล เหมาะสม และสอดคลอ้งกับสภาพการปฏิบัติงานวิเคราะห์และท ารายการทรพัยากร
สารสนเทศในปัจจบุนั  นอกจากนีย้งัเป็นแนวทางใหก้บัสถาบนัการศกึษาท่ีมีหลกัสตูรการเรียนการ
สอนดา้นบรรณารักษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร ์ท่ีมีหน้าท่ีหลกัในการผลิตบรรณารกัษ์ ได้
เตรียมความพรอ้มในการพัฒนาผูเ้รียนใหม้ีสมรรถนะท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะในการเรียนการสอน
รายวิชาท่ีเก่ียวข้องกับการจัดระบบทรัพยากรสารสารสนเทศ การวิเคราะห์และท ารายการ
ทรพัยากรสารสนเทศใหส้อดรบักบัความตอ้งการ และภาระงานตามยคุสมยัปัจจบุนั 
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ขอบเขตของการวจิัย 

ประชากรทีใ่ช้ในการวจัิย 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ บรรณารกัษ์วิเคราะหแ์ละท ารายการทรพัยากรสารสนเทศท่ี

ปฏิบัติงานสังกัดห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 30 แห่ง (ส  านักงานคณะกรรมการการ
อดุมศกึษา, 2562) จ  านวน 196 คน  

กลุ่มตัวอยา่งทีใ่ช้ในการวจัิย 
          กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย  ได้แก่  บรรณารักษ์วิเคราะห์และท ารายการทรัพยากร
สารสนเทศท่ีปฏิบัติงานสงักัดหอ้งสมดุสถาบันอดุมศึกษาของรฐั 30 แห่ง ท่ีสุ่มอย่างง่ายมาจาก
ประชากรขา้งตน้  จ  านวน 158 คน  ซึ่งมากกว่าจ  านวนขัน้ต  ่าท่ีก  าหนดไวใ้นตารางก าหนดขนาด
กลุม่ตวัอย่างของเครจซีและมอรแ์กน  (Krejcie & Morgan,1970, pp. 607-610)   

ตัวแปรทีศึ่กษา 
          ตวัแปรอิสระ คือ วฒุิการศกึษา และประสบการณก์ารท างาน 
          ตวัแปรตาม คือ สภาพและความตอ้งการจ าเป็นดา้นสมรรถนะของบรรณารกัษ์วิเคราะห์
และท ารายการทรพัยากรสารสนเทศ สงักดัหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาของรฐั 

 
นิยามศัพทเ์ฉพาะ  

1. สมรรถนะบรรณารักษว์ิเคราะหแ์ละท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ หมายถึง 
คณุลกัษณะในการปฏิบตัิงานของบรรณารกัษ์วิเคราะหแ์ละท ารายการทรพัยากรสารสนเทศ โดย
ประกอบไปดว้ยความรู ้ทักษะ คณุลกัษณะสว่นบคุคลท่ีสง่ผลใหบ้รรณารกัษ์ปฏิบตัิงานไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิภาพของงาน ซึ่งผูวิ้จัยสังเคราะห์จากเอกสารงานวิจัยต่าง  ๆ  
แบ่งเป็นสมรรถนะหลกั 3 ดา้น ดงันี ้  
  1.1 สมรรถนะดา้นความรู ้(Knowledge competencies) หมายถึง ความรูท้างดา้น

บรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร ์เฉพาะท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงานหอ้งสมดุในฝ่าย/กลุม่

งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศและท่ีเก่ียวขอ้งกับงานวิเคราะห์และท ารายการทรัพยากร

สารสนเทศ ประกอบดว้ยสมรรถนะย่อย คือ 1) ความรูพื้น้ฐานเก่ียวกบัหลกัการของการวิเคราะห์

และท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ 2) ความรูเ้ก่ียวกับระบบและเทคโนโลยี และ 3) ความรู ้

เก่ียวกบัแนวโนม้ทางดา้นการวิเคราะหแ์ละท ารายการทรพัยากรสารสนเทศ  
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         1.2 สมรรถนะด้านทักษะ (Skill competencies)  หมายถึ ง  ทักษะทางด้าน
บรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร ์ เฉพาะท่ีจ  าเป็นสาหรบัการปฏิบตัิงานหอ้งสมดุ ในฝ่าย/
กลุ่มงานวิเคราะหท์รพัยากรสารสนเทศและท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิเคราะหแ์ละท ารายการทรพัยากร
สารสนเทศ ประกอบดว้ยสมรรถนะย่อย คือ 1) การประยุกตใ์ชก้รอบแนวคิด มาตรฐาน หลกัการ
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับระบบบรรณานกุรม 2) การประยุกตใ์ชม้าตรฐานแบบสากลใหเ้ขา้กับบริบท
ของทอ้งถ่ิน และ 3) การบรูณาการ การท าแผนผงั และการเปลี่ยนรูปของเมทาดาทาภายในระบบ
บรรณานกุรม 
            1.3 สมรรถนะดา้นคณุลกัษณะ (Behavioral competencies) หมายถึง ความคิด 
ความรูส้ึก เจตคติ ทัศนคติ แรงจูงใจ ฯลฯ ท่ีเป็นคณุลกัษณะส่วนบุคคลของบรรณารกัษ์ทกุฝ่าย/
กลุ่มงานวิเคราะหท์รพัยากรสารสนเทศและท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิเคราะหแ์ละท ารายการทรพัยากร
สารสนเทศ  เป็นคุณลักษณะท่ีช่วยให้การท างานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากย่ิงขึน้ 
ประกอบดว้ยสมรรถนะย่อย คือ  1) ดา้นการสื่อสารระหว่างบุคคล 2) ดา้นการใหบ้ริการต่อผูใ้ช ้   
3)  ดา้นความคิดริเริ่มและการปรบัตวั  4) ดา้นความอยากรูอ้ยากเห็นในสิ่งใหม ่และ 5) ดา้นทกัษะ
การแกปั้ญหา 

2. บรรณารักษว์เิคราะหแ์ละท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ หมายถึง บรรณารกัษ์
ท่ีปฏิบตัิหนา้ท่ีในงานวิเคราะหแ์ละท ารายการทรพัยากรสารสนเทศ วิเคราะหแ์ละพฒันาทรพัยากร
สารสนเทศ และ/หรือจดัการทรพัยากรสารสนเทศ โดยอาจปฏิบตัิงานอยู่ในช่ือฝ่ายหรือช่ือกลุม่งาน
ท่ีก าหนดช่ือเรียกท่ีแตกตา่งกนัไปตามแตล่ะหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาของรฐั 

3. ความต้องการจ าเป็นเพื่อพัฒนาสมรรถนะฯ หมายถึง กระบวนการตดัสินเพ่ือ
ก าหนดความแตกต่างระหว่างสมรรถนะท่ีในสภาพท่ีเป็นจริงและท่ีควรจะเป็นของบรรณารักษ์
วิเคราะหแ์ละท ารายการทรพัยากรสารสนเทศ แลว้น ามาจัดล  าดบัความส าคญัของความตอ้งการ
จ าเป็น เพ่ือเสนอแนะแนวทางการพฒันาของวิเคราะหแ์ละท ารายการทรพัยากรสารสนเทศ 
             4. ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ หมายถึง หอ้งสมดุในสงักดัสถาบนัอดุมศกึษา
ของรฐั จ  านวน 30 แห่ง แห่ง (ส  านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา , 2562) เฉพาะหอ้งสมุด
กลาง ไม่นับรวมหอ้งสมดุคณะ และ/หรือหอ้งสมุดสาขา ซึ่งอาจมีการก าหนดช่ือเรียกห้องสมุด
อย่างเป็นทางการท่ีแตกตา่งกนัออกไป เช่น ส  านกัหอสมดุกลาง ส  านกัหอสมดุ ศนูยบ์รรณสารและ
สื่อการศกึษา ส  านกังานวิทยทรพัยากร เป็นตน้  
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กรอบแนวคดิในการวจิัย 
                      
                   ตัวแปรอสิระ             ตัวแปรตาม 

  
 
 

 

 
 
 

 

 

 

  

สมมติฐานการวจิัย  
1. บรรณารกัษ์วิเคราะหแ์ละท ารายการทรพัยากรสารสนเทศท่ีมีวฒุิการศกึษาแตกต่างกัน 

มีสมรรถนะของบรรณารกัษ์วิเคราะหแ์ละท ารายการทรพัยากรสารสนเทศแตกตา่งกนั 
2. บรรณารกัษ์วิเคราะหแ์ละท ารายการทรพัยากรสารสนเทศท่ีมีประสบการณก์ารท างาน

แตกตา่งกนั มีสมรรถนะของบรรณารกัษ์วิเคราะหแ์ละท ารายการทรพัยากรสารสนเทศแตกตา่งกนั 
 
 
 
 
 
 

สมรรถนะของบรรณารกัษ์
วิเคราะหแ์ละท ารายการทรพัยากร
สารสนเทศ สงักดัหอ้งสมดุ
สถาบนัอดุมศกึษาของรฐั 
   1. ดา้นความรู ้
   2. ดา้นทกัษะ 
   3. ดา้นคณุลกัษณะ 
 
 

 

บรรณารกัษ์วิเคราะหแ์ละท ารายการทรพัยากร
สารสนเทศ สงักดัหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษา
ของรฐั 
1. วฒุิการศกึษา  
     1.1  ปริญญาตรี 
     1.2  ปริญญาโทและ/หรือสงูกวา่ 
2. ประสบการณก์ารท างาน 
      2.1  1-5 ปี 
      2.2  6-10 ปี 
      2.3  11 ปีขึน้ไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที ่2 
เอกสารและงานวิจยัทีเ่ก่ียวขอ้ง 

 

 การศึกษาเรื่อง สภาพและความตอ้งการจ าเป็นดา้นสมรรถนะของบรรณารกัษ์วิเคราะห์
และท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ สังกัดห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐครั้งนี ้ ผู้วิจัย
ด  าเนินการศกึษาแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันี ้

1. แนวคิดเก่ียวกบัสมรรถนะ 
1.1 ความเป็นมาของสมรรถนะ 
1.2 ความหมายของสมรรถนะ 
1.3 ประเภทของสมรรถนะ 

2. สมรรถนะของบรรณารกัษ์งานวิเคราะหแ์ละท ารายการทรพัยากรสารสนเทศ 
3. การประเมินความตอ้งการจ าเป็น 

3.1 ความหมายของการประเมินความตอ้งการจ าเป็น 
3.2 ความส าคญัของการประเมินความตอ้งการจ าเป็น 
3.3 วิธีการวิจยัการประเมินความตอ้งการจ าเป็น 
3.4 การจดัล  าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็น 

4. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
4.1 งานวิจยัในตา่งประเทศ 
4.2 งานวิจยัในประเทศ 

 
แนวคดิเกีย่วกับสมรรถนะ 

 ความเป็นมาของสมรรถนะ 
            แนวคิดเก่ียวกับสมรรถนะหรือขีดความสามารถในการท างานเริ่มขึน้ในปี ค.ศ. 1970  ท่ี
ประเทศสหรฐัอเมริกา เมื่อการคดัเลือกเจา้หนา้ท่ีต  าแหน่ง Foreign Service Information Officer 
(FSIOs) ของ The US State Department ได้มีปัญหาเกิดขึน้ กล่าวคือ หลังจากท่ีได้คัดเลือก
เจ้าหนา้ท่ีในต  าแหน่งดงักล่าวเขา้มาปฏิบัติงานดว้ยการใชแ้บบทดสอบการวดัทักษะท่ีเรียกว่า 
“Foreign Service Officer Exam” ผลปรากฏว่า ผู้ท่ีท  าคะแนนทดสอบได้ดี กลับไม่มีผลการ
ปฏิบัติงานท่ีดีตามท่ีองคก์ารคาดหวัง  ดว้ยเหตุนี ้ The US State Department จึงไดจ้้างบริษัท 
McBer ซึ่ งมี  David C.  McClelland  จาก Harvard University เ ป็นผู้น  าทีมศึกษาเ พ่ือค้นหา
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แนวทาง ในการปรบัปรุงหรือพัฒนาใหส้  าเร็จ โดยเริ่มจากการเปรียบเทียบเจา้หนา้ท่ี FSIOs สอง
กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีกับกลุ่มท่ีมีผลการปฏิบัติงานตามเกณฑเ์ฉลี่ย และสรา้ง
เทคนิคการประเมินแบบใหม่ท่ีเรียกว่า “Behavioral Event Interview (BEI) โดยใหก้ลุ่มเป้าหมาย
ตอบแบบทดสอบท่ีมีค  าถามเก่ียวกับความส าเรจ็สงูสดุ จ  านวน  3  เรื่อง และความลม้เหลวสงูสดุ 
จ  านวน  3  เรื่อง จากนั้น  จึงน าคะแนนท่ีไดไ้ปวิเคราะหพ์ฤติกรรม ซึ่งลกัษณะพฤติกรรมของคนท่ี
ก่อใหเ้กิดผลการปฏิบตัิงานท่ีดี McClelland เรียกวา่ สมรรถนะ (กีรติ ยศย่ิงยง, 2549) หลงัจากนัน้ 
Mc Clelland ได้เขียนบทความช่ือ “Testing for Competence rather than Intelligence” โดย
กล่าวถึงสมรรถนะวา่เป็นสิ่งท่ีสามารถคาดหมายความส าเร็จในงานไดด้ีกว่าการมีความถนดัหรือ
ความรูค้วามเช่ียวชาญสงู ซึ่งก็หมายความวา่ ผูท่ี้ท  างานเก่ง ไมไ่ดห้มายถึงผูท่ี้เรียนเก่ง แตเ่ป็นผูท่ี้
มีความสามารถในการประยกุตใ์ชห้ลกัการและวิชาความรูท่ี้มีอยู่ในตนเองแลว้น ามาใชเ้พ่ือใหเ้กิด
ประโยชนก์บังานท่ีท า     ลกัษณะแบบนีจ้ึงจะเรียกไดว้า่ บคุคลผูน้ัน้มีสมรรถนะ 
 ความหมายของสมรรถนะ  
  ค า ว่ า  สม ร รถนะ  (Competency)  ต ามพจนานุก รมฉบับ ร าชบัณฑิตยสถาน  
(ราชบณัฑิตยสถาน, 2556) ใหค้วามหมายวา่ เป็น ความสามารถ (ใชก้บัเครื่องยนต)์ เช่น รถยนต์
แบบนีม้ีสมรรถนะดีเย่ียมเหมาะส าหรบัเดินทางไกล ซึ่งในปัจจบุนัถกูน ามาใชก้บัมนษุย ์โดยเฉพาะ
ในดา้นการจดัการทรพัยากรมนษุย ์จึงมีผูใ้หค้วามหมายท่ีหลากหลาย ดงันี  ้
 ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (2553) หมายถึง คณุลกัษณะเชิงพฤติกรรมท่ี
เป็นผลมาจากความรู ้ความสามารถ ทักษะและคณุลกัษณะอ่ืน ๆ  ท่ีท  าใหบุ้คคลสรา้งผลงานได้
โดดเดน่ในองคก์ร 
 ศิริรตัน ์พิริยธนาลยั และจุฑา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2553) ไดก้ล่าวไวว้่า สมรรถนะ คือ 
องคป์ระกอบดา้นต่าง ๆ ของบุคลากร ไดแ้ก่ ความรู ้ทักษะและคณุลกัษณะส่วนบุคคลเพ่ือการ
ท างานให้มีประสิทธิผล สร้างผลการปฏิบัติงานท่ีดีหรือตามเกณฑ์ก าหนด องค์ต่าง  ๆ ทั้ง
ภาคเอกชน และภาครฐัตา่งน าแนวคิดสมรรถนะมาประยกุตใ์ชใ้นการบริหารและพัฒนาทรพัยากร
มนษุยเ์พ่ือผลงานท่ีดีขององคก์ร 
 วีระวัฒน์ ปันนิตามัย (2550) ไดใ้ห้ความหมายของ สมรรถนะว่าหมายถึง กลุ่มของ
คณุลกัษณะใด ๆ ท่ีอยู่ภายในบคุคลอนัมีผลตอ่การแสดงออก  ในสถานการณต์า่ง ๆ สง่ผลตอ่การ
ปฏิบตัิงานใหส้  าเรจ็ ดีขึน้ดงัมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้
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 เมื่อพิจารณาความหมายของสมรรถนะ จะเห็นไดว้่า การใหค้วามหมายมีหลากหลาย
มมุมองท่ีแตกต่างกนั สามารถสรุปความหมายไดว้่า สมรรถนะ หมายถึง กลุ่มของความรู ้ทักษะ 
และคณุลกัษณะสว่นบุคคล (Attributes) ท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงพฤติกรรมท่ีท าใหค้นสามารถท างาน
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  โดยบูรณาการความรู ้ทักษะและคุณลกัษณะส่วนบุคคลดังกล่าวเขา้
ดว้ยกนั เพ่ือใหง้านท่ีตนรบัผิดชอบมีผลงานโดดเดน่ สงูกวา่มาตรฐานท่ีก าหนด และสามารถสรา้ง
คณุคา่หรือมีประสิทธิภาพสงูสดุ เมื่อเทียบกบัผูป้ฏิบตัิงานในต  าแหน่งและระดบัเดียวกนั 

 ประเภทของสมรรถนะ  
 สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ดังนี้ (ชูชัย สมิทธิไกร, 2552; ณรงควิ์ทย์ แสนทอง, 
2560) 
 1. สมรรถนะหลัก หมายถึง ทักษะ คุณลักษณะท่ีบุคคลในองคก์รจ าเป็นต้องมี เป็น
บคุลิกลกัษณะของคนท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึง ความรู ้ทกัษะ ทศันคติ ความเช่ือ และอปุนิสยัของคนใน
องคก์าร เป็นพืน้ฐานและมีสว่นช่วยสนบัสนนุใหอ้งคก์ารบรรลเุป้าหมายตามวิสยัทศันไ์ด  ้
 2. สมรรถนะตามสายงาน หมายถึง สมรรถนะท่ีเป็นความรู ้ทักษะ และความสามารถ 
คณุลกัษณะท่ีบคุลากรจ าเป็นท่ีปฏิบตัิงานตามสายงานหนึ่ง ๆ รวมถึงเป็นบคุลิกลกัษณะของคนท่ี
ท่ีสะท้อนใหเ้ห็นถึง ทัศนคติ ความเช่ือ และอุปนิสยัท่ีจะช่วยส่งเสริมใหค้นนั้น  ๆ  สามารถสรา้ง
ผลงานในการปฏิบตัิงานต  าแหน่งนัน้ ๆ ไดส้งูกวา่มาตรฐาน 
 3. สมรรถนะสว่นบคุคล หมายถึง บคุลิกลกัษณะของคนท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึง ความรู ้ทกัษะ 
ทศันคติ ความเช่ือ และอปุนิสยัท่ีท  าใหบ้คุคลนัน้มีความสามารถในการท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งไดโ้ดดเด่น
กวา่คนทั่วไป ซึ่งเรามกัจะเรียกสมรรถนะสว่นบคุคลวา่ความสามารถพิเศษสว่นบคุคล 
 4. สมรรถนะดา้นบทบาท หมายถึง สมรรถนะท่ีบุคคลในระดับผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งมี 
เพ่ือใหส้ามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีและบทบาทของการเป็นผูบ้ริหารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสดุ 
 
สมรรถนะของบรรณารักษว์เิคราะหแ์ละท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ 
 ในยุคดิจิทัลบรรณารกัษ์จะตอ้งมีการปรบัตวั และสรา้งศกัยภาพ การจัดองคค์วามรู ้การ
ประสานงาน และการเขา้ถึงแหล่งทรพัยากรสารสนเทศท่ีดีท่ีสดุเพ่ือองคก์ร ดงันั้น บรรณารกัษ์จึง
ตอ้งมีกรอบสมรรถนะในการปฏิบตัิงานเช่นเดียวกบัต  าแหน่งงานอ่ืน ๆ  
 ส าหรบัสมรรถนะในสายงานบรรณารกัษ์โดยทั่วไป มีทั้งสถาบนัและสมาคมหอ้งสมดุตา่ง 
ๆ ใหร้ายละเอียดไวด้งันี ้

สถาบันพัฒนาขา้ราชการกรุงเทพมหานคร (2555) ไดก้  าหนดสมรรถนะท่ีจ  าเป็นในสาย
งานบรรณารกัษ์ ต  าแหน่งบรรณารกัษ์ ท่ี เพ่ือใหเ้กิดผลส าเรจ็ของงาน ดงันี  ้
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 1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) เป็นกลุ่มสมรรถนะเชิงพฤติกรรมท่ีก าหนดขึน้
ส  าหรับขา้ราชการกรุงเทพมหานครทุกกลุ่มอาชีพ ทุกระดับ เพ่ือให้เกิดคุณลักษณะร่วมของ
ขา้ราชการกรุงเทพมหานครในดา้นคา่นิยมและพฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์ประกอบดว้ย 5 สมรรถนะ
ย่อย คือ 1) คณุธรรมจริยธรรม (Integrity)  2) การบริการท่ีดี (Service mind) 3) การมุ่งผลสมัฤทธ์ิ 
(Achievement Motivation) 4) การท างานเป็นทีม (Teamwork) 5) การสั่งสมความเช่ียวชาญใน
งานอาชีพ (Expertise) 
 2. ทักษะพื้นฐาน (Skill) เป็นสมรรถนะดา้นทักษะท่ีจ  าเป็นในการปฏิบัติงานส าหรับ
ขา้ราชการกรุงเทพมหานครทกุกลุม่อาชีพ ทกุระดบั ไดแ้ก่ 1) ความสามารถในการใชค้อมพิวเตอร ์
2) ความสามารถดา้นภาษาองักฤษ  3) ทกัษะการบริหารจดัการฐานขอ้มลู 
 3. สมรรถนะประจ ากลุ่มงาน (Functional Competency) เป็นสมรรถนะท่ีก าหนดขึน้
ส  าหรบักลุม่งานเพ่ือสนบัสนนุใหข้า้ราชการแสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสมในการปฏิบตัิงาน และเป็น
การส่งเสริมพฒันาใหข้า้ราชการปฏิบตัิตามหนา้ท่ีรบัผิดชอบไดด้ีย่ิงขึน้ สมรรถนะประจ ากลุม่งาน
การศกึษา ประกอบดว้ย  1) การพัฒนาศักยภาพคน 2) การศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูล 3) การ
ประสานงาน 
 4. ความรูแ้ละทักษะท่ีจ  าเป็นในงาน (Knowledge and Skill) ประกอบดว้ย 1) ความรูท่ี้
จ  าเป็นในงาน 2) ความรูเ้รื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ  3) ความรูเ้รื่องสถานการณ์
ภายนอก 
 สมาคมหอ้งสมดุอเมริกัน (American Library Association: ALA) ไดป้ระกาศสมรรถนะ
หลกัท่ีเป็นพืน้ฐานของวิชาชีพหอ้งสมดุ (ALA’s Core Competences of Librarianship) 8 ประการ
ส  าหรับผูส้  าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรมหาบัณฑิตท่ีไดร้ับการรับรองวิทยะฐานะโดยสมาคม
หอ้งสมดุอเมริกนั  (พน้พนัธ ์ปิลกศิริ, 2555)  ดงันี ้ 
 1. พื้นฐานทางวิชาชีพบรรณารักษ์ต้องมีความรูใ้นวิชาชีพ รูจ้ักหลักทางจริยศาสตร์ 
ค่านิยมทางบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศ ตอ้งมีบทบาทในการส่งเสริมหลกัประชาธิปไตย 
อิสรภาพทางความคิด ทางการแสดงออกทางความคิดและความรูส้กึผิดชอบ รวมทัง้มีความรูเ้รื่อง
ประวัติศาสตรข์องห้องสมุดและวิชาชีพ ประวัติศาสตรก์ารติดต่อสื่อสารของมนุษย์และสิ่งท่ีมี
ผลกระทบต่อการมีอยู่ของห้องสมุด มีความรูเ้ก่ียวกับห้องสมุดประเภทต่าง ๆ เช่น ห้องสมุด
โรงเรียน หอ้งสมดุมหาวิทยาลยั หอ้งสมดุเฉพาะ รวมทั้งรูจ้ักสถานประกอบการทางสารสนเทศ รู ้
เรื่องนโยบาย แนวโน้มท่ีส  าคัญของหอ้งสมุดและวิชาชีพทั้งในระดบัชาติและนานาชาติ สังคม
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สาธารณะ เศรษฐกิจและวฒันธรรม ใหค้วามส าคญักับหอ้งสมดุ บรรณารกัษ์ บุคลากรหอ้งสมดุ 
รูจ้กัเทคนิคในการวิเคราะหปั์ญหาท่ีซบัซอ้นและมีวิธีการแกปั้ญหาท่ีเหมาะสม 

2. พืน้ฐานทางดา้นทรพัยากรสารสนเทศ บรรณารกัษ์ตอ้งรูจ้กัแนวคิด ประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้ง
กับวงจรชีวิตของความรูแ้ละสารสนเทศท่ีไดร้บัการบนัทึกไวต้ัง้แตก่ารส  ารวจจนถึงการใชแ้ละการ
ก าจดัหรือท าลายทรพัยากรสารสนเทศ 

3. พื้นฐานการจัดระบบความรูแ้ละสารสนเทศ บรรณารักษ์ตอ้งรูจ้ักหลักการเก่ียวกับ
องค์กรและสิ่งท่ีแสดงถึงการเก็บบันทึกความรู ้และสารสนเทศ รู ้จักระบบการจัดท ารายการ
ทรพัยากรสารสนเทศ เมทาดาทา การจัดท าดชันี มาตรฐานการจัดหมู่ และวิธีการในการบันทึก
จดัเก็บความรูแ้ละสารสนเทศ 

4. พื้นฐานความรูแ้ละทักษะทางเทคโนโลยีการสื่อสาร สิ่งท่ีช่วยทางเทคโนโลยีและ
เครื่องมือทางเทคโนโลยี การใหบ้ริการ การใชห้อ้งสมดุและผูป้ระกอบการทางสารสนเทศอ่ืน  ๆ 
รวมทัง้รูจ้กัวิธีการเขา้ถึงและประเมินผลิตภณัฑแ์ละบริการสารสนเทศอ่ืน ๆ มีหลกัการและเทคนิค
ท่ีส  าคญัท่ีจะบ่งชีวิ้เคราะหเ์ทคโนโลยีและนวตักรรมท่ีเกิดขึน้ในการท่ีจะช่วยในการประเมินและ
พฒันาเทคโนโลยี  

5. พื้นฐานบริการตอบค าถามและช่วยคน้ควา้และบริการผูใ้ช้ บรรณารักษ์ตอ้งเขา้ใจ
หลกัการ เทคนิคการบริการตอบค าถามช่วยคน้ควา้ท่ีจะเขา้ถึงการจดัเก็บความรูแ้ละสารสนเทศให้
บุคคลทุกวยั มีเทคนิคในการท่ีจะคน้คืน ประเมิน สงัเคราะหส์ารสนเทศจากแหล่งต่าง  ๆ  มีวิธีการ
ปฏิสมัพนัธเ์พ่ือตอบสนองผูใ้ชบ้ริการทกุวยั ทัง้ทางการปรกึษาและการแนะน า โดยมีเทคนิคท่ีเป็น
สมรรถนะทางการรูส้ารสนเทศ มีหลกัการและวิธีท่ีช่วยใหเ้ขา้ใจประเด็นต่าง ๆ  และการบริการ มี
หลกัในการตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชแ้ละเขา้ถึงบริการสารสนเทศ 

6. พืน้ฐานทางการวิจยั บรรณารกัษ์ตอ้งมีความรูท้ั้งการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจยัเชิง
คุณภาพในสาขาวิชาอย่างมีคุณภาพ ในดา้นการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวิต ตอ้งเขา้ใจ
ความส าคญัของทางพัฒนาทางวิชาชีพและหอ้งสมดุ รวมทั้งการเป็นผูป้ระกอบการสารสนเทศ 
เขา้ใจบทบาทของหอ้งสมดุตอ่การเรียนรูต้ลอดชีวิต มีการมองการณไ์กลถึงคณุภาพการบริการโดย
ใชห้ลกัการเรียนรูต้ลอดชีวิต สง่เสริมการบริการของหอ้งสมดุ 

7.  พื้นฐานทางการศึกษาต่อเ น่ืองและการเรียนรู ้ตลอดชีวิต บรรณารักษ์ต้องให้
ความส าคัญกับการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองของบุคลากรห้องสมุดและผู้ประกอบการ
สารสนเทศตระหนกัถึงและใหค้วามส าคญักบับทบาทของหอ้งสมดุท่ีมีต่อการเรียนรูต้ลอดชีวิต ใน
การท่ีจะสรา้งวิสยัทศันพ์ฒันาการบริการของหอ้งสมดุ ใหค้วามส าคญักบัทฤษฎีการเรียนรู ้ วิธีการ
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ถ่ายทอดความรู ้การชีว้ดัความส าเรจ็ และการประยกุตใ์ชส้ิ่งตา่ง ๆ  กบัหอ้งสมดุ และผูป้ระกอบการ
สารสนเทศ มีหลกัการเก่ียวกบัการสอน การเรียนรูม้โนทศัน ์กระบวนการและทกัษะในการคน้ควา้ 
ประเมิน ใชค้วามรูแ้ละสารสนเทศ 

8. พืน้ฐานทางดา้นการบริหารงานและการจดัการ บรรณารกัษ์ตอ้งรูจ้กัหลกัการวางแผน 
งาน จัดงบประมาณห้องสมุดและผูป้ระกอบการสารสนเทศอ่ืนๆ รูจ้ักหลักการปฏิบัติงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งดา้นการพัฒนาทรพัยากรมนุษย ์ มีหลกั วิธีการในการเขา้ถึง ประเมินการ
บริการและผลผลิตของหอ้งสมดุ รูจ้กัการท างานรว่มกนั การเป็นหุน้สว่น โครงสรา้งของผูเ้ก่ียวขอ้ง 
รูห้ลกัการเบือ้งหลงัและประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทัง้ภาวะผูน้  าในการบริหารองคก์ร  
 ในขณะท่ีสมาคมห้องสมุดวิจัยของประเทศแคนาดา (Canadian Association of 
Research Libraries, 2010) ได้เสนอสมรรถนะหลักส  าหรับบรรณารักษ์ในศตวรรษท่ี 21 
(Core Competencies for 21st Century CARL Librarians)  ว่าบรรณารักษ์ควรมีสมรรถนะ 7 
ประการ ดงันี ้
    1. มีความรูพื้น้ฐาน (Foundational Knowledge) ทัง้ความรูท้างวิชาชีพดา้นหอ้งสมดุและ
สารสนเทศ การส่ือสารทางวิชาการ ลิขสิทธ์ิและกฎหมายต่าง ๆ  ความรูท้างดา้นเศรษฐกิจ สงัคม 
วฒันธรรม การเมือง และความรูเ้ก่ียวกับสภาพแวดลอ้มขององคก์รต่าง  ๆ ท่ีหอ้งสมดุสงักัดหรือ
เก่ียวขอ้งดว้ย 
    2. มีทักษะดา้นความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล (Interpersonal Skills) ไดแ้ก่ เป็นผูม้ีมนุษย
สมัพันธด์ี มีทักษะในการตดัสินใจ การแกปั้ญหา การเจรจาต่อรอง การสรา้งความร่วมมือ การ
ท างานเป็นทีม การเป็นพ่ีเลีย้งหรือท่ีปรกึษางาน มีความคิดสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรม ความสามารถ
ทางการตลาด และทกัษะในการเขียนและการน าเสนอ 
    3.  มี ภาวะผู้น  า และความส าม ารถ ในกา รบ ริ ห า รจั ดก า ร  ( Leadership and 
Management) ทั้งทางดา้นการเงิน การบริหารงานบุคคล การพัฒนาทรพัยากรและการบริการ 
การบริหารความเสี่ยง การบริหารโครงการ การวิเคราะหแ์ละประเมินผล การสรา้งความร่วมมือ
และความสมัพนัธท่ี์ดีกบัผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย 
   4. มีความสามารถในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ (Collections Development) มี
ความรูค้วามเขา้ใจวงจรของการผลิตสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ การพัฒนาและการบริหารจัดการ 
ทรพัยากรสารสนเทศทกุประเภท การสงวนรกัษาและการอนรุกัษ์สารสนเทศในรูปแบบดิจิทลั 

http://www.carl-abrc.ca/doc/core_comp_profile-e.pdf
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  5. มีทักษะการรูส้ารสนเทศ (Information Literacy) รวมทั้งทักษะในการสอน การเรียนรู ้
การคิดวิเคราะห ์การเรียนรูต้ลอดชีวิต การบริการอา้งอิงและสารสนเทศ ตอบค าถามช่วยการ
คน้ควา้ การสรา้งสมัพนัธแ์ละความผกูพนัของผูร้บับริการ 
   6. มีความสามารถในการท าวิจัยและเผยแพร่ผลงานไปสู่แวดวงวิชาชีพ (Research & 
Contributions to the Profession) มีความรูใ้นเรื่องระเบียบวิธีวิจยั มีความสามารถในการท าวิจยั 
การตีพิมพ ์การขอทนุวิจยั การน าเสนอในท่ีประชมุวิชาการ การจดัการประชมุวิชาการ การสอนใน
หลกัสตูรและรายวิชาต่าง ๆ การร่วมเป็นคณะกรรมการต่าง ๆ ในสมาคมวิชาชีพ การเรียนหรือ
การศกึษาตอ่ในระบบ ติดตามความกา้วหนา้ของงานวิจยัอยู่เสมอ 
   7. มีทักษะทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information Technology Skills) มีความรู ้
เก่ียวกับระบบสารสนเทศท่ีใชใ้นงานหอ้งสมุด ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ทรัพยากรสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส ์คลงัสารสนเทศสถาบัน การบริหารจัดการฐานขอ้มลู เทคโนโลยีเว็บ การพัฒนา
เว็บไซต ์ระบบการจัดการเนือ้หาของเว็บไซต ์ระบบการบริหารจดัการเรียนการสอนผา่นเว็บ หรือ
ระบบการจัดการเรียนรู ้ซึ่งสมรรถนะหลกัของบรรณารกัษ์ในศตวรรษท่ี 21 มีการเปลี่ยนแปลงไป
จากในอดีต โดยจะตอ้งมีความรู ้ความสามารถเก่ียวกบัทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยี
เวบ็ การพฒันาเวบ็ไซต ์ท่ีเป็นสิ่งจ  าเป็นอย่างมากในยคุนี  ้
 ในขณะท่ีสมรรถนะของบรรณารกัษ์วิเคราะหแ์ละท ารายการทรพัยากรสารสนเทศ จะมี
รายละเอียดของสมรรถนะท่ีต่างจากบรรณารกัษ์ทั่วไป  ซึ่งมีการก าหนดกรอบสมรรถนะส าหรบั
บรรณารกัษ์วิเคราะหแ์ละท ารายการทรพัยากรสารสนเทศ ดงันี ้

Association for Library Collections & Technical Services:  ALCTS (2017)  ก  าหนด
สมรรถนะหลกัของบรรณารักษ์วิเคราะหท์รัพยากรสารสนเทศส าหรับหอ้งสมุดทุกประเภท ซึ่ง
ประกอบดว้ย สมรรถนะหลกั 3 ดา้น มีรายละเอียดดงันี ้ 

1. สมรรถนะดา้นความรู ้(Knowledge competencies) หมายถึง สมรรถนะในดา้นความรู ้
ตา่ง ๆ ท่ีครอบคลมุถึงภมูิหลงัและบริบทส าหรบัการวิเคราะหแ์ละท ารายการทรพัยากรสารสนเทศ 
สมรรถนะดา้นนี ้รวมถึงการท าความเขา้ใจแนวคิดตามมาตรฐานท่ีใชแ้ละโครงสรา้งของเครื่องมือ
ในการวิเคราะหแ์ละมาตรฐานการเขา้รหสั ประกอบดว้ย 
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      1.1 ความรูพื้น้ฐานเก่ียวกบัหลกัการของการวิเคราะหแ์ละท ารายการ 
   1.1.1 ความเขา้ใจเก่ียวกบัท่ีมาและหลกัการตา่ง ๆ ของการวิเคราะหแ์ละ
ท ารายการ 
           1.1.2 ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการในการจดัการขอ้มลูตนเอง (Identity) 
และการควบคมุรายการ (Authority control) 
           1.1.3 ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการของศพัทค์วบคมุ    รวมถึงโครงสรา้ง
ของค  าท่ีมีความสมัพนัธเ์ก่ียวขอ้งกนั สามารถระบคุ  าศพัทท่ี์ใชไ้ด ้
           1.1.4 เขา้ใจโครงสรา้งของการจดัหมวดหมู่ท่ีมีอยู่อย่างหลากหลายและ
สามารถระบหุมวดหมูท่ี่ใชไ้ด ้
           1.1.5 เขา้ใจมาตรฐานการลงรายการขอ้มลูตา่ง ๆ ไดแ้ก่               
    1) มาตรฐานดา้นเนือ้หา เช่น แนวปฏิบตัิการท า RDA, AACR2, 
DCRM, DACS, CCO เป็นตน้ 
                 2)  มาตรฐานด้านโครงสร้าง   เช่น   Dublin core, MODS, 
MARC, ชดุขอ้มลูย่อย RDA, EAD เป็นตน้ 
                 3)  มาตรฐานด้านการถอดรหัสข้อมูล  รูปแบบ และการ
แลกเปลี่ยนขอ้มลู เช่น MARC, XML เป็นตน้ 
                 4) มาตรฐานดา้นคณุค่า เช่น ค  าศพัทด์า้น LCSH, LCC, DDC 
เป็นตน้  
          1.1.6 ความเขา้ใจเก่ียวกับโมเดลแนวคิดตา่ง ๆ    ส  าหรบัขอ้มลูหอ้งสมดุ 
เช่น FRBR, RDF 
      1.2 ความรูเ้ก่ียวกบัระบบและเทคโนโลยี 
          1.2.1 ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท าดรรชนีและโครงสรา้งฐานขอ้มลู 
          1.2.2 ความเขา้ใจเก่ียวกับแพลทฟอรม์ ระบบการจัดการหอ้งสมดุ และ
หรือการท าคลงัสถาบนั และระบบการจดัการหอ้งสมดุดิจิทลั 
         1.2.3 เขา้ใจเก่ียวกับธรรมชาติและฟังกช์ั่นของฐานขอ้มลูบรรณานุกรม
แบบรว่มมือกนั เช่น OCLC WorldCat, III SkyRiver 
         1.2.4 ความเขา้ใจเก่ียวกบัวิธีการในการสรา้งเมทาดาทา แกไ้ข วิเคราะห ์
และเปลี่ยนรูป (Transformation) เช่น การใช้เครื่องมือต่าง ๆ เช่น OCLC Connexion, Editor, 
MARCEdit, XML Notepad เป็นตน้ 
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1.3 ความรูเ้ก่ียวกบัแนวโนม้ทางดา้นการวิเคราะหแ์ละท ารายการ   เช่น   เขา้ใจ 
วา่จะท ารายการอย่างไรใหเ้หมาะกบับริบทของหอ้งสมดุและบริบทดา้นมรดกทางวฒันธรรม เขา้ใจ
ผลกระทบของคุณภาพและการจัดท ารายการท่ีไม่มีคุณภาพว่าส่งผลต่อการเขา้ถึงทรัพยากร
สารสนเทศของผูใ้ช ้ หรือการตระหนักรูเ้ก่ียวกับแนวโนม้ส  าคญั ๆ  ท่ีเก่ียวกับการท ารายการ เช่น 
การท า Linked data เป็นตน้ 
  2. สมรรถนะดา้นทักษะ (Skill competencies) หมายถึง สมรรถนะท่ีเก่ียวขอ้งกบัทกัษะ
ของแตล่ะบคุคลไมใ่ช่เพียงมีความรูใ้นดา้นหลกัการเท่านัน้ ประกอบดว้ย  
   2.1 การประยกุตใ์ชก้รอบแนวคิด มาตรฐาน หลกัการตา่ง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบ
บรรณานกุรม (Bibliographic system) 
   2.1.1 การประยุกตใ์ชม้าตรฐานเนือ้หาเมทาดาทา เช่น AACR2, RDA, 
DACS เป็นตน้ 
    2.1.2 การน ามาตรฐานเมทาดาทาดา้นเนื้อหาไปใช้ การท ารายการ
ควบคมุและการลงรายการตา่ง ๆ  
            2.1.3 การน ามาตรฐานเมทาดาทาดา้นโครงสรา้ง และดา้นคณุคา่ตา่ง ๆ 
ไปใชใ้นการเขา้รหสักบัเครื่องคอมพิวเตอรไ์ด ้เช่น MARC, Dublin core, MODS เป็นตน้ 
            2.1.4 การวิเคราะหแ์ละจดัหมวดหมูท่รพัยากรสารสนเทศ  

2.2 การประยกุตใ์ชม้าตรฐานแบบสากลใหเ้ขา้กบับริบทของทอ้งถ่ินได ้เช่น การ 
ออกแบบและเปลี่ยนแปลงแกไ้ขกระบวนการท ารายการหรือการท างานใหเ้ขา้กบัระบบการท างาน
ของทอ้งถ่ินนัน้ ๆ ได ้
       2.3 การบรูณาการ การท าแผนผงั และการเปลี่ยนรูปของเมทาดาทาภายในระบบ
บรรณานุกรมได ้เช่น การแปลงขอ้มลูจากระเบียนท่ีมีอยู่ไปยังมาตรฐานเมทาดาทาอ่ืน  ๆ  ได ้เช่น 
MARC to XML และ/หรือการจดัการขอ้มลูหรือท าเป็นแผนผงัขอ้มลูเพ่ือการตดัสินใจได ้
 3.  สมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล (Behavioral competencies)  หมายถึง 
สมรรถนะดา้นพฤติกรรมและคณุลกัษณะส่วนบคุคลท่ีเป็นส่วนสนบัสนนุใหน้  าไปสูค่วามส าเร็จใน
วิชาชีพรวมถึงวิธีคิดท่ีสามารถพัฒนาไดผ้่านไดจ้ากการเรียนรูแ้ละจากประสบการณก์ารท างาน 
โดยมีสมรรถนะดา้นความรูแ้ละดา้นทกัษะท่ีเหมาะสมเป็นพืน้ฐาน 
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  3.1 ดา้นการสื่อสารระหวา่งบคุคล 
        3.1.1 ท  างานรว่มกนัอย่างมีประสิทธิภาพ 
              3.1.2 มีทกัษะการสื่อสารทัง้พดูและการเขียนท่ีดี 
               3.1.3 สรา้งและรกัษาความสมัพนัธก์บัเพ่ือนรว่มงาน 
               3.1.4 ฟังดว้ยความสนใจและเปิดใจ 
       3.2 ดา้นการใหบ้ริการตอ่ผูใ้ช ้
                3.2.1 เขา้ใจถึงความหลากหลายทางวฒันธรรมและความแตกต่างกัน
ของผูใ้ช ้
                3.2.2 รูจ้กัจดัล  าดบัความส าคญัความตอ้งการของผูใ้ช ้
                3.2.3 เห็นความส าคญัของมมุมองท่ีแตกตา่งกนัและมีวิธีการตา่ง ๆ ท่ีจะ
ท าไดห้ลายวิธี 
        3.3 ดา้นความคิดริเริ่มและการปรบัตวั 
            3.3.1 มีความคิดสรา้งสรรค ์
              3.3.2 มีความยืดหยุ่น ปรบัตวัได ้
               3.3.3 มีความกังวลนอ้ยต่อความคลมุเครือหรือหากไม่สามารถคาดเดา
ผลท่ีจะเกิดขึน้ไดช้ดัเจน 
               3.3.4 พึ่งพาตนเองหรือช่วยเหลือตนเองได ้
               3.3.5 มีความใฝ่รูใ้นการเรียนรูต้ลอดชีวิต 
         3.4 ดา้นความอยากรูอ้ยากเห็นในสิ่งใหม ่
               3.4.1 มีความตระหนกัรูท่ี้จะท างานวิจยั 
               3.4.2 แสวงหาสิ่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพของตนเอง 
               3.4.3 เป็นผูใ้หค้  าแนะน าและใหก้ารช่วยเหลือคนในวิชาชีพเดียวกนั 
         3.5 ดา้นทกัษะการแกปั้ญหา 
               3.5.1 มีความสามารถในการจดัการโครงการ 
               3.5.2 จดัการขัน้ตอนการท างานได ้
               3.5.3 มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
               3.5.4 มีความใสใ่จในรายละเอียด 
               3.5.5 มีความสามารถในดา้นการประเมินผลตา่ง ๆ 
               3.5.6 มีมมุมองในภาพรวมและวางแผนกลยทุธไ์ด ้
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 ดอนน่า (Donna, 2018) ไดส้รุปสมรรถนะหลกัของบรรณารกัษ์วิเคราะหแ์ละท ารายการ
โดยมีพืน้ฐานจากกรอบสมรรถนะของ ALCTS แบ่งออกเป็น 3 ดา้น ดงันี ้
 1. สมรรถนะดา้นความรู ้ไดแ้ก่  
  1.1 ความรู ้พื ้นฐานเก่ียวกับการวิเคราะห์และท ารายการ ตารางเลขผู้แต่ง 
มาตรฐานเชิงพรรณนา มาตรฐานการแลกเปลี่ยนขอ้มลู การจดัหมวดหมูแ่ละค  าศพัทค์วบคมุ เป็น
กลุ่มของสมรรถนะความรูแ้บบจ าลองแนวคิดซึ่งแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีส  าคญัท่ีสดุส  าหรบัทัง้
การศกึษาการวิเคราะหแ์ละการ 
  1.2 ความรูข้องระบบและเทคโนโลยีนอกจากการวิเคราะหแ์ละท ารายการจะตอ้ง
มีทักษะทางเทคนิคแลว้ความรูท้างเทคโนโลยีเป็นสิ่งจ  าเป็นส  าหรบับรรณารกัษ์ในยคุปัจจบุนั เช่น 
ความรูเ้ชิงทฤษฎีเก่ียวกับโครงสรา้งฐานขอ้มลูและการจัดท าดชันี ความรู ้เชิงปฏิบัติของระบบ
หอ้งสมดุหรือระบบการจดัการหอ้งสมดุ ความเขา้ใจเก่ียวกบัฐานขอ้มลูบรรณานกุรมท่ีร่วมมือกนั 
เช่น WorldCat ตลอดจนการใชเ้ครื่องมือทางเทคโนโลยีต่าง ๆ  ท่ีใชใ้นการท ารายการฯ เช่น XML 
Editor, Marc Edit, Open Refine  
  1.3 ความรู ้เ ก่ียวกับแนวโน้มในการวิเคราะห์และท ารายการบรรณารักษ์
จ  าเป็นตอ้งติดตามแนวโนม้และการเปลี่ยนแปลงในวิชาชีพของตนเสมอ อีกทั้งยังตอ้งมีความรู ้
เฉพาะดา้นอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้นการเรียนรูใ้นสิ่งต่าง ๆ  จึงเป็นสิ่งส  าคญัท่ีตอ้งพฒันาตนเองอยู่
เสมอ 
 2. สมรรถนะดา้นทกัษะ 
  2.1 การประยุกตใ์ชก้รอบแนวคิดมาตรฐานและหลกัการในระบบบรรณานุกรม
สมรรถนะนีร้วมถึงความสามารถในการก าหนดขอ้มลูท่ีสอดคลอ้งกนัในมาตรฐานการลงรายการ 
ทักษะในการเขา้รหัสขอ้มูลท่ีสามารถน าไปใชก้ับเครื่องคอมพิวเตอรไ์ด ้และความสามารถใน
โครงสรา้งขอ้มลูการลงรายการ 
  2. 2  การใชม้าตรฐานสากลภายในบริบททอ้งถ่ิน สมรรถนะนีม้ีการพฒันาและท า
ใหเ้กิดผลส าเร็จ ลกัษณะของมาตรฐานคือการสรา้งขอ้มลูท่ีเป็นมาตรฐานท่ีสามารถใชง้านไดใ้น
ระดบัสากลในบริบทท่ีแตกตา่งกนัเพ่ือใหม้ีประสิทธิภาพ  
  2.3 บูรณาการการวางแผนและการเปลี่ยนแปลงของการลงรายการในระบบ
บรรณานกุรม สมรรถนะนีร้วมถึงความสามารถในการแปลงเอกสารจากมาตรฐานขอ้มลูหนึ่งไปยัง
อีกมาตรฐาน เช่น จาก MARC เป็น XML  
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 3. สมรรถนะคุณลักษณะส่วนบุคคล หมายถึง ความสามารถส่วนบุคคลไดก้ลายเป็น
จ าเป็นส  าหรบัต  าแหน่งในเกือบทุกสาขา ในขณะท่ีสมรรถนะนีอ้าจไม่จ  าเป็นตอ้งมีการตรวจสอบ
มากเท่าท่ีพบในสองสว่นก่อนหนา้ แต่เป็นสมรรถนะท่ีจ  าเป็นเหมือนกนัทัง้หมดและตอ้งการความ
สนใจและการพิจารณา เช่น การสื่อสารระหว่างบุคคลความคิดริเริ่มและการปรบัตวั ทักษะการ
แกปั้ญหา เป็นตน้ 
 ศิริพร แซ่อึง้ (2560) ไดศ้ึกษาวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาสมรรถนะของบรรณารกัษ์หอ้งสมดุ
มหาวิทยาลยัของรฐั โดยใชก้รอบสมรรถนะดา้นความรู ้ดา้นทกัษะ และดา้นคณุลกัษะสว่นบุคคล 
เช่นเดียวกนั 

พน้พนัธ ์ปิลกศิริ (2555) ไดส้รุปสมรรถนะของบรรณารกัษ์งานวิเคราะหแ์ละจดัท ารายการ
ทรพัยากรสารสนเทศ ไวด้งันี ้
 1. ดา้นความรู ้หมายถึง ความรูส้  าหรับบรรณารักษ์งานวิเคราะห์และจัดท ารายการ
ทรพัยากรสารสนเทศ ไดแ้ก่ 
  1.1 ความรูเ้รื่องการท ารายการโดยใช ้AACR2 ซึ่งเป็นพืน้ฐานการจดัท ารายการ
ทรพัยากรสารสนเทศและใชเ้ป็นกรอบในการเลือกสรรขอ้มลูทางบรรณานุกรมจากแหล่งขอ้มูล
ส  าคญัของส  าคญัของทรพัยากรสารสนเทศนัน้ ๆ ได ้
  1.2 ความรู ้MARC ในการลงรายการบรรณานุกรมของทรพัยากรสารสนเทศใน
รูปแบบท่ีคอมพิวเตอรอ์า่นได ้ประกอบดว้ยโครงสรา้งระเบียน รหสัขอ้มลูและเนือ้หาสว่นประกอบ
ภายในระเบียน มีรหสัประจ าเขตขอ้มลูเป็นรายละเอียดในการบนัทึกขอ้มลูในคอมพิวเตอรใ์นระบบ
หอ้งสมดุอตัโนมตัิ 
  1.3 ความรูเ้รื่องการจดัหมูท่รพัยากรสารสนเทศ ซึ่งการใหเ้ลขเรียกหนงัสือมีหลาย
ระบบด้วยกัน แต่ท่ีนิยมใช้คือ ระบบ DDC และระบบ LCC ในการให้เลขเรียกหนังสือและ
รหัสตัวอักษร ซึ่งสัมพันธ์กับ หัวเรื่อง ซึ่งเป็นกลุ่มค  า ท่ีเป็นศัพท์ควบคุมในการบ่งชีท้รัพยากร
สารสนเทศ 
  1.4 ความรู ้เ รื่ อง เมทาดาทาซึ่ ง เ ป็นบ่ง ชี ้ข ้อมูลของทรัพยากรสารนเทศ
อิเลก็ทรอนิกส ์ท่ีเพ่ิมขึน้ในปัจจบุนั  
  1.5 ความรูเ้รื่องการให้หัวเรื่อง ซึ่งเป็นช่องทางส  าคัญในการเขา้ถึงทรัพยากร
สารสนเทศของผูใ้ช ้ซึ่งการก าหนดหวัเรื่องสามารถท าใหผู้ใ้ชบ้ริการเขา้ถึงทรพัยากรสารสนเทศได้
โดยตรง 



  32 

  1.6 ความรูเ้ก่ียวกับเว็บไซตแ์ละฐานขอ้มลูทางดา้นการจัดท ารายการทรพัยากร
สารสนเทศรว่มดว้ยในการตรวจสอบความถกูตอ้งของรายการทรพัยากรสารสนเทศท่ีจดัท ารายการ
หรือเพ่ือความรวดเรว็ในการจดัท ารายการทรพัยากรสารสนเทศ เช่น เว็บไซตข์อง OCLC (Online 
Computer Library Center)  
 2. ด้านทักษะ หมายถึง ทักษะส าหรับบรรณารักษ์งานวิเคราะห์และจัดท ารายการ
ทรพัยากรสารสนเทศ ไดแ้ก่ 
  2.1 ทกัษะการท ารายการโดยใช ้AACR2 จดัท ารายการทรพัยากรสารสนเทศโดย
สามารถน าขอ้มลูท่ีก  าหนดไดอ้ย่างรวดเรว็และถกูตอ้ง 
  2.2 ทักษะการท ารายการโดยใช ้MARC สามารถจดจ าหมายเลขเขตขอ้มลู ตวั
บ่งชี ้และรหสัเขตขอ้มลูย่อยท่ีตอ้งใชเ้ป็นประจ าได ้
  2.3 ทักษะการจัดหมู่ทรพัยากรสารสนเทศ ในการสรา้งเลขชีน้  าไปยังทรพัยากร
สารสนเทศ การแบ่งแยกสาขาวิชา เนือ้หาวิชาของทรพัยากรสารสนเทศใหถ้กูตอ้ง 
  2.4 ทักษะการจัดท าเมทาดาตา ซึ่งก็คือการท าขอ้มลูของขอ้มลูท่ีจะบ่งชี ้แหล่ง
ทรพัยากรสารสนเทศนั้น ส  าหรบัท ารายการทรพัยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสใ์ห้รวดเร็วและ
ถกูตอ้งดว้ย 
  2.5 ทักษะการใหห้ัวเรื่อง บรรณารกัษ์งานวิเคราะหแ์ละจดัท ารายการทรพัยากร
สารสนเทศตอ้งบ่งชีเ้นือ้หาของทรพัยากรสารสนเทศโดยใหว้ลีท่ีไดร้บัการก าหนดใหใ้ชเ้ป็นหัวเรื่อง
ไดอ้ย่างถูกตอ้ง และครอบคลมุเนือ้หาของทรพัยากรสารสนเทศนั้น โดยใชคู้่มือประกอบไดอ้ย่าง
ถกูตอ้ง   
 6. ทกัษะการใชเ้วบ็ไซตแ์ละฐานขอ้มลูทางดา้นการจดัท ารายการทรพัยากรสารสนเทศ ใน
การจัดท ารายการทรพัยากรสารสนเทศ เพ่ือความถูกตอ้งและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน เช่น ใน
กรณีท่ีไม่สามารถหาหัวเรื่องและเลขหมู่ท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาทรัพยากรสารสนเทศนั้นได้ 
บรรณารกัษ์สามารถตรวจสอบขอ้มลูจากเวบ็ไซตแ์ละฐานขอ้มลูออนไลนไ์ด ้
 ภทัรมน อูเ่งิน (2555) ไดท้  าการศกึษาการรบัรูส้มรรถนะหลกัท่ีพึงประสงคข์องบรรณารกัษ์
วิเคราะหท์รพัยากรสารสนเทศในสถาบนัอดุมศกึษาของรฐั โดยสรุปสมรรถนะไดด้งันี ้ 
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 1. ดา้นความรู ้
  1.1 มีความรูเ้ก่ียวกบัคอมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลยีสารสนเทศในระบบบูรณาการ
ระบบออนไลน ์ระบบเครือขา่ย และระบบอินเทอรเ์น็ต 
  1.2 มีความรูเ้ก่ียวกบัมาตรฐานตา่ง ๆ เช่น มาตรฐานในการควบคมุบรรณานกุรม 
  1.3 มีความรูใ้นสาขาวิชาเฉพาะวิชาใดวิชาหนึ่งมากขึน้ 
  1.4 มีความรูเ้ก่ียวกบัระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัิ 
  1.5 มีความรูใ้นการสรา้งศพัทส์มัพนัธก์ารก าหนดหวัเรื่อง 
  1.6 มีความรูเ้ก่ียวกบัภาษาตา่งประเทศ 
  1.7 มีความรูเ้รื่องการวิเคราะหแ์ละการออกแบบระบบ 
 
 2. ดา้นทกัษะ  
  2.1 มีทกัษะเก่ียวกบัมาตรฐานตา่ง ๆ เช่น มาตรฐานในการควบคมุบรรณานกุรม 
  2.2 มีทกัษะในการสรา้งศพัทส์มัพนัธก์ารก าหนดหวัเรื่อง 
 ในขณะท่ี หวัง (Wang, 2007) (Wang, 2007) ไดก้ล่าวถึงสมรรถนะของบรรณารักษ์
วิเคราะหแ์ละท ารายการ ดงันี ้
 1. ดา้นการจดัหมวดหมูแ่ละการวิเคราะห ์ 
  1.1 อธิบายความรู ้ทกัษะและประยกุตใ์ชก้ารวิเคราะหท์รพัยากรสารสนเทศ 
  1.2 ท  าความเขา้ใจแหลง่ท่ีมาของการวิเคราะหห์นงัสืออา้งอิงและบรรณานกุรม 
  1.3 ความรู ้ทกัษะ และการประยกุตใ์ชข้องหวัเรื่อง ดชันี และการจดัหมวดหมู่ 
  1.4 เขา้ใจความรูแ้ละทฤษฎีการจดัการขอ้มลูและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง 
  1.5 การวิเคราะหท์รพัยากรสารสนเทศอ่ืน ๆ 
  1.6 เขา้ใจทฤษฎีและวิธีของรายละเอียดทรพัยากรสารสนเทศอ่ืน ๆ 
  1.7 การวิเคราะหแ์ละการประยกุตข์องขอ้มลูอิเลก็ทรอนิกส ์
  1.8 รูถ้ึงการวิจยัท่ีส  าคญัและการปฏิบตัิ 
  1.9 พฒันาและการประยกุตใ์ชค้  าศพัทแ์ละกรอบความสมัพนัธข์องระบบIR 
  1.10 เขา้ใจพฤติกรรมของผูใ้ชท้รพัยากรสารสนเทศ 
  1.11 เขา้ใจพืน้ฐานของการออกแบบและการจดัการฐานขอ้มลู 
  1.12 ความสามารถการประเมินผลระบบIR 
  1.13 ความเช่ียวชาญพิเศษ 
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  1.14 ความสามารถเก่ียวกบัภาษาพิเศษ 
 2. ดา้นการลงรายการ 
  2.1 เขา้ใจความสมัพนัธร์ะหวา่งการวิเคราะหแ์ละการลงรายการ 
  2.2 สามารถจดัการขอ้มลูอิเลก็ทรอนิกสด์ว้ยมาตรฐานการวิเคราะหแ์ละ 
การลงรายการ 
  2.3 รู ้วิ ธีตั้งค่าการบันทึกข้อมูลการลงรายการ การประยุกต์การวิเคราะห์
เช่นเดียวกบัการประยกุตก์ารตีความ 
  2.4 รูป้ระสิทธิผลของการประยกุตใ์ชแ้ละการประเมินการลงรายการ 
  2.5 สามารถบูรณาการฐานขอ้มูลต่างกันและการรวบรวมระบบให้เป็นระบบ
เดียวกนั 
  2.6 สามารถพฒันาและปฏิบตัิตามค  าแนะน าของมาตรฐานการลงรายการ 
  2.7 เขา้ใจขัน้ตอนของการลงรายการ 
 3. ดา้นเทคโนโลยีและการจดัการ 
  3.1 สามารถปรบัปรุงและเปลี่ยนแปลง 
  3.2 รูถ้ึงความทนัสมยัของหอ้งสมดุและบริการสารสนเทศ 
  3.3 ความรูเ้ก่ียวกบัมาตรฐานของเทคโนโลยี 
  3.4 สามารถมอบหมายและจดัการงาน 
  3.5 ทกัษะการสื่อสารดว้ยวาจา 
  3.6 สามารถใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
  3.7 ด  าเนินการวางแผนกลยทุธ ์
  3.8 มีความรูเ้ก่ียวกบัการจดัการและพฤติกรรมองคก์าร 
  3.9 สามารถประเมินผลระบบ 
 นอกจากนี ้ภทัรรตันา วายุบุตร (2557) ไดก้ล่าวถึง คณุลกัษณะงานวิเคราะหห์มวดหมู่
และท ารายการในหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษา ดงันี ้
 1. งานวิเคราะหห์มวดหมู่และท ารายการในหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศึกษาส่วนใหญ่มีฐานะ
เป็นงานย่อยในฝ่ายของหอ้งสมดุ โดยมีบรรณารกัษ์ จ  านวน 1-5 คน และไมม่ีการก าหนดปริมาณ
งานของบรรณารกัษ์ ซึ่งบรรณารกัษ์มีหนา้ท่ีหลกัในการก าหนดหัวเรื่องและเลขหมู่ โดยการจดัท า
คู่มือในการปฏิบัติงานเป็นหนา้ท่ีรอง นอกจากนี้บรรณารักษ์จะไดร้ับการสนับสนุนใหเ้ขา้ร่วม
ประชมุทางวิชาการในเรื่องท่ีเก่ียวขอ้ง 



  35 

 2. หอ้งสมดุสถาบันอดุมศึกษาส่วนใหญ่ใชร้ะบบ VTLS เป็นระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัิ โดย
จัดหมวดหมู่หนงัสือดว้ยระบบทศนิยมดิวอี ้ส่วนวิทยานิพนธ/์สารนิพนธห์อ้งสมดุจะก าหนดระบบ
จัดหมู่หนังสือขึน้ใชเ้อง และไม่มีการน าขอ้มลูเขา้สหบรรณานุกรม นอกจากนีย้ังใช ้OPAC ของ
สมดุต่าง ๆ  ในประเทศไทยช่วยในการวิเคราะหห์มวดหมูแ่ละท ารายการ โดยใช ้AACR2 (Anglo-
American Cataloging Rule, 2nd ed.) และหัวเรื่องส  าหรบัหนงัสือภาษาไทยของคณะท างานฝ่าย
วิเคราะหฝ่์ายวิเคราะหท์รพัยากรสารสนเทศหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาเป็นหลกัเกณฑแ์ละคูม่ือใน
การท างาน 
 3. คุณลักษณะของบรรณารักษ์งานวิเคราะห์หมวดหมู่และท ารายการท่ีห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาตอ้งการมากท่ีสุด คือ ดา้นคุณธรรม จริยธรรม รองลงมา คือ ดา้นทักษะ
ความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผิดชอบ  

จากการสงัเคราะหเ์อกสารและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งสามารถสรุปเป็นกรอบสมรรถนะ
กรอบสมรรถนะบรรณารกัษ์วิเคราะหแ์ละท ารายการทรพัยากรสารสนเทศ ได ้3 ดา้นหลกั (ALCTS, 
2017; Myung, 2009; Ugwunwa, 2013; Mei, n.d.; ภทัรรตันา วายบุตุร, 2557; พน้พนัธ ์ปิลกศิริ, 
2555; ภทัรมน อูเ่งิน, 2555; ศิริพร แซ่อึง้, 2560) ดงันี ้

1. สมรรถนะดา้นความรู ้  (Knowledge competencies) 
1.1 ความรูพื้น้ฐานเก่ียวกบัหลกัการของการวิเคราะหแ์ละท ารายการ 

           1.1.1 ความเขา้ใจเก่ียวกบัท่ีมาและหลกัการตา่ง ๆ ของการวิเคราะหแ์ละ
ท ารายการ 
         1.1.2 ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการในการจดัการขอ้มลูตนเอง (Identity)  
และการควบคมุรายการ (Authority control) 
   1.1.3 ความเขา้ใจเก่ียวกับหลกัการของศพัทค์วบคมุ รวมถึงโครงสรา้ง
ของค  าท่ีมีความสมัพนัธเ์ก่ียวขอ้งกนั สามารถระบคุ  าศพัทท่ี์ใชไ้ด ้
   1.1.4 เขา้ใจโครงสรา้งของการจดัหมวดหมู่ท่ีมีอยู่อย่างหลากหลายและ
สามารถระบหุมวดหมูท่ี่ใชไ้ด ้
   1.1.5 เขา้ใจมาตรฐานการลงรายการขอ้มลูตา่ง ๆ 
         1) มาตรฐานดา้นเนือ้หา แนวปฏิบตัิการท ารายการ เช่น 
RDA, AACR2, DCRM, DACS, CCO เป็นตน้ 
                2)  มาตรฐานดา้นโครงสรา้ง เช่น Dublin core, MODS, MARC, RDA, 
EAD เป็นตน้ 
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                3) มาตรฐานดา้นการถอดรหัสขอ้มลู รูปแบบ และการแลกเปลี่ยนขอ้มลู 
เช่น MARC, XML เป็นตน้ 
   4)  มาตรฐานดา้นคณุคา่ เช่น ค  าศพัทด์า้น LCSH, LCC, DDC เป็นตน้  
   1.1.6 ความเขา้ใจเก่ียวกบัโมเดลแนวคิดตา่ง ๆ ส  าหรบัขอ้มลูหอ้งสมดุ  
เช่น  FRBR, RDF 
  1.2 ความรูเ้ก่ียวกบัระบบและเทคโนโลยี 
          1.2.1 ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท าดรรชนีและโครงสรา้งฐานขอ้มลู 
   1.2.2 ความเขา้ใจเก่ียวกับแพลทฟอรม์ ระบบการจัดการหอ้งสมดุ และ
หรือการท าคลงัสถาบนั และระบบการจดัการหอ้งสมดุดิจิทลั 
   1.2.3 เขา้ใจเก่ียวกับธรรมชาติและฟังกช์ั่นของฐานขอ้มลูบรรณานุกรม
แบบรว่มมือกนั เช่น OCLC WorldCat, III SkyRiver 
    1.2.4 ความเขา้ใจเก่ียวกบัวิธีการในการสรา้งเมทาดาทา แกไ้ข วิเคราะห ์
และเปลี่ยนรูป (Transformation) เช่น การใช้เครื่องมือต่าง ๆ เช่น OCLC Connexion, Editor, 
MARCEdit, XML Notepad เป็นตน้ 
     1.3 ความรูเ้ก่ียวกบัแนวโนม้ทางดา้นการวิเคราะหแ์ละท ารายการเช่น เขา้ใจวา่จะ
ท ารายการอย่างไรให้เหมาะกับบริบทของหอ้งสมดุและบริบทดา้นมรดกทางวฒันธรรม เขา้ใจ
ผลกระทบของคุณภาพและการจัดท ารายการท่ีไม่มีคุณภาพว่าส่งผลต่อการเขา้ถึงทรัพยากร
สารสนเทศของผูใ้ช ้หรือการตระหนักรูเ้ก่ียวกับแนวโนม้ส  าคญั ๆ ท่ีเก่ียวกับการท ารายการ เช่น 
การท า Linked data เป็นตน้  
 2. สมรรถนะดา้นทกัษะ (Skill competencies) 
  2.1 การประยกุตใ์ชก้รอบแนวคิด  มาตรฐาน  หลกัการตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบ
บรรณานกุรม  (Bibliographic system) 
   2.1.1 การประยุกตใ์ชม้าตรฐานเนือ้หาเมทาดาทา เช่น AACR2, RDA, 
DACS เป็นตน้ 
   2.1.2 การน ามาตรฐานเมทาดาทาดา้นเนื้อหาไปใช้ การท ารายการ
ควบคมุและการลงรายการตา่ง ๆ  
    2.1.3 การน ามาตรฐานเมทาดาทาดา้นโครงสรา้ง และดา้นคณุคา่ตา่ง ๆ 
ไปใชใ้นการเขา้รหสักบัเครื่องคอมพิวเตอรไ์ด ้เช่น MARC, Dublin core, MODS เป็นตน้ 
            2.1.4 การวิเคราะหแ์ละจดัหมวดหมูท่รพัยากรสารสนเทศ  
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  2.2   การประยกุตใ์ชม้าตรฐานแบบสากลใหเ้ขา้กบับริบทของทอ้งถ่ินได ้ เช่น การ
ออกแบบและเปลี่ยนแปลงแกไ้ขกระบวนการท ารายการหรือการท างานใหเ้ขา้กบัระบบการท างาน
ของทอ้งถ่ินนัน้ ๆ ได ้
  2.3   การบูรณาการ การท าแผนผงั และการเปลี่ยนรูปของเมทาดาทาภายใน
ระบบบรรณานุกรมได ้เช่น การแปลงขอ้มูลหรือการท าcrosswalk จากระเบียนท่ีมีอยู่ไปยัง
มาตรฐานเมทาดาทาอ่ืน ๆ  ได ้เช่น MARC to XML และ/หรือการจดัการขอ้มลูหรือท าเป็นแผนผงั
ขอ้มลูเพ่ือการตดัสินใจได ้

3. สมรรถนะดา้นคณุลกัษณะ (Behavioral competencies) 
  3.1 ดา้นการสื่อสารระหวา่งบคุคล 
   3.1.1 ท  างานรว่มกนัอย่างมีประสิทธิภาพ 
   3.1.2 มีทกัษะการสื่อสารทัง้พดูและการเขียนท่ีดี 
   3.1.3 สรา้งและรกัษาความสมัพนัธก์บัเพ่ือนรว่มงาน 
              3.1.4 ฟังดว้ยความสนใจและเปิดใจ 
  3.2 ดา้นการใหบ้ริการตอ่ผูใ้ช ้
    3.2.1 เขา้ใจถึงความหลากหลายทางวฒันธรรมและความแตกต่างกัน
ของผูใ้ช ้
   3.2.2 รูจ้กัจดัล  าดบัความส าคญัความตอ้งการของผูใ้ช ้
   3.2.3 เห็นความส าคญัของมมุมองท่ีแตกตา่งกนัและมีวิธีการตา่ง ๆ ท่ีจะ
ท าไดห้ลายวิธี 
  3.3 ดา้นความคิดริเริ่มและการปรบัตวั 
   3.3.1 มีความคิดสรา้งสรรค ์
   3.3.2 มีความยืดหยุ่น ปรบัตวัได ้
   3.3.3 มีความกังวลนอ้ยต่อความคลมุเครือหรือหากไม่สามารถคาดเดา
ผลท่ีจะเกิดขึน้ไดช้ดัเจน 
   3.3.4 พึ่งพาตนเองหรือช่วยเหลือตนเองได ้
    3.3.5 มีความใฝ่รูใ้นการเรียนรูต้ลอดชีวิต 
   3.4 ดา้นความอยากรูอ้ยากเห็นในสิ่งใหม ่
                3.4.1 มีความตระหนกัรูท่ี้จะท างานวิจยั 
               3.4.2 แสวงหาสิ่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพของตนเอง 
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   3.4.3 เป็นผูใ้หค้  าแนะน าและใหก้ารช่วยเหลือคนในวิชาชีพเดียวกนั 
  3.5 ดา้นทกัษะการแกปั้ญหา 
   3.5.1 มีความสามารถในการจดัการโครงการ 
   3.5.2 จดัการขัน้ตอนการท างานได ้
   3.5.3 มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
   3.5.4 มีความใสใ่จในรายละเอียด 
   3.5.5 มีความสามารถในดา้นการประเมนิผลตา่ง ๆ 
    3.5.6 มีมมุมองในภาพรวมและวางแผนกลยทุธไ์ด ้
 

การประเมินความต้องการจ าเป็น 
 ความหมายของการประเมินความต้องการจ าเป็น 

 Koles et al., (2010) ใหค้วามหมายว่าเป็นกระบวนการท่ีเป็นระบบในการเก็บรวบรวม
ขอ้มลูและใชข้อ้มลูนั้นในการก าหนดวิธีการแกปั้ญหาเพ่ือปิดช่องว่างระหว่างสิ่งท่ีเป็นอยู่กับสิ่งท่ี
ควรจะเป็น 
 สวิุมล วอ่งวานิช (2558) ไดใ้หค้วามหมายของการประเมินความตอ้งการจ าเป็น หมายถึง 
กระบวนการท่ีเป็นระบบ ซึ่งใชเ้พ่ือก าหนดความแตกตา่งระหวา่งสภาพท่ีมุง่หวงักบัสภาพท่ีเป็นอยู่
จริง ส่วนใหญ่เน้นท่ีความแตกต่างของผลลัพธ์ (outcome gaps)จากนั้นมีการจัดเรียงล  าดับ
ความส าคญัของความแตกตา่งนัน้ แลว้เลือกความตอ้งการจ าเป็นท่ีส  าคญัมาแกไ้ข 
   สบิุน ยรุะรชั (2554) สรุปวา่เป็นกระบวนการของการวิเคราะหช์่องวา่งหรือความแตกตา่ง 
(Gap/discrepancy analysis) ระหว่างสภาพท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน และสภาพท่ีควรจะเป็น และมี
การจัดล  าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นวา่ ความตอ้งการจ าเป็นอะไรส  าคญัก่อนหลงั 
เพ่ือน าผลมาใชป้ระโยชนใ์นการวางแผนกิจกรรมท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต 
 จากความหมายข้างต้น จึงสรุปได้ว่า การประเมินความต้องการจ าเป็น หมายถึง 
กระบวนการก าหนดความแตกต่างระหว่างสภาพท่ีเกิดขึน้จริงกับสภาพท่ีเป็นอยู่จริงอย่างเป็น
ระบบ จากนั้นจัดล  าดับความส าคญัของความแตกต่างนั้น เพ่ือระบุความตอ้งการจ าเป็น เพ่ือ
น ามาใชป้ระโยชนใ์นการวางแผนหรือเกิดแนวทางการพฒันากิจกรรมหรืองานบางอย่าง  

 ความส าคัญของการประเมินความต้องการจ าเป็น 
 การวางแผนการท างานจะตอ้งเริ่มท่ีการประเมินบริบท เพ่ือใหเ้ขา้ใจสภาพท่ีเป็นอยู่ของ
หน่วยงาน และรู่ความตอ้งการของหน่วยงานว่าจ  าเป็นตอ้งไดร้บัการสนองตอบในดา้นใด การ
ด  าเนินงานดงักลา่วจ าเป็นตอ้งมีเครื่องมือท่ีช่วยในการท างาน ดว้ยเหตนีุจ้ึงมีการพฒันาวิธีการวิจยั
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ประเมินความตอ้งการจ าเป็น (Needs assessment research)เพ่ือช่วยวิเคราะหปั์ญหาท่ีเกิดขึน้ 
และแนวทางการแกไ้ข (สวิุมล วอ่งวานิช, 2558) 

 วธิีการวจิยัการประเมินความต้องการจ าเป็น 
 วิธีการวิจัยการประเมินความตอ้งการจ าเป็นมีหลายรูปแบบในเชิงปริมาณและคณุภาพ
ผูวิ้จยัขอน าเสนอกระบวนการเก็บขอ้มลู 2 วิธี ดงันี ้
 1. การวิจัยเชิงส  ารวจ เป็นวิธีวิจัยท่ีเหมาะสมกับการใช้ในการวิจัยการประเมินความ
ตอ้งการจ าเป็นเพ่ือระบคุวามตอ้งการจ าเป็น เน่ืองจากเป็นการเก็บขอ้มลูในแนวกวา้งจากบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้ง วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มลู ไดแ้ก่ แบบสอบถาม การสมัภาษณ ์เป็นตน้ 
 2. กระบวนการกลุ่ม  การประเมินความตอ้งการจ าเป็นแบบสมบูรณ ์(complete needs 
assessment research) สามารถใชวิ้ธีวิจยัแบบผสมหรือบูรณาการ เช่น การวิจัยส  ารวจ การวิจยั
บรรยาย และวิธีการท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มลูสามารถก าหนดไดห้ลายแบบ เพ่ือใหไ้ดค้  าตอบท่ีครบถว้น
ทั้งการระบุความตอ้งการจ าเป็น การวิเคราะหห์าสาเหต ุและก าหนดแนวทางแกไ้ขปัญหา (ณัฐ
ภสัสร ช่ืนสขุสมหวงั, 2556) 

 การจดัล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น 
 การจัดล  าดบัความส าคญั (Priority setting)ของความตอ้งการจ าเป็นเป็นขัน้ตอนสดุทา้ย
ของการระบคุวามตอ้งการจ าเป็นการวิเคราะหส์าเหต ุและการก าหนดแนวทางการแกไ้ขปัญหา ซึ่ง
จะท าใหก้ารประเมินความตอ้งการจ าเป็นมีความสมบรูณ ์สามารถน าผลไปใชใ้นการวิเคราะหห์า
สาเหตแุละวิธีการแกไ้ขตอ่ไป การจัดล  าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็น เป็นการศึกษา
วิเคราะหค์วามตอ้งการจ าเป็นแต่ละประเด็น จากนั้นน าความตอ้งการจ าเป็นมาจัดเรียงล  าดับ 
(sort) ตัง้แตค่วามส าคญัมากไปหานอ้ย โดยมีเทคนิคการจดัล  าดบัขอ้มลูแบบการตอบสนองเดี่ยว 
ไดแ้ก่ ขอ้มลูท่ีผูต้อบเลือกตอบขอ้ค  าถามในแบบสอบถามเพียงสว่นเดียว โดยอาจถามวา่ “ขอ้ความ
นี้มีความตอ้งการจ าเป็นอยู่ในระดับใด” หรือ “ท่านมีความตอ้งการจ าเป็นในดา้นนี้มากนอ้ย
เพียงใด” เป็นการก าหนดความตอ้งการจ าเป็นตามนิยามการแกปั้ญหา (Solution definition) 
สว่นเทคนิคการจดัล  าดบัส  าหรบัขอ้มลูแบบการตอบสนองคู ่เป็นรูปแบบของการใหต้อบขอ้มลูแบบ
ตอบสนองคู่ (Dual-response format)มกัปรากฏในแบบสอบถามท่ีมีขอ้ความใหต้อบในรูปมาตร
ประมาณคา่ โดยใหร้ะบึขอ้มลูทั้งสองชดุ คือ ระดบัของสภาพท่ีเป็นอยู่จริงและสภาพท่ีควรจะเป็น 
รูปแบบนี้สรา้งขึน้โดยมีพื้นฐานแนวคิดของการนิยามความต้องการจ าเป็นตามโมเดลความ
แตกตา่ง (Discrepancy model) (สวิุมล วอ่งวานิช, 2558)  
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งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 งานวจิัยในต่างประเทศ 
 หวงั (Wang, 2007) ศึกษาสมรรถนะของบรรณารกัษ์วิเคราะหแ์ละท ารายการทรพัยากร
สารสนเทศในยคุเวิรล์ไวดเ์วบ็ เป็นการวิจยัเชิงส  ารวจโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มลู โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือหารือเก่ียวกับสมรรถนะของบรรณารกัษ์วิเคราะหแ์ละท า
รายการทรพัยากรสารสนเทศในปัจจบุนัท่ีควรมีและบทบาทและหนา้ท่ีส  าหรบับรรณารกัษ์สมยัใหม ่
โดยใช้วิธีการของเดลฟายผูเ้ขียนไดร้วบรวมความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญและรวบรวมเป็น 35 
สมรรถนะส าหรับการอ้างอิงรายการบรรณารักษ์ในยุคดิ จิทัล กลุ่มตัวอย่างเป็นอาจารย์
มหาวิทยาลยัผูม้ีประสบการณเ์ก่ียวกบับรรณารกัษ์วิเคราะหแ์ละท ารายการทรพัยากรสารสนเทศ 
จ านวน 29 คน แบบสอบถามเดลฟายไดร้บัการออกแบบเป็นเครื่องมือในการวิจยัของเราซึ่งสรา้ง
ขึน้จากการส  ารวจเดลฟาย 3 รอบและการค  านวณทางสถิติ เครื่องมือท่ีใช้  1. ค  าจ  ากัดความของ
การจัดระเบียบขอ้มูล 2. บทบาทของผูเ้ช่ียวชาญดา้นองคก์รสารสนเทศ 3. ลักษณะงานของ
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจัดระบบสารสนเทศ 4. เทคโนโลยีและการจัดการ 5. ความคิดเห็นเก่ียวกบั
ความสมัพนัธข์องการท ารายการและการจัดหมวดหมู่และการวิเคราะหท์รพัยากรสารสนเทศ การ
ทดสอบความน่าเช่ือถือถกูค  านวณและระบุความน่าเช่ือถือท่ีดีในแบบสอบถาม ผลการวิจยัพบว่า 
10 บทบาทในการส  ารวจรอบท่ี 3 และแสดงตามล าดบัคะแนนเฉล่ีย (จากสงูไปต  ่า): บรรณารกัษ์ 
ผูป้ระกอบการวิเคราะห์เรื่อง ผูป้ฏิบัติงานควบคุมอ านาจ การตรวจสอบประสิทธิภาพการท า
รายการ คณุภาพ ตวัแปลวสัด ุตวัรวบรวมและบรรณานุกรม ตวัท าดชันี ตวัควบคมุนโยบายการ
จัดท าแคตตาล็อก มาตรฐานและขัน้ตอน ผูเ้รียบเรียงและจัดระเบียบทรพัยากรดิจิทัล  หอ้งสมดุ
ดิจิทลั  คลงัดิจิทลั ผูจ้ดัการความรู ้และผูด้แูลฐานขอ้มลูและระบบอตัโนมตัิ  

เฮอน ์และเฮชสวี์ (Han and Hswe, 2009) ศกึษาบทบาทท่ีเก่ียวขอ้งของบรรณารกัษ์เมทา
ดาตาและสมรรถนะท่ีพบจากค าบรรยายลกัษณะงาน มีวตัถุประสงคเ์พ่ือก าหนดสมรรถนะของ
บรรณารักษ์เมทาดาตา เปรียบเทียบกับบรรณารักษ์วิเคราะห์และจัดท ารายการทรัพยากร
สารสนเทศ ผลการวิจยัในสว่นท่ีเก่ียวขอ้งพบว่าบรรณารกัษ์วิเคราะหแ์ละจัดท ารายการทรพัยากร
สารสนเทศสารสนเทศควรมีความรูแ้ละ/หรือประสบการณ์ในเรื่องการใช ้AACR2 การใหห้ัวเรื่อง
ของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน ความรูแ้ละ/หรือประสบการณ์ในการวิเคราะหแ์ละจัดท ารายการ
ทรพัยากรสารสนเทศ ภาษาต่างประเทศ รายการหลกัฐาน ทักษะทางคอมพิวเตอร ์การวิเคราะห์
และจัดท ารายการทรพัยากรสารสนเทศสิ่งไม่ตีพิมพ ์ความรูแ้ละประสบการณ์ในเรื่องเมทาดาตา
และพืน้ฐานในสาขาวิชา 
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 เอนจูกุ (Njoku, 2018) ศึกษาวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพและการประเมินสมรรถนะ
ส าหรบับรรณารกัษ์วิเคราะหแ์ละท ารายการทรพัยากรสารสนเทศในประเทศไนจีเรีย ใชวิ้ธีการ
ส  ารวจเชิงพรรณนาส าหรบัการวิจยัและประชากรของการศกึษาประกอบดว้ย บรรณารกัษ์วิเคราะห ์
จ  าน วน  51 คน  ใ นห้อ งสมุดมหา วิทยาลัย  10 แห่ ง ใ นภาค ใต้โ ซ นตะวัน ออก ขอ ง
ไนจี เรีย  แบบสอบถามถูกแจกจ่ายรวม 40 ชุด  ถูกส่งคืนโดยให้อัตราการตอบกลับ 78 
เปอรเ์ซ็นต ์ ผลการศึกษาแสดงใหเ้ห็นว่าการเปิดเผยการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศไปยัง
หลกัสตูร การใหค้  าปรกึษา การฝึกอบรม การสมัมนา และการประชมุ  
 โทซากะ และพารค์ (Tosaka and Park, 2018) ไดก้ลา่วถึง การศกึษาตอ่เน่ืองในมาตรฐาน
และเทคโนโลยีใหม่ส  าหรบัองคก์ร เป็นการส  ารวจเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพดา้นงานวิเคราะห์
ทรพัยากรสารสนเทศและเมทาดาทา การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงส  ารวจ มีวตัถุประสงค ์คือ 1) 
การรายงานและวิเคราะหค์น้พบท่ีส  าคญัของขอ้มลูการส  ารวจเก่ียวกับการวิเคราะหแ์ละการท า
รายการ 2) เพ่ือแสดงใหเ้ห็นถึงผลการวิจยัการวิเคราะหแ์ละการท ารายการ การเก็บรวบรวมขอ้มลู
ตั้งแต่ 9 ธันวาคม 2014 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2015 ผู้ตอบแบบสอบถาม 646 คน (ร้อยละ 52) 
ผลการวิจยัสามารถส ารวจไดใ้นอนาคตการศกึษาตอ่เน่ืองและความสามารถระดบัมืออาชีพจ าเป็น
ในสภาพแวดลอ้มสารสนเทศท่ีเกิดขึน้ใหม่  ขอ้มูลสะท้อนการตอบสนองจากกลุ่มท่ีเลือกดว้ย
ตนเอง 
          งานวจิัยในประเทศ 
 พัฐชญาณ ์กลบักลาง (2552) ศึกษาวิธีการปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศ (Best Practices) ของ
บรรณารกัษ์วิเคราะหห์มวดหมูแ่ละท ารายการทรพัยากรสารสนเทศในหอ้งสมดุมหาวิทยาลยัราช
ภฏั เพ่ือหาวิธีเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานตา่ง ๆ ของบรรณารกัษ์ โดยใชก้ารแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
จากวิธีการปฏิบตัิงานท่ีเป็นเลิศ ดว้ยการสอบถามและการสมัภาษณห์วัหนา้งานหรือบรรณารกัษ์
วิเคราะหห์มวดหมู่และท ารายการทรพัยากรสารสนเทศในหอ้งสมดุมหาวิทยาลยัราชภฏั 40 แห่ง 
จ  านวน 40 คน โดยวิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา คือ 1) 
แบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ และแบบปลายเปิด สถิติท่ีใช ้คือ ใชวิ้ธีการหาความถ่ี
ของตัวเลือกในแต่ละข้อ และแสดงผลขอ้มูลโดยตารางแสดงจ านวน และรอ้ยละ และใช้วิธี
พรรณนา 2) แบบสมัภาษณแ์บบมีโครงสรา้งเป็นแบบปลายเปิด สถิติท่ีใช ้คือ ใชวิ้ธีการหาความถ่ี 
และเรียงขอ้มลูจากท่ีมีความถ่ีมากไปหาความถ่ีนอ้ย และแสดงผลขอ้มลูโดยตารางแสดงความถ่ี 
ค่ารอ้ยละ และใชวิ้ธีพรรณนา ผลการศึกษาคน้ควา้ ปรากฏ ดงันี้  1. สภาพการปฏิบัติงานดา้น
บคุลากร   พบวา่    บรรณารกัษ์วิเคราะหห์มวดหมูแ่ละท ารายการทรพัยากรสารสนเทศ สว่นใหญ่
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เป็นหญิง อายรุะหวา่ง 26-30 ปี จบการศกึษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาบรรณารกัษศาสตรแ์ละ
สารสนเทศศาสตร/์บรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร ์มีประสบการณ ์10 ปีขึน้ไป และเคย
ไดอ้บรมความรูใ้นด้านการวิเคราะห์หมวดหมู่และท ารายการ 1 ครั้ง/ปี มีบุคลากรท าหน้าท่ี
วิเคราะหห์มวดหมูแ่ละท ารายการทรพัยากรสารสนเทศ แห่งละ 1-2 คน ซึ่งเห็นว่าไมเ่พียงพอและ
ควรมีการเพ่ิมจ านวนบุคลากรแห่งละ 2 คน เพ่ือให้งานเกิดความคล่องตวัขึน้  ดา้นหนา้ท่ีและ
ความรูค้วามสามารถของบุคลากร พบว่า บรรณารักษ์มีภาระหนา้ท่ี ซึ่งตอ้งใชค้วามรูเ้ก่ียวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ความรูเ้ก่ียวกับคอมพิวเตอร ์ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ และระบบ
เครือข่ายอินเทอรเ์น็ต เพ่ือปฏิบัติงานใหส้อดคลอ้งกับยคุปัจจุบนัท่ีมีเทคโนโลยีทันสมยั และควร
พัฒนาความรูด้ังกล่าวอย่างต่อเน่ือง เพ่ือรองรับกับเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต ส่วนวิธี
ปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศ (Best Practices) พบว่า มีการลดขัน้ตอนการปฏิบัติงาน โดยใชก้ารสืบคน้
ขอ้มูลทางอินเทอรเ์น็ตจากเว็บไซตห์้องสมุดมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ มีการประกันคุณภาพในการ
ปฏิบตัิงาน โดยการปฏิบตัิงานตามกระบวนการของวงจรเดมมิ่ง (Deming Circle) มีการปฏิบตัิงาน
ตามมาตรฐานท่ีก าหนด เพ่ือเตรียมเขา้สหบรรณานกุรม (Union Catalog) มีการแกปั้ญหาหนงัสือ
คา้ง โดยการวิเคราะหห์มวดหมู่และท ารายการทรพัยากรสารสนเทศได ้200 ช่ือเรื่อง/คน/วนั ดว้ย
การระดมบุคลากร นักศึกษาฝึกงาน และนักศึกษาช่วยงาน ประมาณ 15-20 คน มาช่วยงานเป็น
การเฉพาะกิจ และใชก้ารสืบคน้ขอ้มลูทางอินเทอรเ์น็ตจากเวบ็ไซตข์องหอ้งสมดุมหาวิทยาลยัอื่น ๆ 
ส่วนปัจจัยท่ีส่งผลต่อวิธีการปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศ  พบว่า  ระบบอินเทอรเ์น็ตท่ีมีประสิทธิภาพ 
จ านวนบคุลากรท่ีเพียงพอ ความรว่มมือของบคุลากร ความรูค้วามสามารถของบคุลากร จะสง่ผล
ต่อวิธีปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศ โดยสรุป วิธีปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศเป็นเทคนิคและวิธีการท่ีช่วยปรบัปรุง
และพฒันางานใหเ้กิดประสิทธิภาพสง่ผลใหอ้งคก์รสามารถพฒันาไดแ้บบกา้วกระโดด สามารถลด
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบรรณารักษ์วิเคราะห์หมวดหมู่และท ารายการ
ทรพัยากรสารสนเทศอย่างย่ิงในการลดขัน้ตอนการปฏิบัติงาน ท าใหเ้กิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
วิธีการปฏิบตัิงานและเป็นการตอ่ยอดองคค์วามรูใ้นวิชาชีพนีต้อ่ไป 
 พน้พนัธ ์ปิลกศิริ (2555) ศกึษาสมรรถนะของบรรณารกัษ์งานวิเคราะหแ์ละจดัท ารายการ
ทรัพยากรสารสนเทศ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคาดหวังของผู้บริหารห้องสมุด
มหาวิทยาลัยต่อสมรรถนะเฉพาะต  าแหน่งงานของบรรณารักษ์ในด้านความรู ้ทักษะ และ
คณุลกัษณะส่วนบุคคล โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากผูบ้ริหาร
หอ้งสมดุมหาวิทยาลยั 117 แห่ง รวม 117 คน ไดร้บัแบบสอบถามคืน 85 ชุด ผลการวิจัยพบว่า 
ผูบ้ริหารหอ้งสมดุมีความคาดหวงัตอ่สมรรถนะรว่มของบรรณารกัษ์ โดยความคาดหวงัท่ีมีคา่เฉล่ีย
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มากท่ีสดุคือ ความรูเ้ก่ียวกบัฐานขอ้มลู ทกัษะในการใชฐ้านขอ้มลู และคณุลกัษณะสว่นบคุคลเรื่อง
มีจิตบริการ ความคาดหวงัต่อสมรรถนะของบรรณารกัษ์วิเคราะหแ์ละจัดท ารายการทรพัยากร
สารสนเทศท่ีมีคา่เฉล่ียสงูสดุคือ ความรูเ้รื่องหวัเรื่อง ทกัษะในการจดัหมูท่รพัยากรสารสนเทศและ
ทกัษะในการใหห้วัเรื่อง 
 ภทัรมน อูเ่งิน (2555) ศกึษาการรบัรูส้มรรถนะหลกัทีพึงประสงคข์องบรรณารกัษ์วิเคราะห์
ทรพัยากรสารสนเทศในสถาบนัอดุมศึกษาของรฐั วตัถุประสงคข์องการวิจัยครัง้นีเ้พ่ือศึกษาและ
เปรียบเทียบการรบัรูส้มรรถนะหลกัท่ีพึงประสงคแ์ละสมรรถนะตามสภาพจริงของบรรณารักษ์
วิเคราะหท์รพัยากรสารสนเทศในห้องสมดุมหาวิทยาลัยของรฐั กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษา
คน้ควา้ ไดแ้ก่ บรรณารกัษ์ท่ีปฏิบตัิงานวิเคราะหท์รพัยากรสารสนเทศในสถาบนัอดุมศกึษาของรฐั 
จ  านวน 143 คน เครื่องมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มลูเป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์
ขอ้มลู ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าทีแบบ Paired-
sample t-Test ผลการวิจัยพบว่า บรรณารกัษ์วิเคราะหท์รพัยากรสารสนเทศมีการรบัรูส้มรรถนะ
หลกัตามสภาพจริงในระดบัปานกลาง และสมรรถนะหลกัท่ีพึงประสงคอ์ยู่ในระดบัมาก ในดา้นการ
รบัรูใ้นสมรรถนะหลกัตามสภาพจริง พบว่าบรรณารกัษ์วิเคราะหท์รพัยากรสารสนเทศรบัรู ้ดา้น
สมรรถนะของขา้ราชการพลเรือนไทยมากท่ีสดุ รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นการวิเคราะหห์มวดหมูแ่ละท า
รายการ ดา้นความรู/้ทักษะทางภาษา และดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามล าดบั ส่วนการรับรู ้
สมรรถนะหลกัพึงประสงค ์พบว่า บรรณารกัษ์วิเคราะหท์รพัยากรสารสนเทศมีการรบัรูส้มรรถนะ
ของขา้ราชการพลเรือนไทยมากท่ีสดุ รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นการวิเคราะหห์มวดหมูแ่ละท ารายการ 
ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และดา้นความรูท้กัษะทางภาษา ตามล าดบั เมื่อเปรียบเทียบการรบัรู ้
สมรรถนะหลกัตามสภาพจริงและสมรรถนะหลกัท่ีพึงประสงคข์องบรรณารกัษ์วิเคราะหท์รพัยากร
สารสนเทศ พบวา่ สมรรถนะในทกุดา้นมีการรบัรูแ้ตกตา่งกนัอย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 
    ภทัรรตันา วายุบุตร (2557) ศึกษาคณุลกัษณะงานวิเคราะหห์มวดหมู่และท ารายการใน
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเ์พ่ือการด  าเนินงานวิเคราะหห์มวดหมู่และท า
รายการและศกึษาความคิดเห็นของบรรณารกัษ์ตอ่คณุลกัษณะของผูป้ฏิบตัิงานวิเคราะหห์มวดหมู่
และท ารายการในห้องสมดุสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจัย ไดแ้ก่ หัวหนา้งาน
วิเคราะหห์มวดหมู่และท ารายการในหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษา จ  านวน 92 คน และบรรณารกัษ์
งานวิเคราะห์หมวดหมู่และท ารายการในหอ้งสมุดสถาบันอุดมศึกษา จ  านวน 191 คน โดยใช้
แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ส่วนสถิติท่ีใช้ในการรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ 
คา่เฉล่ีย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานการวิจยัดว้ยการเปรียบเทียบคา่เฉล่ีย



  44 

ของกลุ่มตวัอย่างสองกลุ่มท่ีมีอิสระต่อกนัดว้ยสถิติ ttest (Independent samples) การวิเคราะห์
การแปรปรวนแบบทางเดียว F test (one-way ANOVA) และการทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยรายคู่โดยใช้วิธี Least Significant Difference (LSD) ผลการวิจัยสรุปไดด้ังนี้ 1. งาน
วิเคราะหห์มวดหมูแ่ละท ารายการในหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาสว่นใหญ่   มีฐานะเป็นงานย่อยใน
ฝ่ายของห้องสมุด   โดยมีบรรณารักษ์ จ  านวน 1-5 คน และไม่มีการก าหนดปริมาณงานของ
บรรณารกัษ์ ซึ่งบรรณารกัษ์มีหนา้ท่ีหลกัในการก าหนดหวัเรื่องและเลขหมู ่ โดยมีการจดัท าคูม่ือใน
การปฏิบัติเป็นหน้าท่ีรอง นอกจากนี้บรรณารักษ์จะไดร้ับการสนับสนุนใหเ้ขา้ร่วมประชุมทาง
วิชาการในเรื่องท่ีเก่ียวขอ้ง 2. ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่ใชร้ะบบ VTLS เป็นระบบ
หอ้งสมดุอตัโนมตัิ โดยจดัหมูห่นงัสือ ดว้ยระบบทศนิยมดิวอี ้สว่นวิทยานิพนธ/์สารนิพนธ ์หอ้งสมดุ
จะก าหนดระบบหมวดหมู่หนงัสือขึน้ใชเ้อง และไม่มีการน าขอ้มลูเขา้สหบรรณานกุรม นอกจากนี้
ยงัใช ้OPAC ของหอ้งสมดุตา่ง ๆ ในประเทศไทยช่วยในการวิเคราะหห์มวดหมูแ่ละท ารายการ โดย
ใช ้AACR2 (Anglo-American Cataloging Rule, 2nd ed.) และหวัเรื่องส  าหรบัหนงัสือภาษาไทย
ของคณะท างานฝ่ายวิเคราะหท์รพัยากรสารสนเทศหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาเป็นหลกัเกณฑแ์ละ
คู่มือในการท างาน 3. คณุลกัษณะของบรรณารกัษ์วิเคราะหห์มวดหมู่และท ารายการท่ีหอ้งสมดุ
สถาบันอุดมศึกษาต้องการมากท่ีสุดคือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม รองลงมาคือ ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  4. การเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับ
คณุลกัษณะของบรรณารกัษ์งานวิเคราะหห์มวดหมู่และท ารายการท่ีหอ้งสมดุสถาบันอดุมศกึษา
ตอ้งการ พบวา่ ต  าแหน่งงานและประสบการณก์ารท างานตา่งกนั มีความคิดเห็นโดยรวมและราย
ดา้น ไม่แตกต่างกัน ส  าหรบับรรณารกัษ์ท่ีมีวฒุิการศึกษาและสงักดัของหอ้งสมดุตา่งกนั มีความ
คิดเห็นรายดา้นแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 ณภาภัช วงศ์เศษ (2560) ศึกษาความคาดหวังและความคิดเห็นต่อสมรรถนะของ
บรรณารกัษ์งานวิเคราะหท์รพัยากรสารสนเทศ หอ้งสมดุมหาวิทยาลยัราชภฏั เพ่ือเปรียบเทียบ
ความคาดหวงัและความคิดเห็นของบุคลากรต่อสมรรถนะบรรณารกัษ์งานวิเคราะหท์รัพยากร
สารสนเทศ หอ้งสมดุมหาวิทยาลยัราชภฏัท่ีมีต  าแหน่ง วฒุิการศกึษา และประสบการณก์ารท างาน 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้จ  านวน 159 คน ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารหอ้งสมดุ หัวหนา้งานวิเคราะห์
ทรัพยากรสารสนเทศ และบรรณารักษ์วิเคราะห์ทรัพยากรสารสน เทศ เครื่องมือท่ีใช้เป็น
แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบความ
แปรปรวนแบบทางเดียว F test (One-way ANOVA) และการทดสอบสมมติฐานความแตกต่าง
โดยใช้สถิติ t test (Dependent sample) ผลการวิจัยพบว่า ความคาดหวังของบุคลากรต่อ
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สมรรถนะของบรรณารกัษ์วิเคราะหท์รพัยากรสารสนเทศ โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ คือ ดา้น
คุณลักษณะ ความคิดเห็นของบุคลากรต่อสมรรถนะของบรรณารักษ์งานวิเคราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศ โดยรวมและรายดา้น อยู่ในระดบัมาก เปรียบเทียบความคาดหวงัของบุคลากรต่อ
สมรรถนะบรรณารกัษ์งานวิเคราะหท์รพัยากรสารสนเทศท่ีมีต  าแหน่ง และวฒุิการศกึษาแตกตา่ง
โดยรวมแตกต่างกนั ส  าหรบัประสบการณใ์นการท างานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะ
ของบรรณารกัษ์งานวิเคราะหท์รพัยากรสารสนเทศ โดยรวมไมแ่ตกต่างกนั การเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างความคาดหวงักับความคิดเห็นของบุคลากรต่อสมรรถนะของบรรณารกัษ์งาน
วิเคราะหท์รพัยากรสารสนเทศ โดยรวมแตกตา่งกนั และมีคา่เฉล่ียของความคาดหวงัสงูกว่าความ
คิดเห็น 
 ศิริพร แซ่อึง้ (2560) ศึกษาการพัฒนาสมรรถนะของบรรณารกัษ์หอ้งสมดุมหาวิทยาลยั
ของรฐั โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความคิดเห็นของบรรณารกัษ์ต่อการพัฒนาสมรรถนะของ
บรรณารกัษ์ฯ โดยใชแ้บบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มลูจากบรรณรกัษ์หอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษา
ของรฐั จ  านวน 235  คน การวิเคราะหข์อ้มลูใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป เพ่ือหาคา่รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส่วนการทดสอบสมมติฐาน โดยวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดียว 
(One-way ANOVA) และการทดสอบ ความแตกตา่งของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู ่ โดยวิธีการของเชฟเฟ่ 
(Scheffé method) ผลการวิจัยสรุปไดด้งันี ้บรรณารกัษ์หอ้งสมดุมหาวิทยาลยัของรฐัทั้ง 3 กลุ่ม
งาน คือ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ งานวิเคราะหท์รพัยากรสารสนเทศ และงานบริการ
ทรัพยากรสารสนเทศ มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาสมรรถนะของบรรณารักษ์ห้องสมุด
มหาวิทยาลยัของรฐัโดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก คือ ดา้นคณุลกัษณะส่วนบุคคล ดา้น
ทักษะ และดา้นความรู ้ซึ่งมีรายละเอียด ดงันี ้ สมรรถนะของบรรณารกัษ์หอ้งสมดุมหาวิทยาลยั
ของรฐั โดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก โดยใหค้วามส าคญัในเรื่องความรูเ้ก่ียวกบัเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชใ้นการปฏิบัติงาน ความรูพื้น้ฐานการใชอิ้นเทอรเ์น็ตในการติดต่อสื่อสาร การจดั
หมวดหมูท่รพัยากรสารสนเทศ การใหห้วัเรื่อง การใหค้  าส  าคญั การลงรายการครัง้ท่ีพิมพ ์รายการ
พิมพล์กัษณ ์รายการหมายเหต ุการใชเ้ว็บไซตแ์ละฐานขอ้มลูออนไลน ์บรรณารกัษ์ควรมีความ
รับผิดชอบ ซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน มนุษยสมัพันธท่ี์ดีกับเพ่ือนร่วมงานและผูใ้ชบ้ริการ 
เคารพและปฏิบตัิตามกฎระเบียบ ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า บรรณารกัษ์ท่ีสงักัด
มหาวิทยาลยั สังกัดกลุ่มงาน และมีประสบการณใ์นการทางานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
พัฒนาสมรรถนะของบรรณารกัษ์หอ้งสมดุมหาวิทยาลยัของรฐั โดยรวมและรายดา้น ไม่แตกต่าง
กัน ส่วนบรรณารกัษ์หอ้งสมดุมหาวิทยาลยัของรฐัท่ีส  าเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิชา
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บรรณารกัษศาสตร ์มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาสมรรถนะของบรรณารกัษ์ดา้นความรูแ้ตกตา่ง
จากผูท่ี้ส  าเรจ็การศกึษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตรแ์ละ
สาขาวิชาอ่ืน ๆ อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

เปรมยุพล ปุริมไพบูลย ์(2561) ศึกษาการรบัรูส้มรรถนะหลกัท่ีพึงประสงคข์องบรรณารกัษ์
วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศในมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการรับรู ้
สมรรถนะหลักท่ีพึงประสงคแ์ละสมรรถนะตามสภาพจริงของบรรณารักษ์วิเคราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศ กลุม่ประชากรท่ีใชใ้นการศกึษาเป็นบรรณารกัษ์วิเคราะหท์รพัยากรสารสนเทศ จ านวน 
17 คน โดยใชแ้บบสอบถาม ผลการวิจยั พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ
ระหวา่ง 20-30 ปี วฒุิการศกึษาสงูสดุอยู่ในระดบัปริญญาตรี เคยปฏิบตัิงานในหอ้งสมดุมาแลว้ 1-
5 ปี มีประสบการณก์ารปฏิบตัิงานต  าแหน่งบรรณารกัษ์วิเคราะหท์รพัยากรสารสนเทศ 1-5 ปี การ
ฝึกอบรมเพ่ิมเติมในดา้นตา่ง ๆ สว่นใหญ่เคยผา่นการอบรมการวิเคราะหห์มวดหมูแ่ละท ารายการ
ทรพัยากร และสว่นใหญ่เคยไปดงูานทางดา้นหอ้งสมดุ การรบัรูส้มรรถนะหลกัตามสภาพจริงและ
สมรรถนะหลักท่ีพึงประสงค์ของบรรณารักษ์ วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด
มหาวิทยาลยัพะเยาในภาพรวม พบว่า บรรณารกัษ์มีการรบัรูส้มรรถนะหลกัตามสภาพจริง อยู่ใน
ระดับปานกลางโดยมีการรับรู ้สมรรถนะหลักตามสภาพจริงสูงสุด ในด้านสมรรถนะของ
มหาวิทยาลัยพะเยา อยู่ในระดับมาก รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นความรูท้ักษะทางภาษา ดา้นการ
วิเคราะหห์มวดหมู่และท ารายการ และดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามล าดบั ในส่วนสมรรถนะ
หลกัท่ีพึงประสงค ์ในภาพรวม อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ โดยมีการรบัรูส้มรรถนะหลักท่ีพึงประสงค์
สูงสุดในดา้นสมรรถนะของมหาวิทยาลัยพะเยา อยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศ ดา้นความรูท้กัษะทางภาษา และดา้นการวิเคราะหห์มวดหมูแ่ละท ารายการ 
ตามล าดบั 



 

บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจยั 

 
 การวิจัยครัง้นี ้ผูวิ้จัยใชก้ารวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือศึกษาสภาพและความตอ้งการจ าเป็น
สมรรถนะของบรรณารักษ์วิเคราะห์และท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ สังกัดห้องสมุด
สถาบนัอดุมศกึษาของรฐั และไดด้  าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้
 1. การก าหนดประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
 2. การสรา้งเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
 3. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
 4. การจดักระท าและการวิเคราะหข์อ้มลู 
 
การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรทีใ่ช้ในการวจัิย 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ บรรณารกัษ์วิเคราะหแ์ละท ารายการทรพัยากรสารสนเทศท่ี

ปฏิบัติงานสังกัดห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 30 แห่ง (ส  านักงานคณะกรรมการการ
อดุมศกึษา, 2562) จ  านวน 196 คน  

กลุ่มตัวอยา่งทีใ่ช้ในการวจัิย 
          กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย  ได้แก่  บรรณารักษ์วิเคราะห์และท ารายการทรัพยากร
สารสนเทศท่ีปฏิบัติงานสงักัดหอ้งสมดุสถาบันอดุมศึกษาของรฐั 30 แห่ง ท่ีสุ่มอย่างง่ายมาจาก
ประชากรขา้งตน้  จ  านวน 158 คน  ซึ่งมากกว่าจ  านวนขัน้ต  ่าท่ีก  าหนดไวใ้นตารางก าหนดขนาด
กลุม่ตวัอย่างของเครจซีและมอรแ์กน (Krejcie & Morgan,1970, pp. 607-610)   
 
การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย   
 เครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมครัง้นี ้ไดแ้ก่ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงันี ้ 
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นค  าถามเก่ียวกับ ต  าแหน่งงาน วุฒิ
การศึกษา และประสบการณ์ท างานดา้นงานวิเคราะหแ์ละท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ มี
ลกัษณะเป็นแบบเลือกตอบและการเขียนตอบอย่างสัน้ 
 ตอนท่ี 2 สมรรถนะของบรรณารกัษ์วิเคราะหแ์ละท ารายการทรัพยากรสารสนเทศตาม
สภาพท่ีเป็นจริงและสภาพท่ีควรจะเป็น มีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ โดยใช้
รูปแบบของการตอบสนองคู่  (Dual response format)  (สุวิมล ว่องวานิช ,  2558)  แบ่งเป็น
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สมรรถนะทัง้ 3 ดา้นหลกั ไดแ้ก่ ดา้นความรู ้ดา้นทักษะ และดา้นคณุลกัษณะ ซึ่งจะประกอบดว้ย
ขอ้มลู 2 ส่วน คือ การปฏิบัติหรือมีพฤติกรรมเก่ียวกบัสมรรถนะฯ ในสภาพท่ีเป็นจริงและสภาพท่ี
ควรจะเป็น โดยก าหนดความหมายแตล่ะระดบั ดงันี ้
 5 หมายถึง  มีการปฏิบตัิหรือมีพฤติกรรมในสภาพท่ีเป็นจริงอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 
   มีการปฏิบตัิหรือมีพฤติกรรมในสภาพท่ีควรจะเป็นอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 
 4 หมายถึง  มีการปฏิบตัิหรือมีพฤติกรรมในสภาพท่ีเป็นจริงอยู่ในระดบัมาก 
   มีการปฏิบตัิหรือมีพฤติกรรมในสภาพท่ีควรจะเป็นอยู่ในระดบัมาก 
 3 หมายถึง  มีการปฏิบตัิหรือมีพฤติกรรมในสภาพท่ีเป็นจริงอยู่ในระดบัปานกลาง 
   มีการปฏิบตัิหรือมีพฤติกรรมในสภาพท่ีควรจะเป็นอยู่ในระดบัปานกลาง 
 2 หมายถึง  มีการปฏิบตัิหรือมีพฤติกรรมในสภาพท่ีเป็นจริงอยู่ในระดบันอ้ย 
   มีการปฏิบตัิหรือมีพฤติกรรมในสภาพท่ีควรจะเป็นอยู่ในระดบันอ้ย 
 1 หมายถึง  มีการปฏิบตัิหรือมีพฤติกรรมในสภาพท่ีเป็นจริงอยู่ในระดบันอ้ยท่ีสดุ 
   มีการปฏิบตัิหรือมีพฤติกรรมในสภาพท่ีควรจะเป็นอยู่ในระดบันอ้ยท่ีสดุ 
 ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับสมรรถนะของบรรณารักษ์
วิเคราะหแ์ละท ารายการทรพัยากรสารสนเทศ มีลกัษณะเป็นค  าถามแบบปลายเปิด 

ข้ันตอนการสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 1. ศึกษาเอกสารท่ี งานวิจัย ท่ีเก่ียวกบัแนวคิดสมรรถนะ สมรรถนะบรรณารกัษ์วิเคราะห์
และท ารายการทรพัยากรสารสนเทศ และความตอ้งการจ าเป็น เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการสรา้ง
เครื่องมือเก็บรวบรวมขอ้มลู 
 2. สรา้งแบบสอบถามตามขอบข่ายเนือ้หาของกรอบสมรรถนะบรรณารกัษ์วิเคราะหแ์ละ
ท ารายการทรพัยากรสารสนเทศ และเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธเ์พ่ือพิจารณาและ
ปรบัปรุงตามขอ้เสนอแนะ 
 3. ตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือ โดยน าแบบสอบถามท่ีสรา้งขึน้ใหผู้เ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 
คน ตรวจพิจารณาความตรงของเนื้อหา (Content validity) แลว้น ามาค  านวณค่าดัชนีความ
สอดคล้อง ( Index of Item-Objective Congruence หรือ IOC) ซึ่งผลการวิเคราะห์ไดค้่า IOC 
ระหว่าง 0.66 ถึง 1.00 ซึ่งมากกว่า 0.5 แสดงว่าแบบสอบถามมีคุณภาพสามารถน าไปใช้ได้ 
นอกจากนีผู้วิ้จยัไดแ้กไ้ขปรบัปรุงแบบสอบถามดา้นส านวนภาษาและความชดัเจนของขอ้ค  าถาม
ตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ เช่น การยกตวัอย่างเพ่ิมเติม และการใสค่  าภาษาองักฤษก ากบั
ศพัทเ์ฉพาะ  
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4. น  าแบบสอบถามไปทดลองใชก้บับรรณารกัษ์วิเคราะหฯ์ หอ้งสมดุมหาวิทยาลยัราชภัฏ 
จ  านวน 7 แห่ง ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 30 คน แลว้น ามาค  านวณคา่ความเท่ียง (Reliability) 
โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิของแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha coefficient) ไดค้่าความ
เท่ียงเท่ากบั 0.97 ซึ่งถือวา่เป็นแบบสอบถามท่ีมีคณุภาพและสามารถท่ีจะน าไปใชเ้ก็บขอ้มลูไดจ้ริง  

5. ผูวิ้จัยน าเสนอโครงการวิจัยเพ่ือรบัการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมส าหรับ
พิจารณาโครงการวิจยัท่ีท  าในมนุษย ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ รหัสโครงการวิจัย SWUEC-
G166/2562 โดยไดร้ับผลการพิจารณาว่าเป็นโครงการวิจัยท่ีเขา้ข่ายยกเวน้ (Research with 
Exemption from SWUEC) เมื่อวนัท่ี 18 กันยายน 2562 จากนั้นผูวิ้จัยจึงด  าเนินการเก็บรวบรวม
ขอ้มลู 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 การเก็บรวบรวมขอ้มลูในการวิจยั ผูวิ้จยัไดด้  าเนินการโดยมีขัน้ตอน ดงันี  ้

1.  ผูวิ้จัยท าบันทึกเสนอบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือขอใหท้  า
หนงัสือขอความอนเุคราะหใ์นการใหค้วามรว่มมือตอบแบบสอบถามเพ่ือการวิจยัไปยงับรรณารกัษ์
วิเคราะหแ์ละท ารายการทรพัยากรสารสนเทศ สงักัดหอ้งสมดุในสถาบันอดุมศึกษาของรฐั เมื่อ
ไดร้บัแบบสอบถามคืนแลว้ผูวิ้จยัไดต้รวจสอบความถูกตอ้ง ครบถว้นของแบบสอบถาม เพ่ือน าไป
วิเคราะหข์อ้มลู 

2. ผูวิ้จยัสง่แบบสอบถามทางไปรษณียพ์รอ้มหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรี
นครินทรวิโรฒ พรอ้มแนบซองและติดแสตมป์จ่าหนา้ซองถึงผูวิ้จยั รวมถึงชีแ้จงรายละเอียดต่าง ๆ 
ในการตอบแบบสอบถาม พรอ้มแนบหนังสือชีแ้จงเพ่ือการส่งกลบัทางไปรษณีย ์ด  าเนินการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลระหว่างวันท่ี 22 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2562 โดยส่งแบบสอบถามไปให้
บรรณารกัษ์สงักดัหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาของรฐั จ  านวน 196 ชดุ ไดร้บัคืนกลบัมา 158 ชดุ คิด
เป็นรอ้ยละ 80.61 ของแบบสอบถามท่ีแจกไป 
 
การจัดกระท าและการวเิคราะหข้์อมูล 
 การจดักระท าและวิเคราะหข์อ้มลูในครัง้นี ้ผูวิ้จยัด  าเนินตามขัน้ตอน ดงันี้ 
 1.  วิเคราะหข์อ้มลูจากแบบสอบถาม โดยผูวิ้จยัตรวจสอบความสมบรูณข์องแบบสอบถาม
และน ามาวิเคราะหด์ว้ยโปรแกรมส าเรจ็รูปดว้ยคา่สถิติตา่ง ๆ  ดงันี ้
 1.1 ใชก้ารแจกแจงความถ่ีและคา่รอ้ยละ วิเคราะหข์อ้มลูทั่วไปของผูต้อบ
แบบสอบถาม ไดแ้ก่ วฒุิการศกึษา และประสบการณก์ารท างาน  
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 1.2 ใชค้า่เฉล่ียและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะหข์อ้มลูสมรรถนะตามสภาพท่ีเป็น
จริงและสภาพท่ีควรจะเป็นของบรรณารกัษ์วิเคราะหฯ์ ทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความรู ้ดา้นทักษะ 
และดา้นคณุลกัษณะ ซึ่งเป็นแบบประมาณคา่ 5 ระดบั โดยก าหนดคา่น า้หนกัของคะแนนในการ
ตอบ ดงันี ้
  ตอบช่องมากท่ีสดุ ก าหนดคา่น า้หนกัให ้ 5 คะแนน 

ตอบช่องมาก  ก าหนดคา่น า้หนกัให ้ 4 คะแนน 
ตอบช่องปานกลาง ก าหนดคา่น า้หนกัให ้ 3 คะแนน 
ตอบช่องนอ้ย  ก าหนดคา่น า้หนกัให ้ 2 คะแนน 
ตอบช่องนอ้ยท่ีสดุ ก าหนดคา่น า้หนกัให ้ 1 คะแนน 

 การวิเคราะหข์อ้มลู ผูวิ้จยัด  าเนินการวิเคราะหเ์ป็นภาพรวม รายดา้น และรายขอ้ โดย
ใชเ้กณฑก์ารแปลความหมายคา่เฉล่ียแบบอิงเกณฑ ์(Criterion reference) 5 ระดบั ดงันี ้ (บญุชม 
ศรีสะอาด, 2553, น. 121-127)  
 4.50-5.00 หมายถงึ มีการปฏิบติัหรือมีพฤติกรรมในสภาพที่เป็นจริงอยูใ่นระดบัมากที่สุด 
 3.50-4.49 หมายถงึ มีการปฏิบติัหรือมีพฤติกรรมในสภาพที่เป็นจริงอยูใ่นระดบัมาก 
 2.50-3.49 หมายถงึ มีการปฏิบติัหรือมีพฤติกรรมในสภาพที่เป็นจริงอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 1.50-2.49 หมายถงึ มีการปฏิบติัหรือมีพฤติกรรมในสภาพที่เป็นจริงอยูใ่นระดบันอ้ย 
 1.00-1.49 หมายถงึ มีการปฏิบติัหรือมีพฤติกรรมในสภาพที่เป็นจริงอยูใ่นระดบันอ้ยที่สุด 
       1.3 ใชส้ถิติ t-test แบบ Independent วิเคราะหเ์ปรียบเทียบสมรรถนะตามสภาพท่ี
เป็นจริงของบรรณารักษ์ วิเคราะห์และท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ  สังกัดห้องสมุด 
สถาบนัอดุมศกึษาของรฐั และทดสอบความแตกตา่งตามตวัแปรวฒุิการศกึษา  
       1.4 ใชส้ถิติ One-way ANOVA หรือ F-test วิเคราะหเ์ปรียบเทียบสมรรถนะตามสภาพ
ท่ีเป็นจริงของบรรณารักษ์วิเคราะห์และท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ  สังกัดห้องสมุด
สถาบนัอดุมศกึษาของรฐั และทดสอบความแตกตา่งตวัแปรประสบการณก์ารท างาน เมื่อพบความ
แตกต่างอย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติ ด  าเนินการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ตามวิธีของเชฟเฟ่ 
(Scheffe) 
                  1.5 ใชวิ้ธี PNI Modified    ประเมินความตอ้งการจ าเป็นของขอ้มลูสมรรถนะตามสภาพท่ี
เป็นจริงและสภาพท่ีควรจะเป็น และจัดล  าดบัความตอ้งการจ าเป็นโดยเรียงดชันีจากมากไปนอ้ย 
(สวิุมล วอ่งวานิช, 2558) 
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  เมื่อ PNI Modified     =  (I - D) / D 
        PNI Modified    = ดชันีความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็น 
      (Priority Need Index = PNI) 
        I  =  สมรรถนะในสภาพท่ีควรจะเป็น 
               D  =  สมรรถนะท่ีปฏิบตัิอยู่จริง 
      1.6 ใช้การวิเคราะห์เนื ้อหา (Content analysis) และสรุปข้อมูลความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม 



 

บทที ่4 
ผลการวิเคราะหข์อ้มูล 

 
 ในการศกึษาสมรรถนะของบรรณารกัษ์วิเคราะหแ์ละท ารายการทรพัยากรสารสนเทศ 
สงักดัหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาของรฐั 
 
สัญลักษณท์ีใ่ช้ในการวเิคราะหข้์อมูล 

ในการน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลู ผูวิ้จยัไดก้  าหนดสญัลกัษณใ์นการแปลความหมาย
ท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ดงันี ้

   n แทน จ านวนกลุม่ตวัอย่าง 
   x̅ แทน คา่เฉล่ีย 
   S.D. แทน คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน  
   t แทน คา่สถิติท่ีใชพิ้จารณาใน t Distribution 
   F แทน คา่สถิติท่ีใชพิ้จารณาใน F Distribution  

  P          แทน  คา่นยัส  าคญัทางสถิติ  
  * แทน ความมีนยัส  าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
  a, b      แทน      การก ากบัคา่เฉล่ียท่ีแสดงวา่คา่เฉล่ียคูน่ัน้แตกตา่งกนั 

อย่างมีนยัส  าคญั โดยท่ีอกัษร a ก ากบัคา่เฉล่ียท่ีมีคา่สงู
กวา่ b 

 
การเสนอผลการวเิคราะหข้์อมูล 
 ในการวิจยัครัง้นี ้ผูวิ้จยัไดน้  าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลู ตามล าดบั ดงันี ้

1. ขอ้มลูทั่วไปของบรรณารกัษ์วิเคราะหแ์ละท ารายการทรพัยากรสารสนเทศ 

2. การวิเคราะหส์ภาพสมรรถนะของบรรณารกัษ์วิเคราะหแ์ละท ารายการทรพัยากร
สารสนเทศ 

3. การวิเคราะหเ์พ่ือเปรียบเทียบสภาพสมรรถนะของบรรณารกัษ์วิเคราะหแ์ละท ารายการ
ทรพัยากรสารสนเทศ จ าแนกตามตวัแปรวฒุิการศกึษา  

4. การวิเคราะหเ์พ่ือเปรียบเทียบสมรรถนะของบรรณารกัษ์วิเคราะหแ์ละท ารายการ
ทรพัยากรสารสนเทศ จ าแนกตามตวัแปรประสบการณท์ างาน 
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5. การวิเคราะหเ์พ่ือประเมินความตอ้งการจ าเป็นดา้นสมรรถนะของบรรณารกัษ์วิเคราะห์
และท ารายการทรพัยากรสารสนเทศ  

6. ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกบัสมรรถนะของบรรณารกัษ์วิเคราะหแ์ละ
ท ารายการทรพัยากรสารสนเทศ 
 
ผลการวเิคราะหข้์อมูล 

1. ขอ้มลูทั่วไปของบรรณารกัษ์วิเคราะหแ์ละท ารายการทรพัยากรสารสนเทศ 
 

ตาราง 1 ขอ้มลูทั่วไปของบรรณารกัษ์วเิคราะหแ์ละท ารายการทรพัยากรสารสนเทศ 
 

ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ านวน  
(n=158) 

ร้อยละ 

วฒุิการศกึษา   
   ปริญญาตร ี 93 58.90 
   ปริญญาโท 65 41.10 

รวม 158 100.00 
ประสบการณก์ารท างาน   
   1-5 ปี 52 32.30 
   6-10 ปี 
   11 ปีขึน้ไป 

41 
65 

26.60 
41.10 

รวม 158 100.00 

 
จากตาราง 1 พบวา่ บรรณารกัษ์วิเคราะหแ์ละท ารายการทรพัยากรสารสนเทศสว่นใหญ่มี

วฒุิการศกึษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร ์และสาขาวิชา
ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น สารสนเทศศาสตร ์สารสนเทศศึกษา สารสนเทศเพ่ือการจัดการ ฯลฯ จ  านวน 93 
คน (รอ้ยละ 58.90) และมีประสบการณก์ารท างาน 11 ปีขึน้ไป จ  านวน 65 คน (รอ้ยละ 41.10)  
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2. สมรรถนะของบรรณารกัษ์วิเคราะหแ์ละท ารายการทรพัยากรสารสนเทศ  
 
ตาราง 2 สภาพสมรรถนะของบรรณารกัษ์วเิคราะหแ์ละท ารายการทรพัยากรสารสนเทศ สงักดัหอ้งสมดุ
สถาบนัอดุมศกึษาของรฐั 
 

สมรรถนะ x̅ S.D. แปลผล 
1. สมรรถนะด้านความรู้    
   1.1 ความรู้พืน้ฐานเกี่ยวกับหลักการของการวิเคราะหแ์ละท ารายการ                           
       1.1.1 ความเขา้ใจที่มาและหลกัการต่าง  ๆของการวิเคราะหแ์ละท ารายการ 3.94 0.70 มาก 
       1.1.2 ความเขา้ใจหลกัการบรหิารจดัการขอ้มูลตวัตน (Identity management) เช่น 
การจดัการชื่อผูใ้ชแ้ละรหัสผ่านในการเขา้ระบบ  มีการระบตุวัตนว่าใครมีบทบาทท า
อะไร และใครสามารถเขา้ระบบงานไดใ้นระดบัใด ฯลฯและการควบคมุรายการ 
(Authority control) 3.63 0.92 มาก 
       1.1.3 ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการของศพัทค์วบคมุ รวมถงึโครงสรา้งของค าที่มี
ความสมัพนัธเ์ก่ียวขอ้งกนั 3.58 0.88 มาก 
       1.1.4 ความเขา้ใจโครงสรา้งของการจัดหมวดหมู่ที่มีอยู่อย่างหลากหลายและ
สามารถระบหุมวดหมู่ที่ใชไ้ด ้เช่น LC, DDC, NLM 3.84 0.80 มาก 
       1.1.5 ความเขา้ใจมาตรฐานการลงรายการขอ้มลูต่าง  ๆดงันี ้
เขา้ใจมาตรฐานดา้นเนือ้หา เช่น แนวปฏิบติัการท า RDA, AACR2 เป็นตน้ 

 
3.84 

 
0.77 

 
มาก 

      1.1.6 เขา้ใจมาตรฐานดา้นโครงสรา้ง เช่น Dublin core, MODS, MARC เป็นตน้ 3.54 0.79 มาก 

      1.1.7 เขา้ใจมาตรฐานดา้นการเขา้รหัสขอ้มูล (encoding) และแลกเปลี่ยนขอ้มลูที่
ใชใ้นวงการหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษา เช่น XML, RDF และ ISO 2709 เป็นตน้ 2.79 0.92 ปานกลาง 

      1.1.8 เขา้ใจมาตรฐานดา้นระบบหมวดหมู่ เช่น LCC, DDC เป็นตน้ 3.89 0.85 มาก 

      1.1.9 เขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิดและตวัแบบในการท ารายการสมยัใหม่ ไดแ้ก่ FRBR, 
FRAD,BIBFRAME และ Bibliographic Ontology 2.73 0.98 ปานกลาง 

รวม 3.53 0.62 มาก 
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ตาราง 2 (ตอ่)  
 

สมรรถนะ x̅ S.D. แปลผล 
  1.2 ความรู้เกี่ยวกับระบบและเทคโนโลยี    
      1.2.1 เขา้ใจเก่ียวกบัการท าดรรชนีและโครงสรา้งระเบียนบรรณานกุรม 
(Bibliographic record) 3.84 0.80 มาก 
      1.2.2 เขา้ใจเก่ียวกบัแพลทฟอรม์ ระบบการจดัการหอ้งสมดุ การท าคลงัสารสนเทศ
สถาบนั (Information repository) และ/หรอืระบบการจดัการหอ้งสมดุดิจิทลั 3.33 0.86 ปานกลาง 
      1.2.3 เขา้ใจเก่ียวกบัฟังกช์ั่นของฐานขอ้มูลสหบรรณานกุรม หรอืฐานขอ้มลู
เครอืข่ายความรว่มมือทางสหบรรณานกุรม เช่น OCLC WorldCat, III SkyRiverเป็นตน้ 3.31 0.84 ปานกลาง 
      1.2.4 เขา้ใจเก่ียวกบัวิธีการในการสรา้งเมทาดาทา แกไ้ข วิเคราะห ์และเปลี่ยนรูป 
(Transformation) เช่น การใชเ้ครื่องมือต่าง  ๆเช่น OCLC Connexion, MARC Edit, 
MARC Edit, XML Notepad เป็นตน้ 3.23 0.90 ปานกลาง 

รวม 3.43 0.68 ปานกลาง 
  1.3 ความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มทางด้านการวิเคราะหแ์ละท ารายการ เช่น เขา้ใจ
ว่าจะท ารายการอย่างไรใหเ้หมาะกบับรบิทของหอ้งสมดุและบรบิทดา้นมรดกทาง
วฒันธรรม เขา้ใจผลกระทบของคุณภาพและการจดัท ารายการที่ไม่มีคุณภาพว่าสง่ผล
ต่อการเขา้ถงึทรพัยากรสารสนเทศของผูใ้ช ้ หรอืการตระหนกัรูเ้ก่ียวกบัแนวโนม้ส  าคญั 
 ๆที่เก่ียวกบัการท ารายการ เช่น การพฒันา Ontology ทางบรรณานกุรม และการ
พฒันา Liked Data เป็นตน้ 3.32 0.97 ปานกลาง 

รวมด้านความรู้ 3.49 0.59 ปานกลาง 
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ตาราง 2 (ตอ่) 
 

สมรรถนะ x̅ S.D. แปลผล 
2. สมรรถนะด้านทักษะ     
   2.1 ทักษะการประยุกตใ์ช้กรอบแนวคิด มาตรฐาน หลักการต่าง ๆ  ท่ี
เกี่ยวข้องกับระบบบรรณานุกรม (Bibliographic system) 

   

       2.1.1 ทกัษะการน ามาตรฐานเมทาดาทาดา้นเนือ้หาไปใชใ้นการลงขอ้มลูทรพัยากร
ฯ  เช่น การลงขอ้มูลตาม Element ต่าง  ๆ:- ชื่อเรื่อง ประเภท ลกัษณะฯลฯ) ตาม
มาตรฐานที่หอ้งสมุดตนเองใชไ้ด ้ 3.85 0.88 มาก 
       2.1.2 ทกัษะการน ามาตรฐานเมทาดาทาดา้นโครงสรา้ง  
และดา้นค่าของตัวขอ้มลู เช่น การก าหนดหวัเรื่อง เลขหมู่ ไปใชใ้นการเขา้รหสักบั
เครื่องคอมพิวเตอรต์ามแมทาดาทาที่ใชไ้ด ้เช่น MARC, Dublin core, MODS เป็นตน้ 3.80 0.91 มาก 
       2.1.3 ทกัษะในการวิเคราะหแ์ละจดัหมวดหมู่ทรพัยากรสารสนเทศ เช่น วิเคราะห์
เลขหมู่ LC, DDC, NLM ฯลฯ ได ้ 3.95 0.84 มาก 

รวม 3.87 0.78 มาก 
   2.2 ทักษะการประยุกตใ์ช้มาตรฐานแบบสากลให้เข้ากับระบบและ
กระบวนการท างานขององคก์ร เช่น การออกแบบและเปลี่ยนแปลงแกไ้ข
กระบวนการท ารายการหรอืการท างานใหเ้ขา้กบัระบบการท างานของหอ้งสมดุ 
ตนเองได ้ 3.58 0.80 มาก 
   2.3 ทักษะการบูรณาการ ท าแผนผัง และเปลี่ยนรูปของเมทาดาทาภายใน
ระบบบรรณานุกรมได้ เช่น การแปลงขอ้มูลหรอืการท า crosswalk จากระเบียนที่มี
อยู่ไปยงัมาตรฐานเมทาดาทาอื่น  ๆได ้เช่น  MARC to Dublin Core, MARC to VRA 
หรอื MARC to MARCXML และ/หรอืการจดัการขอ้มูล หรอืท  าแผนผงัขอ้มลูเพื่อการ
ตดัสนิใจได ้ 2.92 0.94 ปานกลาง 

รวมด้านทักษะ 3.62  0.68 มาก 

3. สมรรถนะด้านคุณลักษณะ    

    3.1 การสื่อสารระหว่างบุคคล    

       3.1.1 ท างานรว่มกนัไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ 4.18 0.71 มาก 

       3.1.2 มีทกัษะการสื่อสารทัง้พดูและการเขียนที่ดี 3.85 0.74 มาก 
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ตาราง 2 (ตอ่) 
 

สมรรถนะ x̅ S.D. แปลผล 
       3.1.3 รูจ้กัสรา้งและรกัษาความสมัพนัธก์บัเพื่อนรว่มงาน 4.20 0.78 มาก 
       3.1.4 ฟังดว้ยความสนใจและเปิดใจ 4.30 0.69 มาก 

รวม 4.13 0.64 มาก 
    3.2 การให้บริการต่อผู้ใช้    
        3.2.1 เขา้ใจถงึความหลากหลายทางวฒันธรรมและความแตกต่างกันของผูใ้ช ้  4.18   0.76 มาก 
        3.2.2 รูจ้กัจดัล  าดบัความส  าคญัและความตอ้งการของผูใ้ช ้ 4.18  0.72 มาก 
        3.2.3 เห็นความส  าคญัของมมุมองที่แตกต่างกนัและมีวิธีการต่าง  ๆที่จะท าได้
หลายวิธี 4.07 0.73 มาก 

รวม 4.15 0.68 มาก 

   3.3 ความคิดริเร่ิมและการปรับตัว     

        3.3.1 มีความคิดสรา้งสรรค ์ 3.85 0.75 มาก 

        3.3.2 มีความยืดหยุ่นและสามารถปรบัตวัได ้ 4.15 0.69 มาก 

        3.3.3 มีความใฝ่รูใ้นการเรยีนรูต้ลอดชีวิต 4.12 0.72 มาก 

รวม 4.04 0.65 มาก 

   3.4 ความอยากรู้อยากเห็นในสิ่งใหม่     

       3.4.1 มีความตระหนกัรูท้ี่จะท างานวิจัย 3.35 0.93 ปานกลาง 

       3.4.2 แสวงหาสิ่งที่เก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพของตนเอง 3.84 0.78 มาก 

       3.4.3 เป็นผูใ้หค้  าแนะน าและใหก้ารช่วยเหลอืคนในวิชาชีพเดียวกนั 3.75 0.90 มาก 

รวม 3.64 0.74 มาก 
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ตาราง 2 (ตอ่) 
 

สมรรถนะ x̅ S.D. แปลผล 
   3.5 การแก้ปัญหา     
       3.5.1 มีความสามารถในการจดัการโครงการที่ไดร้บั (Project) 3.68 0.85 มาก 
       3.5.2 จดัการงานต่าง  ๆตามขัน้ตอนได ้(work flow) 4.06 0.72 มาก 
       3.5.3 มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 3.95 0.70 มาก 
       3.5.4 มีความใสใ่จในรายละเอียด 4.05 0.76 มาก 
       3.5.5 มีความสามารถในดา้นการประเมินผลต่าง  ๆ 3.73 0.72 มาก 

รวม 3.89 0.65 มาก 

รวมด้านคุณลักษณะ 3.97 0.57 มาก 

รวมทัง้หมด 3.74 0.53 มาก 

 
จากตาราง 2   พบวา่  บรรณารกัษ์วิเคราะหฯ์ มีสมรรถนะฯ โดยรวม อยู่ในระดบัมาก 

(x̅ =3.74) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ บรรณารกัษ์มีสมรรถนะดา้นคณุลกัษณะมากท่ีสดุ ซึ่ง

อยู่ในระดบัมาก     (x̅ =3.97)       รองลงมาคือ     สมรรถนะดา้นทกัษะ อยู่ในระดบัมากเชน่กนั  
(x̅ =3.62)   และสมรรถนะดา้นความรู ้อยู่ในระดบัปานกลาง (x̅ =3.49)   

เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ในแตล่ะดา้น  
 ดา้นความรู ้พบวา่  บรรณารกัษ์มีสมรรถนะดา้นความรูพื้น้ฐานเก่ียวกบัหลกัการของการ

วิเคราะหแ์ละท ารายการมากท่ีสดุ อยูใ่นระดบัมาก  (x̅ =3.53)     รองลงมาคือ    ความรูเ้ก่ียวกบั
ระบบและเทคโนโลยี อยู่ในระดบัปานกลาง (x̅ =3.43) และความรูเ้ก่ียวกบัแนวโนม้ทางดา้นการ
วิเคราะหแ์ละท ารายการ อยู่ในระดบัปานกลางเช่นเดียวกนั (x̅ =3.32)  
 ดา้นทกัษะ   พบวา่    บรรณารกัษ์มีสมรรถนะการประยกุตใ์ชก้รอบแนวคิด     มาตรฐาน  

หลกัการตา่ง ๆ    ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบบรรณานกุรม อยู่ในระดบัมาก        (x̅ =3.87) รองลงมาคือ  
ทกัษะการประยกุตใ์ชม้าตรฐานแบบสากลใหเ้ขา้กบัระบบและกระบวนการท างานขององคก์ร   อยู่
ระดบัมากเช่นกนั (x̅ =3.58)และทกัษะการบรูณาการท าแผนผงั และเปลีย่นรูปของเมทาดาภายใน

ระบบบรรณานกุรมได ้อยู่ในระดบัปานกลาง (x̅ =2.92)  
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 ดา้นคณุลกัษณะ  พบว่า  บรรณารกัษ์มีคณุลกัษณะการใหบ้ริการตอ่ผูใ้ชม้ากท่ีสดุ อยู่ใน
ระดบัมาก (x̅ =4.15) รองลงมา คือ  การสื่อสารระหว่างบคุคล อยู่ในระดบัมาก   (x̅=4.13) และ
ความคิดริเริ่มและการปรบัตวั อยู่ในระดบัมากเช่นกนั (x̅ =4.04)  
 

3. การเปรียบเทียบสมรรถนะของบรรณารกัษ์วิเคราะหแ์ละท ารายการทรพัยากร
สารสนเทศ โดยจ าแนกตามตวัแปรวฒุิการศกึษา  
 
ตาราง 3 การเปรยีบเทียบสมรรถนะของบรรณารกัษ์วเิคราะหแ์ละท ารายการทรพัยากรสารสนเทศ โดย
จ าแนกตามตวัแปรวฒุกิารศกึษา 
 

สมรรถนะ 
ปริญญาตรี 

ปริญญาโทหรือ 
สูงกว่า t P 

x̅ S.D x̅ S.D 

สมรรถนะดา้นความรู ้ 3.39 0.65 3.62 0.46 2.635 .009* 
สมรรถนะดา้นทกัษะ  3.52 0.76 3.75 0.52 2.246 .026* 
สมรรถนะคณุลกัษณะ 3.88 0.61 4.10 0.48 2.538 .012* 

รวม 3.65 0.59 3.87 0.40 2.890 .004* 

*P<.05 

จากตาราง 3 พบวา่ บรรณารกัษ์ท่ีมีวฒุิการศกึษาแตกตา่งกนัมีสมรรถนะวิเคราะหแ์ละท า
รายการทรพัยากรสารสนเทศโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ี .05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจยัขอ้ 1 โดยบรรณารกัษ์ท่ีมีวฒุิการศกึษาระดบัปริญญาโทหรือสงูกวา่มีสมรรถนะ
ฯ สงูกว่าบรรณารักษ์ท่ีมีวฒุิการศึกษาระดบัปริญญาตรี และเมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า มี
สมรรถนะฯ แตกต่างกันทุกดา้นอย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ี .05 เช่นกัน  โดยบรรณารกัษ์ท่ีมีวฒุิ
การศึกษาระดบัปริญญาโทหรือสงูกว่ามีสมรรถนะฯ สงูกว่าบรรณารกัษ์ท่ีมีวฒุิการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 
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4. เปรียบเทียบสมรรถนะของบรรณารกัษ์วิเคราะหแ์ละท ารายการทรพัยากรสารสนเทศ 
โดยจ าแนกตามตวัแปรประสบการณท์ างาน 

 
ตาราง 4 การเปรยีบเทียบสมรรถนะของบรรณารกัษ์วเิคราะหแ์ละท ารายการทรพัยากรสารสนเทศ โดย
จ าแนกตามตวัแปรประสบการณก์ารท างาน 
 

สมรรถนะ 

ประสบการณท์ างาน 

F P 1-5 ปี 6-10 ปี 11 ปีขึน้ไป 

x̅ S.D x̅ S.D x̅ S.D 

สมรรถนะดา้นความรู ้ 3.32b 0.59 3.64a 0.48 3.52 0.63 3.639 .029* 
สมรรถนะดา้นทกัษะ 3.49 0.73 3.81 0.53 3.59 0.71 2.695 .071 
สมรรถนะคณุลกัษณะ 3.85 0.57 4.06 0.57 4.01 0.57 1.852 .160 

รวม 3.60 0.53 3.87 0.47 3.77 0.54 3.162 .045* 

*P<.05 

  a, b หมายถงึอกัษรที่กล่าวก ากับค่าเฉลี่ยใด แสดงว่าค่าเฉลี่ยคู่นัน้แตกต่างกนัอย่างมีนัยส  าคัญ โดยที่
อกัษร a ก ากบัค่าเฉลี่ยที่มีค่าสงูกว่า 
  จากตาราง 4 พบว่า บรรณารักษ์ท่ีมีประสบการณ์การท างานแตกต่างกันมีสมรรถนะ
วิเคราะหแ์ละท ารายการทรพัยากรสารสนเทศโดยรวมแตกต่างอย่างมีนยัส  าคญัท่ี .05 ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานขอ้ 2 โดยบรรณารกัษ์ท่ีมีประสบการณก์ารท างาน 6-10 ปี มีสมรรถนะสูงกว่า
บรรณารกัษ์ท่ีมีประสบการณก์ารท างาน 1-5 ปี  

เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ในดา้นความรู ้บรรณารักษ์ท่ีมีประสบการณท์ างาน
แตกต่างกนัมีสมรรถนะฯ แตกต่างกนัอย่างมีนัยส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยท่ีบรรณารกัษ์ท่ีมี
ประสบการณท์ างานตัง้แต่ 6-10 ปี มีสมรรถนะดา้นความรูส้งูกว่าบรรณารกัษ์ ท่ีมีประสบการณ์
ท างานระหว่าง 1-5 ปี  ส่วนดา้นทักษะ และดา้นคณุลกัษณะ พบว่าบรรณารกัษ์ท่ีมีประสบการณ์
ท างานท่ีแตกต่างกันมีสมรรถนะวิเคราะหฯ์ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส  าคัญทางสถิติท่ีระดบั .05 
หรือเรียกไดว้า่ไมแ่ตกตา่งกนั  
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5. ผลการจดัล  าดบัความตอ้งการจ าเป็นดา้นสมรรถนะของบรรณารกัษ์วิเคราะห ์
และท ารายการทรพัยากรสารสนเทศ  
 
ตาราง 5 ผลการจดัล  าดบัความตอ้งการจ าเป็นดา้นสมรรถนะของบรรณารกัษ์วิเคราะหแ์ละท ารายการ
ทรพัยากรสารสนเทศ  
 

สมรรถนะ 
สภาพ 

ท่ีเป็นจริง 
(D) 

สภาพ 
ท่ีควรจะเป็น 

(I) 

ความต้องการจ าเป็น 
PNIModified 

(I-D/D) 
ล าดับ 

1. สมรรถนะด้านความรู้     (1) 
    1.1 ความรู้พืน้ฐานเกี่ยวกับหลักการของการ
วิเคราะหแ์ละท ารายการ                        

   
4 

         1.1.1 ความเขา้ใจที่มาและหลกัการต่าง  ๆของ
การวิเคราะหแ์ละท ารายการ 3.94 4.65 0.18 

 

         1.1.2 ความเขา้ใจหลกัการบรหิารจดัการขอ้มูล
ตวัตน (Identity management)  3.63 4.41 0.21 

 

         1.1.3 ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการของศพัท์
ควบคมุ รวมถงึโครงสรา้งของค าที่มีความสมัพนัธ์
เก่ียวขอ้งกนั 3.58 4.45 0.24 

 

         1.1.4 ความเขา้ใจโครงสรา้งของการจัดหมวดหมู่
ที่มีอยู่อย่างหลากหลายและสามารถระบหุมวดหมู่ที่
ใชไ้ด ้เช่น LC, DDC, NLM 

 
 

3.84 

 
 

4.58 

 
 

0.19 
 

        1.1.5 ความเขา้ใจมาตรฐานการลงรายการขอ้มูล
ต่าง  ๆดงันี ้เขา้ใจมาตรฐานดา้นเนือ้หา  เช่น  
แนวปฏิบติัการท า RDA,  AACR2 เป็นตน้ 

 
 

3.84 

 
 

4.61 

 
 

0.20 
 

        1.1.6 เขา้ใจมาตรฐานดา้นโครงสรา้ง เช่น Dublin 
core, MODS, MARC เป็นตน้ 3.54 4.48 0.27 

 

        1.1.7 เขา้ใจมาตรฐานดา้นการเขา้รหัสขอ้มูล 
(encoding) และแลกเปลี่ยนขอ้มูลที่ใชใ้นวงการ
หอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษา เช่น XML, RDF และ ISO 
2709 เป็นตน้ 2.79 4.16 0.49 

 

        1.1.8 เขา้ใจมาตรฐานดา้นระบบหมวดหมู่ เช่น 
LCC, DDC เป็นตน้ 3.89 4.53 0.16 
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ตาราง 5 (ตอ่)  
 

สมรรถนะ 
สภาพ 

ท่ีเป็นจริง 
(D) 

สภาพ 
ท่ีควรจะเป็น 

(I) 

ความต้องการจ าเป็น 
PNIModified 

(I-D/D) 
ล าดับ 

         1.1.9 เขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิดและตวัแบบในการ
ท ารายการสมยัใหม่ ไดแ้ก่ FRBR, FRAD,BIBFRAME 
และ Bibliographic Ontology 2.73 4.13 0.52  

รวม 3.53     4.44    0.26  
    1.2 ความรู้เกี่ยวกับระบบและเทคโนโลยี    3 

         1.2.1 เขา้ใจเก่ียวกบัการท าดรรชนีและโครงสรา้ง
ระเบียนบรรณานกุรม (Bibliographic record) 3.84 4.56 0.19  
         1.2.2 เขา้ใจเก่ียวกบัแพลทฟอรม์ ระบบการ
จดัการหอ้งสมุด การท าคลงัสารสนเทศสถาบนั 
(Information repository) และ/หรอืระบบการจดัการ
หอ้งสมดุดิจิทลั 3.33 4.39 0.32  
         1.2.3 เขา้ใจเก่ียวกบัฟังกช์ั่นของฐานขอ้มลู
สหบรรณานกุรม หรอืฐานขอ้มูลเครอืข่ายความ
รว่มมือทางสหบรรณานุกรม 3.31 4.44 0.34  
         1.2.4 เขา้ใจเก่ียวกบัวิธีการในการสรา้งเมทาดา
ทา แกไ้ข วิเคราะห ์และเปลี่ยนรูป (Transformation) 3.23 4.36 0.35  

รวม 3.43 4.44 0.29  
    1.3 ความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มทางด้านการ
วิเคราะหแ์ละท ารายการ  3.32 4.48 0.35 2 

รวมดา้นความรู ้ 3.49 4.44 0.28  
2. สมรรถนะด้านทักษะ  
    2.1 ทักษะการประยุกตใ์ช้กรอบแนวคิด 
มาตรฐาน หลักการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับระบบ
บรรณานุกรม (Bibliographic system) 

   

(2) 
 
 
7 

         2.1.1 ทกัษะการน ามาตรฐานเมทาดาทาดา้น
เนือ้หาไปใชใ้นการลงขอ้มลูทรพัยากรฯ  ตาม
มาตรฐานที่หอ้งสมุดตนเองใชไ้ด ้ 3.85 4.56 0.18  
         2.1.2 ทกัษะการน ามาตรฐานเมทาดาทาดา้น
โครงสรา้ง และดา้นค่าของตวัขอ้มลู 3.80 4.54 0.20  
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ตาราง 5 (ตอ่) 
 

สมรรถนะ 
สภาพ 

ท่ีเป็นจริง 
(D) 

สภาพ 
ท่ีควรจะเป็น 

(I) 

ความต้องการจ าเป็น 
PNIModified 

(I-D/D) 
ล าดับ 

         2.1.3 ทกัษะการวิเคราะหแ์ละจดัหมวดหมู่
ทรพัยากรสารสนเทศ 3.95 4.65 0.18  

รวม 3.84 4.58 0.18  
    2.2 ทักษะการประยุกตใ์ช้มาตรฐานแบบสากล
ให้เข้ากับระบบและกระบวนการท างานขององคก์ร 3.58 4.46 0.25 5 
    2.3 ทักษะการบูรณาการ ท าแผนผัง และเปลี่ยน
รูปของเมทาดาทาภายในระบบบรรณานุกรมได้  

2.92 4.22 0.44 
1 

รวมดา้นทักษะ 3.62 4.48 0.24  
3. สมรรถนะคุณลักษณะ    (3) 
    3.1 การสื่อสารระหว่างบุคคล    10 

         3.1.1 ท างานรว่มกนัไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ 4.18 4.63 0.11  
         3.1.2 มีทกัษะการสื่อสารทัง้พดูและการเขียนที่ดี 3.85 4.58 0.19  
         3.1.3 รูจ้กัสรา้งและรกัษาความสมัพนัธก์บัเพื่อน
รว่มงาน 4.20 4.63 0.10  
         3.1.4 ฟังดว้ยความสนใจและเปิดใจ 4.30 4.68 0.09  

รวม 4.13 4.63 0.12  
    3.2 การให้บริการต่อผู้ใช้     9 
        3.2.1 เขา้ใจถงึความหลากหลายทางวฒันธรรม
และความแตกต่างกนัของผูใ้ช ้ 4.18 4.69 0.12  
        3.2.2 รูจ้กัจดัล  าดบัความส  าคญัและความตอ้งการ
ของผูใ้ช ้ 4.18 4.70 0.12  
        3.2.3  เห็นความส  าคญัของมมุมองที่แตกต่างกนั
และมีวิธีการต่าง  ๆที่จะท าไดห้ลายวิธี 4.07 4.64 0.14  

รวม 4.15 4.68 0.13  
    3.3 ความคิดริเร่ิมและการปรับตัว     8 

        3.3.1 มีความคิดสรา้งสรรค ์ 3.85 4.58 0.19  
        3.3.2 มีความยืดหยุ่นและสามารถปรบัตวัได ้ 4.15 4.62 0.11  
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ตาราง 5 (ตอ่) 
 

สมรรถนะ 
สภาพ 

ท่ีเป็นจริง 
(D) 

สภาพ 
ท่ีควรจะเป็น 

(I) 

ความต้องการจ าเป็น 
PNIModified 

(I-D/D) 
ล าดับ 

        3.3.3 มีความใฝ่รูใ้นการเรยีนรูต้ลอดชีวิต 4.12 4.66 0.13  
รวม 4.04 4.62 0.14  

    3.4 ความอยากรู้อยากเห็นในสิ่งใหม่     6 
        3.4.1 มีความตระหนกัรูท้ี่จะท างานวิจยั 3.35 4.42 0.32  
        3.4.2 แสวงหาสิ่งที่เก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพของ
ตนเอง 3.84 4.60 0.20  
        3.4.3 เป็นผูใ้หค้  าแนะน าและใหก้ารช่วยเหลอืคน
ในวิชาชีพเดียวกนั 3.75 4.57 0.22  

รวม 3.64 4.53 0.24  
    3.5 ทักษะการแก้ปัญหา     7 

        3.5.1 มีความสามารถในการจดัการโครงการที่
ไดร้บั  

3.68 4.53 0.23  

        3.5.2 จดัการงานต่าง  ๆตามขัน้ตอนได ้(work 
flow) 

4.06 4.66 0.15  

        3.5.3  มีความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

3.95 4.64 0.17  

        3.5.4  มีความใสใ่จในรายละเอียด 4.05 4.67 0.15  
        3.5.5  มีความสามารถในดา้นการประเมินผล 
ต่าง  ๆ 

3.73 4.56 0.22  

รวม 3.89 4.61 0.18  
รวมดา้นคณุลกัษณะ 3.97 4.61 0.16  

 
จากตาราง 5 พบวา่ บรรณารกัษ์วิเคราะหฯ์ มีความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะ

ทุกดา้นโดยมีค่า PNIModifiedอยู่ระหว่าง 0.16-0.28 เมื่อจัดล  าดับความส าคัญของความตอ้งการ
จ าเป็นดา้นสมรรถนะของบรรณารกัษ์วิเคราะห์และท ารายการทรัพยากรสารสนเทศทั้ง 3 ดา้น 
พบว่า บรรณารกัษ์วิเคราะหฯ์ มีความตอ้งการจ าเป็นเพ่ือพัฒนาสมรรถนะฯ อนัดบัแรก คือ ดา้น
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ความรู ้(PNIModified=0.28) อนัดบัสอง คือ ดา้นทักษะ (PNIModified=0.24) และอนัดบัสาม คือ ดา้น
คณุลกัษณะ(PNIModified=0.16) ตามล าดบั 

 
เมื่อพิจารณารายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีความตอ้งการจ าเป็น 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ อนัดบัหนึ่ง คือ 

ทักษะการบูรณาการ ท าแผนผัง และเปลี่ยนรูปของเมทาดาทาภายในระบบบรรณานุกรมได้  
(PNIModified=0.44) อนัดบัสอง คือ ความรูเ้ก่ียวกับแนวโนม้ทางดา้นการวิเคราะหแ์ละท ารายการ 
(PNIModified=0.35) และอนัดบัสาม คือ  ความรูเ้ก่ียวกบัระบบและเทคโนโลยี  (PNIModified=0.29) 

6.  ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกับสมรรถนะของบรรณารักษ์วิเคราะห์และท า
รายการทรพัยากรสารสนเทศ สรุปเป็นประเดน็ส  าคญัไดด้งันี ้
  6.1 บรรณารกัษ์ควรเป็นผูม้ีความรูก้วา้งและสามารถน าความรูม้าปรบัใชก้บัการ 
ท างานไดต้ามสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นอยู่  รูจ้กัแสวงหาความรูเ้พ่ิมเติมอยู่เสมอไมว่า่จะเป็นความรูท่ี้ 
เก่ียวขอ้งกับวิชาชีพบรรณารกัษ์หรือความรูอ่ื้น ๆ  ท่ีจะสามารถน ามาประยุกตใ์ชป้ระโยชนใ์นงาน
ของตนได ้และควรพฒันาตนเองอยู่เสมอ  ควรมีความรูท่ี้หลากหลายไมเ่ฉพาะการวิเคราะหแ์ละท า
รายการทรพัยากรสารสนเทศ เช่น ดา้นการบริหารการจดัการฐานขอ้มลู ทกัษะการท าวิจยั เป็นตน้ 
  6.2 บรรณารกัษ์ควรมีทกัษะการใชภ้าษาและการส่ือสาร เช่น ดา้นการสรุปความ
และก าหนดขอบเขตของเนือ้หาได ้เพ่ือก าหนดค าคน้หรือสื่อสารกับบุคคลในวงกวา้ง  และควรมี
ทกัษะท่ีหลากหลายมากกวา่การวิเคราะหแ์ละท ารายการทรพัยากรสารสนเทศเพียงอย่างเดียว เชน่ 
ทกัษะในการใหบ้ริการเชิงวิเคราะหแ์ละสงัเคราะห ์ การมภีาวะผูน้  า  และทกัษะทางดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นตน้ 
 
 



 

บทที ่5  
สรุป อภปิรายผล และขอ้เสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่อง สภาพและการประเมินความตอ้งการจ าเป็นดา้นสมรรถนะของบรรณารกัษ์

วิเคราะหแ์ละท ารายการทรพัยากรสารสนเทศ สงักัดหอ้งสมดุสถาบันอดุมศกึษาของรฐั  เป็นการ
วิจยัเชิงปริมาณ ผูวิ้จยัไดด้  าเนินการสรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ ตามล าดบัดงันี  ้
 1. ความมุง่หมายของการวิจยั 
 2. วิธีด  าเนินการวิจยั 
 3. สรุปผลการวิจยั 
 4. อภิปรายผลการวิจยั 
 5. ขอ้เสนอแนะ 
 
ความมุ่งหมายของการวจิัย 

1. เพ่ือศึกษาสภาพสมรรถนะของบรรณารักษ์วิเคราะห์และท ารายการทรัพยากร
สารสนเทศ สงักดัหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาของรฐั 

2. เพ่ือเปรียบเทียบสภาพสมรรถนะของบรรณารกัษ์วิเคราะหแ์ละท ารายการทรพัยากร
สารสนเทศ สงักดัหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาของรฐั จ  าแนกตามวฒุิการศกึษา และประสบการณ์
การท างาน 
   3. เพ่ือประเมินความตอ้งการจ าเป็นสมรรถนะของบรรณารกัษ์วิเคราะหแ์ละท ารายการ
ทรพัยากรสารสนเทศ สงักดัหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาของรฐั ในดา้นความรู ้ดา้นทกัษะ และดา้น
คณุลกัษณะ 
 
วธิีด าเนินการวจิัย 

1. ประชากรและกลุม่ตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ บรรณารกัษ์วิเคราะหแ์ละท ารายการทรพัยากรสารสนเทศ

ท่ีปฏิบตัิงานสงักดัหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาของรฐั 30 แห่ง จ  านวน 196 คน สว่นกลุม่ตวัอย่างท่ี
ใชใ้นการวิจยั  ไดแ้ก่  บรรณารกัษ์วิเคราะหแ์ละท ารายการทรพัยากรสารสนเทศท่ีสุม่อย่างง่ายมา
จากประชากรขา้งตน้ 30 แห่ง รวมจ านวนทัง้สิน้ 158 คน  ซึ่งมากกว่าจ  านวนขัน้ต  ่าท่ีก  าหนดไวใ้น
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ตารางก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซีและมอรแ์กน (Krejcie & Morgan,1970, pp. 607-
610)   

2. เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ แบบสอบถาม ซึ่งแบ่งเป็น 3 ตอน ประกอบดว้ย  
ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นค  าถามเก่ียวกับ ต  าแหน่งงาน วุฒิ

การศึกษา และประสบการณ์ท างานดา้นงานวิเคราะหแ์ละท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ มี
ลกัษณะเป็นแบบเลือกตอบและการเขียนตอบอย่างสัน้  

ตอนท่ี 2 สมรรถนะของบรรณารกัษ์วิเคราะหแ์ละท ารายการทรัพยากรสารสนเทศตาม
สภาพท่ีเป็นจริงและสภาพท่ีควรจะเป็น มีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ โดยใช้
รูปแบบของการตอบสนองคู่ (Dual response format) (สุวิมล ว่องวานิช.  2558) แบ่งเป็น
สมรรถนะทัง้ 3 ดา้นหลกั ไดแ้ก่ ดา้นความรู ้ดา้นทักษะ และดา้นคณุลกัษณะ ซึ่งจะประกอบดว้ย
ขอ้มลู 2 ส่วน คือ การปฏิบัติหรือมีพฤติกรรมเก่ียวกบัสมรรถนะฯ ในสภาพท่ีเป็นจริงและสภาพท่ี
ควรจะเป็น  

ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับสมรรถนะของบรรณารักษ์
วิเคราะหแ์ละท ารายการทรพัยากรสารสนเทศ มีลกัษณะเป็นค  าถามแบบปลายเปิด  

แบบสอบถามดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้าน
บรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตรท่ี์มีประสบการณแ์ละความเช่ียวชาญในการสอนและ
ประสบการณท์ างานดา้นการวิเคราะหแ์ละท ารายการทรพัยากรสารสนเทศ จ านวน 3 คน พิจารณา
ความตรงของเนือ้หา (Content validity) แลว้น ามาค  านวณค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of 
Item-Objective Congruence หรือ IOC) ผลการวิเคราะหไ์ดค้่า IOC ระหว่าง 0.66 ถึง 1.00 ซึ่ง
มากกว่า 0.5 แสดงว่าแบบสอบถามมีคณุภาพสามารถน าไปใชไ้ด ้จากนั้นน าแบบสอบถามไป
ทดลองใชก้บับรรณารกัษ์วิเคราะหแ์ละท ารายการทรพัยากรสารสนเทศ หอ้งสมดุมหาวิทยาลยัราช
ภัฏ จ  านวน 7 แห่ง ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ  านวน 30 คน แล้วน ามาค  านวณค่าความเ ท่ียง 
(Reliability) โดยใชค้า่สมัประสิทธ์ิของแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha coefficient) ได้
ค่าความเท่ียงเท่ากับ 0.97 ซึ่งถือว่าเป็นแบบสอบถามท่ีมีคณุภาพและสามารถท่ีจะน าไปใชเ้ก็บ
ขอ้มลูไดจ้ริง 

3. การเก็บรวบรวมขอ้มลู ผูวิ้จยัด  าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูระหวา่งวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 
– 20 ธนัวาคม 2562 โดยสง่แบบสอบถามไปใหบ้รรณารกัษ์สงักดัหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาของ
รัฐ จ  านวน 196 ชุด ไดร้ับคืนกลับมาทั้งสิน้ 158 ชุด และเป็นแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์
ทัง้หมด คิดเป็นรอ้ยละ 80.61 ของแบบสอบถามท่ีแจกไป 
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4. การจดักระท าและการวิเคราะหข์อ้มลู  ผู้ วิ จั ย ด  า เ นิ น โ ด ย วิ เ ค ร า ะห์ ข้อ มู ล จ าก
แบบสอบถามโดยใชโ้ปรแกรมค านวณส าเรจ็รูป ดงันี ้

 4.1 ใช้การแจกแจงความถ่ีและค่าร้อยละ วิเคราะห์ข้อมูลทั่ วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ไดแ้ก่ วฒุิการศกึษา และประสบการณก์ารท างาน  
  4.2 ใชค้า่เฉล่ียและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะหข์อ้มลูสมรรถนะตามสภาพท่ี
เป็นจริงและสภาพท่ีควรจะเป็นของบรรณารกัษ์วิเคราะหแ์ละท ารายการทรพัยากรสารสนเทศ ทัง้ 3 
ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความรู ้ดา้นทกัษะ และดา้นคณุลกัษณะ ซึ่งเป็นแบบประมาณคา่ 5 ระดบั โดยใช้
เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยแบบอิงเกณฑ์ (Criterion reference) (บุญชม ศรีสะอาด, 
2553, น. 121-127)  
  4.3 ใชส้ถิติ t-test แบบ Independent วิเคราะหเ์ปรียบเทียบสมรรถนะตามสภาพ
ท่ีเป็นจริงของบรรณารักษ์ วิเคราะห์และท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ  สังกัดห้องสมุด 
สถาบนัอดุมศกึษาของรฐั และทดสอบความแตกตา่งตามตวัแปรวฒุิการศกึษา  
        4.4 ใชส้ถิติ One-way ANOVA หรือ F-test วิเคราะหเ์ปรียบเทียบสมรรถนะตาม
สภาพท่ีเป็นจริงของบรรณารักษ์วิเคราะหแ์ละท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ สังกัดห้องสมดุ
สถาบนัอดุมศกึษาของรฐั และทดสอบความแตกตา่งตวัแปรประสบการณก์ารท างาน เมื่อพบความ
แตกต่างอย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติ ด  าเนินการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ตามวิธีของเชฟเฟ่ 
(Scheffe) 
                    4.5 วิเคราะห์ความตอ้งการจ าเป็น โดยใช้วิธี PNI Modified   และจัดล  าดับความ
ตอ้งการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะบรรณารกัษ์วิเคราะหแ์ละท ารายการทรพัยากรสารสนเทศ
โดยเรียงดชันีจากมากไปนอ้ย (สวิุมล วอ่งวานิช (2558)  
  4.6 ใชก้ารวิเคราะหเ์นือ้หา (Content analysis) และสรุปขอ้มลูความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับสมรรถนะของบรรณารักษ์วิเคราะห์และท ารายการทรัพยากร
สารสนเทศ 
 
สรุปผลการวจิัย 

1. ขอ้มูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า บรรณารักษ์วิเคราะห์และท ารายการ
ทรพัยากรสารสนเทศสว่นใหญ่มีวฒุิการศกึษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาบรรณารกัษศาสตรแ์ละ
สารสนเทศศาสตรแ์ละสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น สารสนเทศศาสตร ์สารสนเทศศกึษา สารสนเทศ
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เพ่ือการจดัการ เป็นตน้ จ  านวน 93 คน (รอ้ยละ 58.90) และมีประสบการณก์ารท างาน 11 ปีขึน้ไป 
จ  านวน 65 คน (รอ้ยละ 41.10) 

2. สมรรถนะของบรรณารักษ์วิเคราะห์และท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ พบว่า 
บรรณารกัษ์วิเคราะหแ์ละท ารายการทรพัยากรสารสนเทศ มีสมรรถนะฯ โดยรวม อยู่ในระดบัมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ บรรณารกัษ์มีสมรรถนะดา้นคณุลกัษณะมากท่ีสดุ ซึ่งอยู่ในระดบั
มาก  รองลงมาคือ  ดา้นทกัษะ อยู่ในระดบัมากเช่นกนั สว่นดา้นความรูอ้ยู่ในระดบัปานกลาง  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายขอ้ในแตล่ะดา้น พบว่า ในดา้นความรูน้ัน้  บรรณารกัษ์มีความรูพื้น้ฐานเก่ียวกบั
หลกัการของการวิเคราะหแ์ละท ารายการมากท่ีสดุ อยู่ในระดบัมาก รองลงมาคือ  ความรูเ้ก่ียวกับ
ระบบและเทคโนโลยี  และความรูเ้ก่ียวกับแนวโน้มทางดา้นการวิเคราะหแ์ละท ารายการอยู่ใน
ระดบัปานกลาง ส่วนดา้นทักษะ พบว่า บรรณารกัษ์มีการประยุกตใ์ชก้รอบแนวคิด  มาตรฐาน  
หลักการต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกับระบบบรรณานุกรมอยู่ในระดับมาก  รองลงมาคือ  ทักษะการ
ประยุกตใ์ชม้าตรฐานแบบสากลใหเ้ขา้กับระบบและกระบวนการท างานขององคก์ร  อยู่ในระดบั
มากเช่นเดียวกนั และทักษะการบูรณาการท าแผนผงั และเปลี่ยนรูปของเมทาดาทาภายในระบบ
บรรณานุกรม อยู่ในระดบัปานกลาง ส  าหรบัดา้นคณุลกัษณะ  พบว่า  บรรณารกัษ์มีคณุลกัษณะ
ดา้นการใหบ้ริการต่อผูใ้ชม้ากท่ีสดุอยู่ในระดบัมาก รองลงมา คือ ดา้นการสื่อสารระหว่างบุคคล  
และดา้นความคิดริเริ่มและการปรบัตวัอยู่ในระดบัมากเช่นเดียวกนั 

3. การเปรียบเทียบสมรรถนะของบรรณารักษ์วิเคราะห์และท ารายการทรัพยากร
สารสนเทศ จ าแนกตามตวัแปรวฒุิการศึกษา พบว่า บรรณารกัษ์ท่ีมีวฒุิการศึกษาแตกต่างกนัมี
สมรรถนะวิเคราะหแ์ละท ารายการทรพัยากรสารสนเทศโดยรวมแตกตา่งกันอย่างมีนยัส  าคญัทาง
สถิติท่ี .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจยัขอ้ 1 โดยบรรณารกัษ์ท่ีมีวฒุิการศกึษาระดบัปริญญา
โทหรือสูงกว่ามีสมรรถนะฯ สูงกว่าบรรณารักษ์ท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า มีสมรรถนะฯ แตกต่างกันทุกดา้นอย่างมีนัยส  าคญัทางสถิติท่ี .05 
เช่นกัน  โดยบรรณารักษ์ท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูงกว่ามีสมรรถนะฯ สูงกว่า
บรรณารกัษ์ท่ีมีวฒุิการศกึษาระดบัปริญญาตรี 

4. การเปรียบเทียบสมรรถนะของบรรณารักษ์วิเคราะห์และท ารายการทรัพยากร
สารสนเทศ จ าแนกตามประสบการณท์ างาน พบวา่ บรรณารกัษ์ท่ีมีประสบการณท์ างานแตกต่าง
กันมีสมรรถนะวิเคราะหแ์ละท ารายการทรพัยากรสารสนเทศโดยรวมแตกตา่งอย่างมีนยัส  าคญัท่ี 
.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อ 2  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ในด้านความรู ้ 
บรรณารกัษ์ท่ีมีประสบการณท์ างานแตกต่างกันมีสมรรถนะฯ แตกต่างกันอย่างมีนัยส  าคญัทาง
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สถิติท่ีระดบั .05 โดยท่ีบรรณารกัษ์ท่ีมีประสบการณท์ างานตัง้แต ่6-10 ปี มีสมรรถนะดา้นความรู้
สงูกว่าบรรณารกัษ์ท่ีมีประสบการณท์ างานระหว่าง 1-5 ปี  ส่วนดา้นทกัษะ และดา้นคณุลกัษณะ 
พบวา่บรรณารกัษ์ท่ีมีประสบการณท์ างานท่ีแตกตา่งกนัมีสมรรถนะวิเคราะหฯ์ แตกตา่งกนัอย่างไม่
มีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 หรือเรียกไดว้า่ไมแ่ตกตา่งกนั  

5. การประเมินความตอ้งการจ าเป็นดา้นสมรรถนะของบรรณารักษ์วิเคราะห์และท า
รายการทรพัยากรสารสนเทศ พบว่า บรรณารกัษ์วิเคราะหแ์ละท ารายการทรพัยากรสารสนเทศมี
ความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะทกุดา้นโดยมีคา่ PNIModifiedอยู่ระหวา่ง 0.16-0.28 เมื่อ
จัดล  าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นดา้นสมรรถนะของบรรณารกัษ์วิเคราะหแ์ละท า
รายการทรพัยากรสารสนเทศทัง้ 3 ดา้น พบวา่ ความตอ้งการจ าเป็นเพ่ือพฒันาสมรรถนะฯ อนัดบั
แรก คือ ดา้นความรู ้(PNIModified=0.28) อนัดบัสอง คือ ดา้นทักษะ (PNIModified=0.24) และอนัดบั
สาม คือ ดา้นคณุลกัษณะ(PNIModified=0.16) ตามล าดบั เมื่อพิจารณารายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีความ
ตอ้งการจ าเป็น 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ อนัดบัหนึ่ง คือ ทกัษะการบรูณาการ ท าแผนผงั และเปลี่ยนรูป
ของเมทาดาทาภายในระบบบรรณานุกรมได้ (PNIModified=0.44) อนัดบัสอง คือ ความรูเ้ก่ียวกับ
แนวโน้มทางดา้นการวิเคราะหแ์ละท ารายการ (PNIModified=0.35) และอันดับสาม คือ  ความรู ้
เก่ียวกบัระบบและเทคโนโลยี  (PNIModified=0.29)  

6. ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกับสมรรถนะของบรรณารักษ์วิเคราะห์และท า
รายการทรพัยากรสารสนเทศ 
  6.1 บรรณารกัษ์ควรเป็นผูม้ีความรูก้วา้งและสามารถน าความรูม้าปรบัใชก้บัการ
ท างานไดต้ามสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นอยู่  รูจ้ักแสวงหาความรูเ้พ่ิมเติมอยู่เสมอไมว่่าจะเป็นความรูท่ี้
เก่ียวขอ้งกับวิชาชีพบรรณารกัษ์หรือความรูอ่ื้น ๆ  ท่ีจะสามารถน ามาประยุกตใ์ชป้ระโยชนใ์นงาน
ของตนได ้และควรพฒันาตนเองอยู่เสมอ  ควรมีความรูท่ี้หลากหลายไมเ่ฉพาะการวิเคราะหแ์ละท า
รายการทรพัยากรสารสนเทศ เช่น ดา้นการบริหารการจดัการฐานขอ้มลู ทกัษะการท าวิจยั เป็นตน้ 
  6.2 บรรณารกัษ์ควรมีทกัษะการใชภ้าษาและการส่ือสาร เช่น ดา้นการสรุปความ
และก าหนดขอบเขตของเนือ้หาได ้เพ่ือก าหนดค าคน้หรือสื่อสารกับบุคคลในวงกวา้ง  และควรมี
ทกัษะท่ีหลากหลายมากกวา่การวิเคราะหแ์ละท ารายการทรพัยากรสารสนเทศเพียงอย่างเดียว เชน่ 
ทกัษะและความสามารถในการใหบ้ริการเชิงวิเคราะหแ์ละสงัเคราะห ์  การมภีาวะผูน้  า และทกัษะ
ทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นตน้ 
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อภปิรายผลการวจิัย 

ผลการวิจยัครัง้นีม้ีประเดน็ส  าคญัท่ีควรน ามาอภิปรายผล ดงันี ้
1. สภาพสมรรถนะของบรรณารกัษ์วิเคราะหแ์ละท ารายการทรพัยากรสารสนเทศ สงักัด

สถาบันอดุมศึกษาของรฐัโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เพราะการปฏิบัติงานดา้นการวิเคราะหแ์ละท า
รายการทรัพยากรสารสนเทศมีลักษณะของงานแบบงานประจ า (Routine) ท่ีมีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานค่อนขา้งแน่นอนและท างานซ ้า ๆ ในรูปแบบเดียวกัน อีกทั้งเป็นการท างานท่ีจะตอ้ง
ปฏิบตัิตามแนวทางหรือกฎเกณฑต์า่ง ๆ ตามมาตรฐานการวิเคราะหแ์ละลงรายการต่าง ๆ ซึ่งโดย
ปกติแลว้ฝ่ายงานนีจ้ะมีคูม่ือและเครื่องมือส  าหรบัปฏิบตัิงานมีรูปแบบเดียวกนัและมีรายละเอียด
ในการปฏิบตัิงานท่ีชดัเจน ประกอบกบับรรณารกัษ์สว่นใหญ่มีประสบการณท์ างานมากกว่า 11 ปี
ขึน้ไป ท าให้เกิดการสั่งสมความรู ้ทักษะ และประสบการณท์ างานดา้นนีม้าอย่างยาวนาน จึง
สามารถปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบในภาพรวมไดเ้ป็นอย่างดี นอกจากนี้จากผลการวิจัยท่ีพบว่า
บรรณารักษ์ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรแ์ละ
สารสนเทศศาสตร ์และสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น สารสนเทศศาสตร ์สารสนเทศศกึษา สารสนเทศ
เพ่ือการจดัการ เป็นตน้ จึงเป็นส่วนหนึ่งท่ีท  าใหบ้รรณารกัษ์มีความรูพื้น้ฐานและทกัษะท่ีติดตวัมา
จากสถาบันท่ีจบการศึกษามา ซึ่งหลกัสตูรการเรียนการสอนของสาขาวิชานีจ้ะมีรายวิชาบงัคบัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการวิเคราะหแ์ละท ารายการทรพัยากรสารสนเทศ การจดัระบบทรพัยากรสารสนเทศ 
โดยมทีัง้ภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ  รวมทัง้การปฏิบตัิงานของหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาส่วน
ใหญ่เป็นลกัษณะพ่ีเลีย้ง (Mentoring) ท่ีบรรณารกัษ์รุน่พ่ีสอนงานบรรณารกัษ์รุน่นอ้งจนเกิดความ
ช านาญ จึงท าใหบ้รรณารกัษ์มีสมรรถนะในการท างานในระดบัมาก ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัย
ของณภาภชั วงศเ์ศษ (2560) ภทัรรตันา วายุบุตร (2557) และพัฐชญาณ ์กลบักลาง (2552) ท่ี
พบว่า บรรณารกัษ์วิเคราะหแ์ละท ารายการทรพัยากรสารสนเทศมีสมรรถนะโดยรวมอยู่ในระดบั
มาก  

บรรณารกัษ์วิเคราะหแ์ละท ารายการทรพัยากรสารสนเทศมีสมรรถนะดา้นคณุลกัษณะ
มากท่ีสดุ ซึ่งอยู่ในระดบัมาก โดยเฉพาะรายขอ้การใหบ้ริการต่อผูใ้ชม้ีค่าเฉล่ียสงูสดุ เพราะฝ่ายงาน
วิเคราะหฯ์ สว่นใหญ่มีการประสานงานทัง้ผูป้ฏิบตัิงานและผูใ้ชจ้งึตอ้งใชบ้คุลิกภาพและการส่ือสาร
เพ่ือใหป้ฏิบตัิงานส  าเรจ็ เช่น การขอใชบ้ริการตวัเลม่จากผูใ้ชโ้ดยท่ีรายการนัน้อาจอยู่ในสถานะอยู่
ระหว่างการด  าเนินการ (On process) โดยยังเตรียมความพรอ้มในการออกใหบ้ริการไมแ่ลว้เสรจ็ 
อีกทั้งห้องสมุดมีการหมุนเวียนการท างานโดยให้บรรณารักษ์วิเคราะหฯ์ ตอ้งท าหน้าท่ีในการ
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ใหบ้ริการผูใ้ชใ้นบางช่วงเวลาดว้ย เป็นตน้ จึงท าใหบ้รรณารกัษ์วิเคราะหฯ์ มีโอกาสพบปะและ
ติดต่อสื่อสารกับผูใ้ช ้รวมทั้งการบริการไม่ใช่ภาระหนา้ท่ีหลกัหรือไม่มีโอกาสในการใหบ้ริการกบั
ผูใ้ชม้ากนกั จึงท าใหค้วามกดดนัหรือความกงัวลในดา้นการบริการผูใ้ชน้อ้ยกว่าบรรณารกัษ์ฝ่าย
บริการ จึงอาจท าใหบ้รรณารกัษ์คิดว่าตนเองมีคณุลกัษณะในการท างานดา้นบริการไดด้ีในระดบั
หนึ่ง นอกจากนีใ้นดา้นความรู ้พบว่า บรรณารกัษ์วิเคราะหม์ีความรูเ้ก่ียวกับระบบและเทคโนโลยี 
และความรูเ้ก่ียวกับแนวโนม้ทางดา้นการวิเคราะห์และท ารายการท่ีอยู่ในระดับปานกลางนั้น 
เพราะการปฏิบัติงานของบรรณารกัษ์วิเคราะหแ์ละท ารายการทรพัยากรสารสนเทศในปัจจุบัน
ไดร้บัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีตอ่ระบบการท างานในดา้นตา่ง 
ๆ อย่างไม่หยุดน่ิง ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของการใช้ระบบหอ้งสมุดอัตโนมัติ วิธีการใช้
เครื่องมือทางเทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ีมาช่วยในการสนับสนุนการวิเคราะหแ์ละลงรายการบนระบบ 
ตลอดจนมาตรฐานการลงรายการต่าง ๆ ท่ีมีส่วนท่ีเปลี่ยนแปลงไป หรือมีมาตรฐานสากลใน
รูปแบบใหมม่าขึน้มา เช่น การลงรายการตามมาตรฐานสื่อดิจิทลั ความรูเ้ก่ียวกับแหลง่ทรพัยากร
สารสนเทศระดบันานาชาติ ความรูเ้ก่ียวกบัเมทาดาทา เป็นตน้ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสภาพและการ
เปลี่ยนแปลงของการจดัระบบทรพัยากรสารสนเทศดิจิทลัในยคุปัจจบุนั จึงท าใหบ้รรณารกัษ์อาจ
คิดวา่ตนเองยงัตอ้งใชเ้วลาในการเรียนรูแ้ละปรบัตวั อีกทัง้ติดตามแนวโนม้ความรูใ้หม่ ๆ ท่ีเกิดขึน้
ตลอดเวลา ถึงแมว้่าจะยงัไมไ่ดน้  ามาใชโ้ดยตรง ณ เวลานั้นก็ตามเพ่ือใหส้ามารถรบัรูแ้ละกา้วทนั
สถานการณก์ารท างานใหส้อดรบักบัการเปลี่ยนแปลงตา่ง ๆ  ท่ีเกิดขึน้ และอาจไดร้บัผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงดงักลา่วกบัการปฏิบตัิงานของตนในภายหลงั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ภทัรมน 
อู่เ งิน (2555) และเปรมยุพล ปุริมไพบูลย์ (2561) ท่ีพบว่า บรรณารักษ์วิเคราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศมีการรบัรูส้มรรถนะหลกัตามสภาพจริงในดา้นความรูด้า้นการวิเคราะหห์มวดหมู่และ
ท ารายการ และในดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศในระดบัปานกลาง เช่น ในดา้นการใชเ้ทคโนโลยี
ระบบหอ้งสมดุดิจิทัลโดยใชโ้ปรแกรมรหัสเปิด (Open source) การสืบคน้ขอ้มลูจากฐานขอ้มูล
บรรณานุกรมหอ้งสมดุเพ่ือการถ่ายโอนขอ้มลูในเครือข่ายสหบรรณานุกรมผ่านอินเทอรเ์น็ตใน
ตา่งประเทศ หรือผลการวิจยัท่ีพบวา่บรรณารกัษ์มีการรบัรูส้มรรถนะท่ีเก่ียวกบัระบบและเทคโนโลยี
เหลา่นีใ้นระดบันอ้ย เช่น งานดา้นการใชเ้ทคโนโลยีระบบการจดัการฐานขอ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมรหสั
เปิด การใชเ้ทคโนโลยีเว็บประยุกตด์า้นหอ้งสมดุ การใชเ้ว็บไซตแ์ละฐานขอ้มลุทางดา้นการจดัท า
รายการทรัพยากรสารสนเทศในการจัดท ารายการทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือความถูกตอ้งและ
รวดเรว็ เป็นตน้ 
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บรรณารักษ์วิเคราะห์และท ารายการทรัพยากรสารสนเทศมีสมรรถนะด้านทักษะ 
รองลงมา และอยู่ในระดบัมากเช่นกนั โดยรายขอ้ท่ีมีคา่เฉล่ียสงูสดุ คือ ทกัษะการประยกุตใ์ชก้รอบ
แนวคิด มาตรฐาน หลกัการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับระบบบรรณานุกรม และทักษะการประยุกตใ์ช้
มาตรฐานแบบสากลให้เขา้กับระบบและกระบวนการท างานขององคก์ร ซึ่งอยู่ในระดับมาก
เช่นเดียวกนั เน่ืองจากบรรณารกัษ์วิเคราะหฯ์ สว่นใหญ่ท างานท่ีสั่งสมประสบการณม์ามากกวา่สิบ
ปีจนกลายเป็นทักษะ ประกอบกับการท างานด้านการวิเคราะห์และท ารายการทรัพยากร
สารสนเทศจ าเป็นตอ้งอาศัยทักษะในการประยุกตค์วามรู ้พื ้นฐานเก่ียวกับหลักการของการ
วิเคราะหแ์ละท ารายการควบคูไ่ปกบัการลงมือปฏิบตัิงานจริงจึงจะสามารถปฏิบตัิงานไดแ้ละเห็น
ผลลัพธ์ของงาน ดังนั้นในภาพรวมแลว้บรรณารักษ์ตอ้งสามารถประยุกต์ใช้แนวคิด หลักการ 
มาตรฐานการท างานต่าง ๆ  ให้เขา้กับกระบวนการท างานของห้องสมุดได้จึงจะสะท้อนไดว้่า
บรรณารกัษ์สามารถปฏิบตัิงานไดจ้ริงไมใ่ช่เพียงแค่มีความรูเ้พียงแตห่ลกัการในแง่ทฤษฎีเท่านัน้ 
ซึ่งสอดคลอ้งกบั งานวิจยัของพน้พนัธ ์ปิลกศิริ (2555) และงานวิจยัของ ณภาภชั วงศเ์ศษ (2560) 
ท่ีพบว่าบรรณารกัษ์มีสมรรถนะดา้นคณุลกัษณะและดา้นทักษะโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมี
คณุลกัษณะท่ีเก่ียวขอ้ง คือ ประเด็นการมีจิตบริการใหบ้ริการดว้ยความเต็มใจเช่นเดียวกัน และ
สอดคลอ้งกนัในประเดน็ทกัษะในการประยกุตใ์ชค้วามรูจ้ากหลกัการตา่ง ๆ  ในการท างาน ไมว่า่จะ
เป็นทักษะการใชร้ะบบหอ้งสมุดอัตโนมัติในการปฏิบัติงาน ทักษะในการเลือกใช้บัญชีหัวเรื่อง
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ทกัษะในการใชคู้ม่ือท่ีใชใ้นการก าหนดหวัเรื่อง และมีทกัษะในการใช้
คูม่ือการใหเ้ลขหมูห่นงัสือ 

 
 2. การเปรียบเทียบสมรรถนะของบรรณารักษ์วิเคราะห์และท ารายการทรัพยากร

สารสนเทศ จ าแนกตามตวัแปรวฒุิการศกึษาและประสบการณท์ างาน  
ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะของบรรณารักษ์วิเคราะห์และท ารายการทรัพยากร

สารสนเทศ สงักดัหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาของรฐัจ  าแนกตามวฒุิการศกึษา พบวา่ บรรณารกัษ์
ท่ีมีวฒุิการศึกษาแตกต่างกันมีสมรรถนะวิเคราะหแ์ละท ารายการทรพัยากรสารสนเทศโดยรวม
แตกต่างกันโดยบรรณารกัษ์ท่ีมีวฒุิการศึกษาระดบัปริญญาโทหรือสงูกว่ามีสมรรถนะฯ สงูกว่า
บรรณารกัษ์ท่ีมีวฒุิการศกึษาระดบัปริญญาตรี และเมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ มีสมรรถนะฯ 
แตกตา่งกนัทกุดา้น โดยบรรณารกัษ์ท่ีมีวฒุิการศกึษาระดบัปริญญาโทหรือสงูกวา่มีสมรรถนะฯ สงู
กว่าบรรณารกัษ์ท่ีมีวฒุิการศึกษาระดบัปริญญาตรีทุกดา้นเช่นกัน ท่ีเป็นเช่นนีอ้าจเป็นเพราะวฒุิ
การศึกษาท่ีสงูกว่าท าใหบ้รรณารกัษ์ไดม้ีโอกาสรบัความรูท่ี้เก่ียวขอ้งตา่ง ๆ  ทั้งในภาคทฤษฎีและ
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การฝึกปฏิบตัิมามากกวา่ อีกทัง้การท่ีบรรณารกัษ์มีคณุวฒุิในระดบัท่ีสงูกวา่น่าจะเป็นส่วนท่ีท าให้
บรรณารักษ์มีความรู ้ทัศนคติ หรือมุมมองในดา้นการท างานท่ีกวา้งไกลกว่า จึงอาจส่งผลต่อ
สมรรถนะการท างานในทกุดา้น อีกทัง้คณุสมบตัิท่ีจ  าเป็นตอ่การปฏิบตัิงานและพฒันาวิชาชีพส่วน
หนึ่งยงัสะทอ้นจากวฒุิการศกึษาท่ีไดร้บัดว้ย สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สรุพล เศรษฐบตุร (2555) 
ท่ีกลา่วถึงการสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพว่าเป็นความขวนขวายความสนใจใฝ่รู ้ เพ่ือสั่งสม
ศักยภาพ สั่งสมความรูค้วามสามารถของตนเองในการปฏิบัติงานดว้ยการศึกษา คน้ควา้และ
พฒันาตนเองอย่างตอ่เน่ือง จนสามารถประยกุตใ์ชค้วามรูเ้ชิงวิชาการและเทคโนโลยีตา่ง ๆ เขา้กบั
การปฏิบตังานใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ิได ้ซึ่งการสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพเป็นสมรรถนะในกลุม่
กระบวนการคิดหรือความฉลาดของบคุคลท่ีสมัพนัธก์บัความรูใ้นการท างานของคน ๆ นัน้ การสั่ง
สมความเช่ียวชาญยังเป็นการเรียนรูต้่อเน่ือง ซึ่งระดับวุฒิการศึกษาเป็นอีกหนึ่งมิติท่ีสามารถ
อธิบายใหเ้ห็นถึงการสั่งสมความเช่ียวชาญนีไ้ดเ้พราะแสดงถึงพฤติกรรมท่ีท าใหต้นเองมีทกัษะและ
ความรู ้มากขึน้  นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของณภาภัช วงศ์เศษ (2560) ท่ีศึกษา
เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรต่อสมรรถนะของบรรณารักษ์งานวิเคราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศท่ีมีวฒุิการศึกษาต่างกัน พบว่ามีความแตกต่างกัน โดยท่ีบุคลากรท่ีมีวฒุิการศึกษา
ระดบัปริญญาโทมีความคิดเห็นโดยรวมมากกวา่ปริญญาตรี  

เมื่อเปรียบเทียบตามประสบการณท์ างาน พบว่า บรรณารกัษ์ท่ีมีประสบการณท์ างาน
แตกต่างกันมีสมรรถนะวิเคราะหแ์ละท ารายการทรพัยากรสารสนเทศโดยรวมแตกต่างกัน โดย
บรรณารักษ์วิเคราะห์ฯ ท่ีมีประสบการณ์การท างาน 6-10 ปีมีสมรรถนะสูงกว่าบรรณารักษ์
วิเคราะหฯ์ ท่ีมีประสบการณก์ารท างาน 1-5 ปี  เน่ืองจากการมีความรู ้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิด 
หลกัการ มาตรฐานการปฏิบัติงาน ตลอดจนทักษะการประยกุตค์วามรูค้วามเขา้ใจจากหลกัการ
และมาตรฐานต่าง ๆ  จากแง่ทฤษฎีสู่การลงมือปฏิบัติท่ีส่งผลท าใหเ้กิดความช านาญหรือความ
เช่ียวชาญในงานนัน้ เป็นผลมาจากการสั่งสมประสบการณใ์ชร้ะยะเวลาการท างานจากการเรียนรู ้
ลองผิดลองถกู พัฒนาและฝึกฝนตนเองจนถึงระยะหนึ่งท่ีกลายเป็นทกัษะความช านาญเฉพาะตวั 
รวมทั้งการมีความรู ้ความสามารถ ประสบการณ ์ทักษะ ประกอบกับคณุลกัษณะหรือพฤติกรรม
ส่วนบุคคลท่ีตอ้งใชร้ะยะเวลาในการเรียนรู ้ไม่ว่าจะเป็นการแกปั้ญหา ความเขา้ใจความแตกตา่ง
ของผูใ้ชท่ี้มีความหลากหลาย ความสามารถในการจัดการโครงการ ความยืดหยุ่นและสามารถ
ปรบัตวัได ้หรือแมแ้ตก่ารเป็นผูใ้หค้  าแนะน าและใหก้ารช่วยเหลือคนในวิชาชีพเดียวกนั เหลา่นีล้ว้น
ตอ้งอาศยัการสั่งสมความเช่ียวชาญในอาชีพมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งในท่ีนีค้ือ ไม่นอ้ยกว่า 5 ปี 
รวมทั้งบูรณาการจากทั้งความรูท้ั้งจากทฤษฎี หลกัการต่าง ๆ  มาประยุกตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบังาน
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และสถานการณ ์จึงท าใหบ้คุคลนัน้ปฏิบัติงานท่ีอยู่ในความรบัผิดชอบไดด้ีย่ิงขึน้ และสามารถท า
ใหส้รา้งผลการปฏิบัติงานท่ีดีหรือตามเกณฑท่ี์ก าหนดได ้ ผลการวิจัยนีส้อดคลอ้งกบัแนวคิดท่ีวา่
มมุมองความเขา้ใจในสิ่งท่ีรบัรู ้ความสามารถในการรบัรูข้องแต่ละบุคคลจะแตกต่างกันไปตาม
ประสบการณท่ี์ไดร้บัและการประเมินคา่สิ่งท่ีรบัรู ้ซึ่งเป็นสิ่งท่ีอยู่ในตวับคุคลท่ีมีการสั่งสมมาเป็น
ระยะเวลานาน (ปราณี แสงจันทร ์และสนีุย ์กาศจ ารูญ, 2552)  และงานวิจยัท่ีว่าบรรณารกัษ์ท่ีมี
ประสบการณท์ างานมากกวา่จะมีทัง้ความรบัผิดชอบท่ีสงูกวา่และจะเกิดการสั่งสมความรูจ้ากการ
ปฏิบตัิงานท่ีเรียกวา่ความรูฝั้งลกึมากกวา่บรรณารกัษ์ท่ีมีประสบการณท์ างานมานอ้ยกว่า (ทศันา 
สขุเป่ียม เทอดศกัดิ ์ไมเ้ทา้ทอง และศมุรรษตรา แสนวา, 2556) แตไ่มส่อดคลอ้งกบังานวิจยัของณ
ภาภชั วงศเ์ศษ (2560) ท่ีศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรต่อสมรรถนะบรรณารกัษ์
งานวิเคราะหท์รพัยากรสารสนเทศ หอ้งสมดุมหาวิทยาลยัราชภฎัท่ีมีประสบการณท์ างานแตกต่าง
กันมีความคิดเห็นโดยรวมไมแ่ตกตา่งกนั ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะกลุม่ตวัอย่างท่ีศกึษาของงานวิจยันี ้
ไม่ไดศ้ึกษาเฉพาะความคิดเห็นจากมมุมองของบรรณารกัษ์วิเคราะหฯ์ เพียงกลุ่มเดียว แต่เป็น
ความคิดเห็นในภาพรวมจากผู้บริหารห้องสมุดมหาวิทยาลัยด้วย อีกทั้งกลุ่มตัวอย่างเป็น
บรรณารกัษ์คนละกลุม่กนัจึงสรุปผลไดแ้ตกตา่งกนั แต่ในส่วนของการเปรียบเทียบความคาดหวงั
และความคิดเห็นจ าแนกตามวฒุิการศึกษานั้นมีความแตกต่างกันเช่นเดียวกันดงัท่ีกล่าวไวแ้ลว้
ขา้งตน้ 

3. ผลการประเมินความตอ้งการจ าเป็นดา้นสมรรถนะของบรรณารกัษ์วิเคราะหแ์ละท า
รายการทรพัยากรสารสนเทศ พบว่า บรรณารกัษ์วิเคราะหแ์ละท ารายการทรพัยากรสารสนเทศมี
ความตอ้งการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะทุกดา้น และเมื่อจัดล  าดบัความส าคญัของความ
ตอ้งการจ าเป็นดา้นสมรรถนะทัง้ 3 ดา้น พบว่า มีความตอ้งการจ าเป็นในการพัฒนาดา้นความรู้
เป็นอนัดบัแรก เน่ืองจากการปฏิบตัิงานวิเคราะหแ์ละท ารายการทรพัยากรสารสนเทศในปัจจุบันมี
ความแตกตา่งจากอดีตมาก ทัง้ดา้นรูปแบบการลงรายการ การใชเ้ครื่องมือตา่ง ๆ และเทคโนโลยีท่ี
ใชใ้นการปฏิบัติงาน สอดคลอ้งกับความตอ้งการจ าเป็นรายขอ้ดา้นความรูท่ี้พบว่า บรรณารกัษ์
วิเคราะห์ฯ ตอ้งการความรูเ้ก่ียวกับแนวโน้มทางดา้นการวิเคราะหแ์ละท ารายการและความรู ้
เก่ียวกับระบบและเทคโนโลยี ผลวิจัยนีส้อดคลอ้งกับงานวิจัยของหวัง (Wang, 2007) ท่ีพบว่า 
พบว่า สมรรถนะของบรรณารักษ์วิเคราะห์และท ารายการทรัพยากรสารสนเทศตอ้งมีทั้งดา้น
ความรู ้ทักษะ และการประยุกตก์ารท างานต่าง ๆ ในดา้นการจัดระบบหมวดหมู่ การลงรายการ
ทรพัยากรสารสนเทศ และดา้นเมทาดาทา เช่น มีความเขา้ใจความสมัพนัธร์ะหวา่งการท ารายการ
และเมทาดาทา และสามารถจัดการทรพัยากรสารสนเทศดิจิทัลตามมาตรฐานเมทาดาทาได ้
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รวมทัง้สมรรถนะดา้นเทคโนโลยีและการจดัการโดยสามารถพฒันา เปลี่ยนแปลง และรูจ้กัแนวโนม้
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับงานหอ้งสมุด และยังสอดคลอ้งกับของ สุพาภรณ์ ทาจิตต ์(2563) ท่ีให้
ความเห็นวา่บรรณารกัษ์จ  าเป็นตอ้งตระหนักต่อสมรรถนะทัง้ดา้นความรู ้ทักษะ และคณุลกัษณะ
ส่วนบุคคลอย่างต่อเน่ือง และมีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา และพบว่าควรมีการพัฒนา
สมรรถนะส าหรบับรรณารักษ์งานวิเคราะหท์รพัยากรสารสนเทศในศตวรรษท่ี 21 มากท่ีสดุใน
เก่ียวกับความรูเ้ก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการปฏิบัติ งาน ความรูเ้ก่ียวกับเว็บไซต ์
ฐานขอ้มลูทางดา้นการจดัท ารายการทรพัยากรสารสนเทศ โดยมีขอ้เสนอแนะใหม้ีการจดัอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมการพัฒนาสมรรถนะให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ   

ความต้องการจ าเป็นสมรรถนะของบรรณารักษ์วิเคราะห์และท ารายการทรัพยากร
สารสนเทศ ล  าดบัท่ี 2 คือ ดา้นทกัษะ โดยขอ้ท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นมากท่ีสดุดา้นนี ้คือ ทกัษะใน
การบรูณาการ ท าแผนผงั และเปลี่ยนรูปของเมทาดาทาภายในระบบบรรณานกุรมสงูสดุ รองลงมา 
คือ ทักษะการประยกุตใ์ชม้าตรฐานแบบสากลใหเ้ขา้กบัระบบและกระบวนการท างานขององคก์ร 
เน่ืองจากทกัษะดงักลา่วเป็นนวตักรรมใหมส่  าหรบัการลงรายการดว้ยระบบคอมพิวเตอร ์ประกอบ
กับการปรับเปลี่ยนรูปแบบของทรัพยากรสารสนเทศท่ีเป็นดิจิทัลมากขึน้ ท าให้บรรณารักษ์
วิเคราะหต์อ้งปรบัตวัพฒันาทกัษะใหท้นัตอ่การเปลี่ยนแปลงนี ้ผลการวิจยันีส้อดคลอ้งกบังานวิจัย
ของภทัรรตันา วายุบุตร (2557)  ภทัรมน อู่เงิน (2555) ศิริพร แซ่อึง้ (2560) ท่ีพบว่าบรรณารกัษ์
จะตอ้งพัฒนาสมรรถนะดา้นความรูแ้ละทักษะท่ีเก่ียวขอ้งกับเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใชใ้นการ
ปฏิบตัิงานเป็นความส าคญัล  าดบัแรก ๆ   และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของศมุรรษตรา            แสน
วา (2557) ท่ีพบวา่ หนึ่งในปัจจยัท่ีมีผลกบับทบาทและความรูค้วามสามารถของบรรณารกัษ์มาก
ท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมเน่ืองจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและนวตักรรม มีผลกระทบตอ่ทัง้รูปแบบของทรพัยากรสารสนเทศ การจดัระบบทรพัยา
กรใหผู้ใ้ชส้ามารถเขา้ถึงไดอ้ย่างสะดวกและรวดเรว็ ในขณะเดียวบรรณารกัษ์ก็ตอ้งมีบทบาทและ
ความรูค้วามสามารถทางวิชาชีพและความรูค้วามสามารถในหนา้ท่ีหลกัทางวิชาชีพมาเป็นล  าดบั
แรก ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวส่งผลตอ่บทบาท และความรูค้วามสามารถของบรรณารกัษ์ท่ี
จะต้องพัฒนาตนเองให้มีบทบาทท่ี รองรับกับการท างานและพฤติกรรมความต้องการท่ี
เปลี่ยนแปลงไปของผูใ้ชเ้ช่นกนั นอกจากนีย้งัสอดคลอ้งกบั ดิชิตชยั เมตตาริกานนท ์และเดชดนัย 
จุย้ชุม (2559) ท่ีกล่าวว่า บรรณารกัษ์ยคุใหมค่วรตระหนกัและเตรียมความพรอ้มกับการประยกุต์
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีแนวโนม้ใหม่ ๆ เขา้ใชใ้หส้อดคลอ้งกับงานและสถานการณใ์นปัจจบุนั 
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และจะตอ้งยอมรบัความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใหม่ ๆ เน่ืองจากบรรณารกัษ์สว่นใหญ่มกัวิตก
กังวลกับเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีเปลี่ยนแปลงและพัฒนาก้าวหนา้อยู่
ตลอดเวลา บรรณารกัษ์จึงควรลดความกลวั หรือไมม่ั่นใจในความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีใหม ่
ๆ และพยายามฝึกฝนตนเองใหเ้รียนรูอ้ยู่ตลอดเวลา และจะตอ้งมีคณุลกัษณะในเรื่องความใฝ่รู ้
การติดตามขา่วสารความเคลื่อนไหวต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา มีความสามารถในการแกปั้ญหาเฉพาะ
หนา้ และมคีวามสามารถในการน าเสนอความคิดใหม ่ๆ  

ความต้องการจ าเป็นสมรรถนะของบรรณารักษ์วิเคราะห์และท ารายการทรัพยากร
สารสนเทศ ล  าดบัท่ี 3 คือ ดา้นคณุลกัษณะ โดยขอ้ท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นในดา้นนีม้ากท่ีสดุ คือ 
การพฒันาดา้นความอยากรูอ้ยากเห็นในสิ่งใหม ่ รองลงมา คือ ทกัษะการแกปั้ญหา และความคิด
ริเริ่มและการปรบัตวั ทั้งนีเ้ป็นผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติงานจากเดิมท่ีใชร้ะบบท า
ดว้ยมือมากกว่า กลายเป็นพึ่งพาระบบคอมพิวเตอรแ์ละเครือข่าย รวมทั้งความกา้วหนา้ของ
เทคโนโลยีดิจิทัลท่ีท  าใหเ้กิดปรากฏการณพ์ัฒนาสิ่งใหม่แทนท่ีสิ่งเดิม (Technology disruption) 
และการเปลี่ยนรูปเป็นสิ่งใหม่ (Transformation) ท  าให้บรรณารักษ์วิเคราะหฯ์ ตระหนักถึงการ
พฒันาพฤติกรรมของตนในดา้นนี ้ ซ่ีงประเดน็คณุลกัษณะในดา้นความอยากรูอ้ยากเห็นในสิ่งใหม่ 
ความคิดริเริ่มและการปรบัตวั และการแกปั้ญหานัน้ อาจดเูป็นคณุลกัษณะทั่วไปส  าหรบัต  าแหน่ง
งานในทุกระดับ แต่ส  าหรับบรรณารักษ์วิเคราะห์และท ารายการทรัพยากรสารสนเทศแลว้ 
คุณลักษณะนี้มีความจ าเป็นกับบรรณารักษ์อย่างมาก เพราะการท างานฝ่ายงานนี้ต ้องการ
ความสามารถในดา้นความคิดริเริ่ม ความคิดยืดหยุ่นและรูส้กึสบายใจในการท างาน ท างานอย่าง
อิสระ อีกทั้งตอ้งเป็นบุคคลท่ีพัฒนาตนเองและรู ้จักเรียนรูต้ลอดชีวิตดว้ยตวัอย่างหนึ่งสะทอ้นได้
จากการท างานของบรรณารกัษ์วิเคราะหแ์ละท ารายการทรพัยากรสารสนเทศในช่วง 4-5 ปีท่ีผ่าน
มา ท่ีดูเหมือนว่าคณุลกัษณะนีม้ีความจ าเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของหลักการและ
มาตรฐานการปฏิบัติงานบางอย่างในกระบวนการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ จากเดิมท่ี
บรรณารกัษ์เนน้การท างานตามกฎเกณฑก์ารลงรายการ (Cataloguing rules) และนโยบายตา่ง ๆ 
แต่การท ารายการในสภาพแวดลอ้มแบบมาตรฐาน RDA (Resource Description and Access) 
ท่ีเป็นมาตรฐานท่ีถูกออกแบบมาใหม่ในลกัษณะกรอบแนวคิดของการอธิบายรายละเอียดของ
ทรัพยากรสารสนเทศและวิธีการจัดการทรพัยากรสารสนเทศนั้นมีวิธีการท างาน แนวทางและ
นโยบายหลายอย่าง และการท่ีมีการเปลี่ยนแปลงแนวทาง วิธีการท างาน และมีสถานการณ์
มากมายท่ีนโยบายของหน่วยงานมีความขดัแยง้กบันโยบายของงานอ่ืน ๆ ในขณะท่ีหอ้งสมดุเองก็
อาจใชร้ว่มกนัทัง้ของสองหน่วยงาน เช่นในบางครัง้บรรณารกัษ์จะตอ้งสื่อสารกบัหน่วยงานหลกัทัง้
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จากกรรมการก ากบัการด  าเนินงาน RDA (RDA Steering Committee) และหอสมดุรฐัสภาอเมริกนั 
หรือ OCLC เก่ียวกับวิธีการท างานหรือแนวทางท่ีขัดแย้งกัน การใช้มาตรฐานอ่ืนเขา้มาแทนท่ี 
MARC ท่ีใชก้ันมาอย่างยาวนาน สิ่งนีเ้ป็นตวัอย่างหนึ่งของคณุลกัษณะของบรรณารกัษ์ท่ีจ  าเป็น
เพราะบรรณารักษ์ท  างานโดยการเรียนรูอ้ย่างกระตือรือรน้ มีการปรับตัว รูจ้ักการยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง และแกปั้ญหาการท างานเพ่ือใหต้ามทนัการเปลี่ยนแปลงตา่ง ๆ  ท่ีเกิดขึน้และสามารถ
ท างานใหล้ลุว่งได ้(Frederick, 2018) ซึ่งสอดคลอ้งกบักรรมการบริหารของสมาคมหอ้งสมดุเฉพาะ
และสมาคมห้องสมุดวิจัยของประเทศแคนาดา ท่ีกล่าวถึงสมรรถนะดา้นคุณลักษณะส าหรบั
วิชาชีพบรรณารกัษ์ยคุใหมว่า่จะตอ้งเป็นผูม้ีความคิดริเริ่ม มีความคิดสรา้งสรรค ์แกไ้ขปัญหา และ
ยังเป็นผู้เรียนรู ้ตลอดชีวิตด้วย (SLA Board of Directors, 2016 ; Canadian Association of 
Research Libraries, 2010) อีกทั้งยังสอดคลอ้งกับ ส  านักงาน ก.พ. (2554) ท่ีไดม้ีการระบุการ
ก าหนดต าแหน่งในสายงานบรรณารกัษ์ช  านาญ ช านาญการพิเศษซึ่งหนา้ท่ีความรบัผิดชอบหลกัท่ี
ตอ้งใช้ความรูค้วามสามารถ ประสบการณ์และความช านาญงานสูงมาก โดยมากจะเป็นผูท่ี้
ปฏิบัติงานมาแลว้เป็นระยะเวลานาน ซึ่งนอกจากมีความรูค้วามสามารถ ทักษะท่ีจ  าเป็นส  าหรบั
การปฏิบตัิงานในต  าแหน่งท่ีตอ้งศกึษาคน้ควา้ วิเคราะห ์วิธีการและเทคนิคใหม่ ๆ การใชเ้ครื่องมือ
อปุกรณท่ี์ทนัสมยัแลว้ คณุลกัษณะอีกประการท่ีส  าคญัคือเป็นผูท่ี้สามารถตดัสินใจหรือแกปั้ญหา
งานท่ียากมากได ้  

 
ข้อเสนอแนะจากผลการวจิัย 
  1. ขอ้เสนอแนะส าหรบัการน าผลการวิจยัไปใช ้
   1.1 ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาเสมือนเป็นผลการวิเคราะห์การรับรูศ้ักยภาพหรือ
สมรรถนะของบรรณารกัษ์วิเคราะหแ์ละท ารายการทรพัยากรสารสนเทศในภาพรวมเบือ้งตน้ท าให้
ทราบว่ามีจุดเด่น จุดด้อยท่ีต้องการการพัฒนาในประเด็นใดบ้าง ดังนั้นผู้บริหารห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาจึงสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย วาง แผนพัฒนา
สมรรถนะของบรรณารกัษ์วิเคราะห์และท ารายการทรพัยากรสารสนเทศในหน่วยงานใหเ้กิดการ
เรียนรูแ้บบเชิงรุกและพัฒนาตนเองเพ่ิมมากขึน้ และสอดคลอ้งกับสภาพการปฏิบตัิงานวิเคราะห์
และท ารายการทรพัยากรสารสนเทศในยคุปัจจบุนั   
  1.2 เป็นแนวทางใหห้อ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาวางแผนการจดัอบรมเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรูแ้ละทักษะความสามารถในดา้นวิเคราะหแ์ละท ารายการทรพัยากรสารสนเทศ เพ่ือเป็น
ประโยชนต์อ่บรรณารกัษ์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละเกิดการพฒันาอย่างตอ่เน่ืองและสม ่าเสมอ 
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  1.3 เป็นแนวทางใหบ้รรณารกัษ์วิเคราะหแ์ละท ารายการทรพัยากรสารสนเทศ ใช้
ตรวจสอบสมรรถนะเบือ้งตน้ของตนเอง ทราบแผนพฒันาตนเองอย่างชดัเจนในการท่ีจะแสวงหา 
โอกาสและขจัดอุปสรรคในการท างานของตน และน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาวิธีการ
ปฏิบตัิงานของตนเองตามความแตกตา่งกนัของแตล่ะบคุคลใหม้ีประสิทธิภาพย่ิงขึน้ได ้
  1.4 เป็นแนวทางใหก้บัสถาบนัอดุมศกึษาต่าง ๆ  ท่ีมีบทบาทส าคญัในการพฒันา
วิชาชีพบรรณารกัษ์ในฐานะเป็นผูผ้ลิต และใหก้ารศึกษาทางบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศ
ศาสตร์ ได้เตรียมความพรอ้มในการพัฒนาผูเ้รียนทั้งดา้นความรู ้ ทักษะ และคุณลักษณะท่ี
บรรณารกัษ์พึงมี เพ่ือส่งเสริมพัฒนาใหม้ีความรูค้วามสามารถผสมผสานสมรรถนะทกุดา้นอย่าง
เหมาะสม โดยเฉพาะในการจดัการเรียนการสอนรายวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัระบบทรพัยากรสาร
สารสนเทศ การวิเคราะหแ์ละท ารายการทรพัยากรสารสนเทศให้สอดรบักับความตอ้งการและ
ขอบข่ายงานตามยุคสมยัปัจจุบัน รวมถึงสามารถน าขอ้มลูไปใชเ้ป็นแนวทางสรา้งความร่วมมือ
ด้านการเรียนการสอนโดยเฉพาะในการฝึกงานท่ีเก่ียวข้องกับงานวิเคราะห์และท ารายการ
ทรพัยากรสารสนเทศเพ่ือใหห้อ้งสมดุเป็นเสมือนหอ้งฝึกปฏิบตัิการท่ีจะช่วยเสริมสรา้งและพฒันา
ทกัษะในแง่การปฏิบตัิใหก้บัผูเ้รียนมากกวา่การสอนแตใ่นภาคทฤษฎี 

2. ขอ้เสนอแนะส าหรบัการวิจยัในครัง้ตอ่ไป  
  2.1 ควรศกึษาปัจจยัหรืออิทธิพลท่ีส่งผลต่อการเสริมสร้างสมรรถนะของ
บรรณารกัษ์วิเคราะหแ์ละท ารายการทรพัยากรสารสนเทศ   
   2.2 ควรศึกษาสภาพและความตอ้งการจ าเป็นดา้นสมรรถนะของบรรณารกัษ์
วิเคราะห์และท ารายการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดประเภทอ่ืน เช่น ห้องสมุด
สถาบนัอดุมศกึษาของเอกชน หอ้งสมดุเฉพาะ หอ้งสมดุโรงเรียน เป็นตน้ 
   2.3 ควรศกึษาสภาพและปัญหาการปฏิบตัิงานวิเคราะหแ์ละท ารายการทรพัยากร 
สารสนเทศโดยใชวิ้ธีวิจยัเชิงคณุภาพ เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูเชิงลกึสามารถน ามาแกไ้ขปัญหาและพฒันา
สมรรถนะของบรรณารกัษ์ไดอ้ย่างแทจ้ริง 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง สภาพและการประเมินความต้องการจ าเป็นด้านสมรรถนะของบรรณารักษว์ิเคราะห์ 

และท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ สังกัดห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
____________________________________________ 

ค าชีแ้จง 
 1. ผู้ท่ีตอบแบบสอบถาม คือ ผู้ท่ีมีต าแหน่งบรรณารักษห์รือบุคลากรท่ีปฏิบัติงานด้าน
วิเคราะหแ์ละท ารายการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด (ซ่ึงอาจอยู่ภายใต้ฝ่ายหรือส่วนงานท่ีมีช่ือ
เรียกอ่ืนๆ ก็ได้) 
 2. งานวิจัยครั้งนี ้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและความต้องการจ าเป็นด้านสมรรถนะของ
บรรณารักษ์วิเคราะห์และท ารายการทรัพยากรสารสนเทศฯ ผลวิจัยที่ได้จะเป็นประโยชน์ให้กับห้องสมุด
สถาบนัอดุมศกึษาของรฐัฯ ใชใ้นการวางแผนและพฒันาสมรรถนะทางวิชาชีพบรรณารกัษ์วิเคราะหฯ์  
 3. แบบสอบถามมีทัง้หมด 3 ตอน คือ  
    ตอนที่ 1 ขอ้มลูทั่วไปของเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 
       ตอนที่ 2 สมรรถนะของบรรณารกัษ์วิเคราะหแ์ละท ารายการทรพัยากรสารสนเทศที่ปฏิบัติในสภาพ
ที่เป็นจรงิและสภาพที่ควรจะเป็น     
   ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ  
  
 ผูว้ิจัยขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสงู และหวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะไดร้บัความร่วมมือจากท่านใน
การตอบแบบสอบถาม  
 ผูว้ิจัยใคร่ขอความกรุณาใหท้างส  านกังานเลขานุการหรือฝ่ายธุรการหอ้งสมุดของท่าน รวบรวมและ
จดัสง่แบบสอบถามกลบัทางไปรษณีย ์ภายในวนัที่ 20 ธันวาคม 2562 (ผู้วิจยัแนบซองเปล่าและติดแสตมป์
มาพร้อมกันนี)้ 
 หากมีค าถามและขอ้ติดขดัใด ๆ โปรดติดต่อผูว้ิจยั:  นางสาวชมพูนุท ชาญจรัสพงศ์ (นิสิต
ปริญญาโท หลักสูตร ศศ.ม.สารสนเทศศึกษา) คณะมนุษยศาสตร ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
(email: nuch_5555@hotmail.com เบอรโ์ทรฯ : 0814034300) 
 
 
ค าอธิบายศัพท ์
 สภาพท่ีเป็นจริง หมายถึง สมรรถนะในดา้นต่าง ๆ ที่ท่านมีอยู่หรือสามารถปฏิบัติไดจ้ริง ณ เวลา
ปัจจบุนั 
 สภาพท่ีควรจะเป็น หมายถงึ สมรรถนะฯ ในดา้นต่าง ๆ ที่ท่านควรเป็น เพื่อใหก้ารท างานมี
ประสทิธิภาพและสอดคลอ้งกบัการปฏิบติังานในปัจจบุนัหรอืรองรบักบัการปฏิบติังานดา้นนีใ้นอนาคต 

 
 
 

mailto:nuch_5555@hotmail.com
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ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของเผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชีแ้จง  โปรดเติมขอ้ความลงในช่องว่างและท าเครื่องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกบัความเป็นจริง          
1. ชื่อต  าแหน่งงานปัจจบุนั……………………………………… ชื่อฝ่าย/ส่วนงานที่สงักัด…………….............. 
2. วฒุิการศกึษา  

 ปรญิญาตร ี สาขาวิชาที่ส  าเร็จการศกึษา …………………………………………….................... 
 ปรญิญาโท และ/หรอืสงูกว่า  สาขาวิชาที่ส  าเรจ็การศึกษา ………………………………………… 

3. ประสบการณท์  างานดา้นงานวิเคราะหแ์ละท ารายการทรพัยากรสารสนเทศ……..(โปรดระบจุ  านวนปี) 
 

ตอนท่ี 2 สมรรถนะของบรรณารักษว์ิเคราะหฯ์ ท่ีปฏิบัติในสภาพท่ีเป็นจริงและสภาพท่ีควรจะเป็น     
ค าชีแ้จง  โปรดพิจารณาและท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกบัระดบัสมรรถนะฯ ของท่านในสภาพที่เป็นจรงิ
และสภาพที่ควรจะเป็นว่าท่านมีสมรรถนะอยู่ในระดับใด (กรุณาตอบทัง้สองด้าน)     

เกณฑใ์นการพิจารณาขอ้มูลตามระดบัสมรรถนะของท่านในสภาพที่เป็นจรงิในปัจจบุนัของท่านและ
สภาพที่ท่านคิดว่าควรจะเป็น  
 5 หมายถงึ  มีการปฏิบติัหรอืมีพฤติกรรมในสภาพที่เป็นจรงิอยู่ในระดบัมากที่สดุ 
   มีการปฏิบติัหรอืมีพฤติกรรมในสภาพที่ควรจะเป็นอยู่ในระดบัมากที่สดุ 
 4 หมายถงึ  มีการปฏิบติัหรอืมีพฤติกรรมในสภาพที่เป็นจรงิอยู่ในระดบัมาก 
   มีการปฏิบติัหรอืมีพฤติกรรมในสภาพที่ควรจะเป็นอยู่ในระดบัมาก 
 3 หมายถงึ  มีการปฏิบติัหรอืมีพฤติกรรมในสภาพที่เป็นจรงิอยู่ในระดบัปานกลาง 
   มีการปฏิบติัหรอืมีพฤติกรรมในสภาพที่ควรจะเป็นอยู่ในระดบัปานกลาง 
 2 หมายถงึ  มีการปฏิบติัหรอืมีพฤติกรรมในสภาพที่เป็นจรงิอยู่ในระดบันอ้ย 
   มีการปฏิบติัหรอืมีพฤติกรรมในสภาพที่ควรจะเป็นอยู่ในระดบันอ้ย 
 1 หมายถงึ  มีการปฏิบติัหรอืมีพฤติกรรมในสภาพที่เป็นจรงิอยู่ในระดบันอ้ยที่สดุ 
   มีการปฏิบติัหรอืมีพฤติกรรมในสภาพที่ควรจะเป็นอยู่ในระดบันอ้ยที่สดุ 
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สมรรถนะ 
สภาพทีเ่ป็นจริง สภาพทีค่วรจะเป็น 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1. สมรรถนะด้านความรู้ (Knowledge competencies)  
 

1.1 ความรู้พืน้ฐานเกี่ยวกับหลักการของการวเิคราะหแ์ละท ารายการ      
                   

         1.1.1 ความเขา้ใจท่ีมาและหลกัการต่าง 
ๆ ของการวเิคราะหแ์ละท ารายการ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

         1.1.2 ความเขา้ใจหลกัการบรหิาร
จดัการขอ้มูลตวัตน (Identity management) 
เช่น การจดัการช่ือผูใ้ชแ้ละรหสัผ่านในการเขา้
ระบบ  มีการระบตุวัตนวา่ใครมีบทบาทท า
อะไร และใครสามารถเขา้ระบบงานไดใ้น
ระดบัใด ฯลฯและการควบคุมรายการ 
(Authority control)  

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

        1.1.3 ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการของ
ศพัทค์วบคุม รวมถึงโครงสรา้งของค าท่ีมี
ความสมัพนัธเ์ก่ียวขอ้งกนั  

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

       1.1.4 ความเขา้ใจโครงสรา้งของการจดั
หมวดหมู่ท่ีมีอยู่อย่างหลากหลายและสามารถ
ระบหุมวดหมู่ท่ีใชไ้ด ้เช่น LC, DDC, NLM 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

       1.1.5 ความเขา้ใจมาตรฐานการลง
รายการขอ้มูลต่าง ๆ ดงันี ้

          

     เขา้ใจมาตรฐานดา้นเนือ้หา เช่น แนว
ปฏิบตัิการท า RDA, AACR2 เป็นตน้ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

       1.1.6 เขา้ใจมาตรฐานดา้นโครงสรา้ง เช่น 
Dublin core, MODS, MARC เป็นตน้ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

       1.1.7 เขา้ใจมาตรฐานดา้นการเขา้รหสั
ขอ้มูล (encoding) และแลกเปล่ียนขอ้มูลท่ีใช้
ในวงการหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษา เช่น 
XML, RDF และ ISO 2709 เป็นตน้  

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

       1.1.8 เขา้ใจมาตรฐานดา้นระบบ
หมวดหมู่ เช่น LCC, DDC เป็นตน้ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

       1.1.9 เขา้ใจเก่ียวกับแนวคิดและตวัแบบ
ในการท ารายการสมยัใหม่ ไดแ้ก่ FRBR, 
FRAD, BIBFRAME และ Bibliographic 
Ontology 
 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 



  92 

สมรรถนะ 
สภาพทีเ่ป็นจริง สภาพทีค่วรจะเป็น 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

   1.2 ความรู้เกี่ยวกับระบบและเทคโนโลย ี
  

      

       1.2.1 เขา้ใจเกี่ยวกบัการท าดรรชนี
และโครงสรา้งระเบียนบรรณานกุรม 
(Bibliographic record) 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

       1.2.2 เขา้ใจเกี่ยวกบัแพลทฟอรม์ 
ระบบการจดัการหอ้งสมดุ การท าคลงั
สารสนเทศสถาบนั (Information 
repository) และ/หรอืระบบการจดัการ
หอ้งสมุดดิจิทัล 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

        1.2.3 เขา้ใจเกี่ยวกบัฟังกช์ั่นของ
ฐานขอ้มลูสหบรรณานกุรม หรอื
ฐานขอ้มลูเครอืข่ายความรว่มมือ
ทางสหบรรณานกุรม เช่น OCLC 
WorldCat, III SkyRiver เป็นตน้ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

       1.2.4 เขา้ใจเกี่ยวกบัวิธีการในการ
สรา้งเมทาดาทา แกไ้ข วิเคราะห ์และ
เปลี่ยนรูป (Transformation) เช่น การ
ใชเ้ครื่องมือต่าง ๆ เช่น OCLC 
Connexion, MARC Edit, MARC Edit, 
XML Notepad เป็นตน้ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

    1.3 ความรู้เกีย่วกับแนวโน้มทางด้าน
การวิเคราะหแ์ละท ารายการ เช่น เขา้ใจวา่
จะท ารายการอย่างไรใหเ้หมาะกบับรบิทของ
หอ้งสมุดและบรบิทดา้นมรดกทางวฒันธรรม 
เขา้ใจผลกระทบของคุณภาพและการจดัท า
รายการท่ีไม่มีคุณภาพวา่สง่ผลต่อการเข้าถึง
ทรพัยากรสารสนเทศของผูใ้ช ้ หรือการ
ตระหนกัรูเ้ก่ียวกบัแนวโนม้ส  าคญั ๆ ท่ีเก่ียวกบั
การท ารายการ เช่น การพฒันา Ontology ทาง
บรรณานกุรม และการพฒันา Liked Data 
เป็นตน้ 
 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
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สมรรถนะ 
สภาพทีเ่ป็นจริง สภาพทีค่วรจะเป็น 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

2. สมรรถนะด้านทักษะ  
 
    2.1 ทักษะในการประยกุตใ์ช้กรอบแนวคดิ มาตรฐาน หลักการต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับ
ระบบบรรณานุกรม (Bibliographic system) 
 
         2.1.1 ทกัษะในการน ามาตรฐานเมทาดา
ทาดา้นเนือ้หาไปใชใ้นการลงขอ้มูลทรพัยากรฯ  
เช่น การลงขอ้มูลตาม Element ต่าง ๆ :- ช่ือ
เร่ือง ประเภท ลกัษณะฯลฯ) ตามมาตรฐานท่ี
หอ้งสมุดตนเองใชไ้ด ้ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

         2.1.2 ทกัษะในการน ามาตรฐานเมทาดา
ทาดา้นโครงสรา้ง และดา้นค่าของตวัขอ้มูล เช่น 
การก าหนดหวัเร่ือง เลขหมู่ ไปใชใ้นการเขา้รหสั
กบัเครื่องคอมพวิเตอรต์ามแมทาดาทาท่ีใชไ้ด ้
เช่น MARC, Dublin core, MODS เป็นต้น  
     ตัวอย่าง เช่น สามารถลงข้อมูลได้ตาม
มาตรฐานท่ีก าหนด เช่น การก าหนดหวัเร่ืองจาก
ค าศพัทค์วบคุมท่ีไดจ้ากคู่มือก าหนดหวัเร่ืองต่าง 
ๆ เช่น จาก LC subject heading, Thesaurus 
รวมถึงการลงขอ้มูลตามมาตรฐานอ่ืน ๆ เช่น ลง
ข้อมูลปี (Date) ตามมาตรฐาน ISO 8601 ฯลฯ 
และลงขอ้มูลตามแบบแผนการเขา้รหสัได ้ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

         2.1.3 ทกัษะในการวเิคราะหแ์ละจดั
หมวดหมู่ทรพัยากรสารสนเทศ เช่น วเิคราะห์
เลขหมู่ LC, DDC, NLM ฯลฯ ได ้

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

     2.2 ทักษะในการประยุกตใ์ช้มาตรฐาน
แบบสากลให้เข้ากับระบบและกระบวนการ
ท างานขององคก์ร  
เช่น การออกแบบและเปล่ียนแปลงแกไ้ข
กระบวนการท ารายการหรือการท างานให ้
เขา้กบัระบบการท างานของหอ้งสมุดตนเองได ้
 
 
 
 
 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
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5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
     2.3 ทักษะในการบูรณาการ ท าแผนผัง 
และเปลีย่นรูปของเมทาดาทาภายในระบบ
บรรณานุกรมได้ เช่น การแปลงขอ้มูลหรือการ
ท า crosswalk จากระเบียนท่ีมีอยู่ไปยงั
มาตรฐานเมทาดาทาอ่ืน ๆ ได ้เช่น  MARC to 
Dublin Core, MARC to VRA หรือ MARC to 
MARCXML และ/หรือการจดัการขอ้มูล หรือท า
แผนผงัขอ้มูลเพ่ือการตดัสนิใจได ้

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

3. สมรรถนะด้านคุณลักษณะ  
    3.1 ด้านการสือ่สารระหว่างบุคคล  

         3.1.1 ท างานร่วมกนัไดอ้ย่างมี
ประสทิธิภาพ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

         3.1.2 มีทกัษะการส่ือสารทัง้พดูและการ
เขียนท่ีดี 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

         3.1.3 รูจ้กัสรา้งและรกัษาความสมัพนัธ์
กบัเพ่ือนรว่มงาน 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

         3.1.4 ฟังดว้ยความสนใจและเปิดใจ 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

    3.2 ด้านการให้บริการต่อผู้ใช้  

         3.2.1 เขา้ใจถึงความหลากหลายทาง
วฒันธรรมและความแตกต่างกนัของผูใ้ช้ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

         3.2.2 รูจ้กัจดัล  าดบัความส าคญัและ
ความตอ้งการของผูใ้ช ้

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

         3.2.3 เห็นความส าคญัของมุมมองท่ี
แตกต่างกนัและมีวธีิการต่าง ๆ ท่ีจะท าได้หลาย
วธีิ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

    3.3 ด้านความคิดริเร่ิมและการปรับตัว  

         3.3.1 มีความคิดสรา้งสรรค์ 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

         3.3.2 มีความยืดหยุ่นและสามารถ
ปรบัตวัได้ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

         3.3.3 มีความใฝ่รูใ้นการเรียนรูต้ลอดชีวติ 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
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5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

  3.4 ด้านความอยากรู้อยากเหน็ในสิ่งใหม่  
      3.4.1 มีความตระหนกัรูท้ี่จะท างาน
วิจยั 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

      3.4.2 แสวงหาสิ่งที่เก่ียวขอ้งกบั
วิชาชีพของตนเอง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

      3.4.3 เป็นผูใ้หค้  าแนะน าและใหก้าร
ช่วยเหลอืคนในวิชาชีพเดียวกนั 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

  3.5 ด้านทักษะการแก้ปัญหา  
      3.5.1 มีความสามารถในการจดัการ
โครงการที่ไดร้บั (Project) 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

      3.5.2 จดัการงานต่าง ๆ ตาม
ขัน้ตอนได ้(work flow) 

5  4  3  2  1  5  4  3  2  1  

      3.5.3 มีความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ 

5  4  3  2  1  5  4  3  2  1  

      3.5.4 มีความใสใ่จในรายละเอียด 5   4   3   2   1   5   4   3   2   1  
      3.5.5 มีความสามารถในดา้นการ
ประเมินผลต่าง ๆ  

5  4  3  2  1  5  4  3  2  1  

 

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมรรถนะของบรรณารักษ์
วเิคราะหฯ์  
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
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