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การวิจยันีมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาสมรรถนะ และแนวทางการพัฒนาสมรรถนะนัก
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แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ความน่าเช่ือถือและน่าไวว้างใจ ความคิดริเริ่มสรา้งสรรค์ และการปรบัตัว 
ส าหรบัแนวทางการพฒันาสมรรถนะพบว่าตอ้งมีการพฒันา 3 ดา้นคือ การพฒันาคน การพฒันา
องคก์ร และการพฒันาองคป์ระกอบสนบัสนนุ 
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The purposes of this research are to study the competencies and guidelines 

for the development of competencies of reference information professionals in Health 
Sciences libraries. This study used in-depth interviews as the research instrument for 
data collection from the key informants. The proposal of the guidelines for the 
development of the competencies was evaluated by experts. The results of this research 
indicated that the reference information professionals required to have competency 
regarding their positions and knowledge, such as specialized information, sources and 
specialized information organization, specialized information services, Health Sciences 
Information service skills, information resources in Health Sciences organization and 
specialized research. The personal characteristics include professional ethics, self-
management, emotional intelligence, human relations, service mind, leadership, self-
development and lifelong learning, responsibility, achievement motivation, credibility 
and trustworthiness, initiative, and adaptation. The research found that the guidelines for 
the development of competencies required development in three aspects, including 
personnel development, organizational development, and the development of 
supporting elements. 
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บทที ่1 
บทน า 

ภูมิหลัง 
หอ้งสมดุแตล่ะแห่งประกอบดว้ยบคุลากรต าแหน่งตา่ง ๆ โดยมีกลุ่มบคุลากรทางวิชาชีพ

ท่ีส าเร็จการศกึษาทางดา้นบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร ์หรือสารสนเทศศกึษา เป็นผู้
ให้บริการท่ีมีบทบาทส าคัญในการเช่ือมโยงผู้ใช้บริการสารสนเทศกับห้องสมุด และท าหน้าท่ี
ช่วยเหลือผู้ใชบ้ริการใหไ้ดร้บัสารสนเทศตามความตอ้งการ ซึ่งบุคลากรกลุ่มดงักล่าวมีช่ือเรียก
จ านวนมาก เช่น บรรณารกัษ์ นักเอกสารสนเทศ นักสารสนเทศ ผู้เช่ียวชาญเฉพาะสาขาวิชา  
นกัจดหมายเหต ุเป็นตน้ แต่ค  าว่า นกัสารสนเทศ และนกัเอกสารสนเทศ สว่นใหญ่ใชก้บับคุลากรท่ี
ปฏิบตัิงานในหอ้งสมดุเฉพาะ และหอ้งสมดุคณะ โดยมีหนา้ท่ีในการคน้คืนสารสนเทศ แนะน าการ
สืบคน้สารสนเทศ แนะน าแหล่งและการเขา้ถึงทรพัยากรสารสนเทศเฉพาะสาขาวิชาท่ีห้องสมุด
ใหบ้ริการ รวมถึงการจดัหาทรพัยากรสารสนเทศในสาขาวิชาเฉพาะ วิเคราะหห์มวดหมู่ทรพัยากร
สารสนเทศ ท ารายการบรรณานกุรม ส่งเสรมิการอ่าน และการใชท้รพัยากรสารสนเทศเฉพาะสาขาวิชา 
(พิมลพรรณ เรพเพอร์, 2550, น. 72; สีปาน ทรัพย์ทอง, 2555, น. 116) ซึ่งงานท่ีต้องติดต่อกับ
ผูใ้ชบ้ริการโดยตรง ท าใหร้บัรูปั้ญหาและความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการไดดี้กวา่ต าแหน่งงานอ่ืน คือ
งานบริการตอบค าถามและช่วยคน้ควา้ เพราะนกัสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วยคน้ควา้มี
หนา้ท่ีในการช่วยคน้คืนสารสนเทศ รวมทัง้อ านวยความสะดวกแก่ผูใ้ชบ้ริการใหไ้ดร้บัสารสนเทศ
ตามความตอ้งการดว้ยความรวดเรว็ ช่วยสอนการใชเ้ครื่องมือสืบคน้ แนะน าแหล่งสารสนเทศตา่ง 
ๆ และท าหนา้ท่ีในการประสานงานแลกเปล่ียนสารสนเทศเพ่ือใหผู้ใ้ชบ้ริการไดร้บัขอ้มูล ความรูท่ี้
เป็นประโยชนด์ว้ยการซกัถามจนไดร้บัค าตอบท่ีชดัเจนจากผูใ้ชบ้ริการ (มาลี ล า้สกลุ, 2553, น. 5; 
ยพุิน เตชะมณี, 2522, น. 1, 3; ศริพิร ศรีเชลียง, 2551, น. 121) 

แม้ว่านักสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วยค้นคว้าของทุกห้องสมุดจะมีหน้าท่ี
เดียวกัน แต่ส  าหรบัหอ้งสมุดทางดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพท่ีมีลักษณะเป็นหอ้งสมุดเฉพาะ โดย
ครอบคลุม 7 สาขาวิชา ไดแ้ก่ ดา้นทันตกรรม การแพทย ์การพยาบาลและการผดุงครรภ์ การ
วินิจฉัยและเทคโนโลยีทางการแพทย ์การบ าบัดรักษาและื้ืนืูสมรรถภาพ เภสัชกรรม และ
การแพ ทย์ท าง เลื อก  (UNESCO Institute for Statistics, 2014 ) ต ามม าต รฐาน  ISCED 
(International Standard Classification of education) ท่ีใชส้  าหรบัจ าแนกกลุ่มสาขาวิชาเพ่ือจัด
การศึกษาและการฝึกอบรม (UNESCO Institute for Statistics, 2014) ส่งผลใหห้อ้งสมุดมีหนา้ท่ี
ในการจดัหาและใหบ้ริการสารสนเทศเฉพาะสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ขุภาพ ดงันัน้ นกัสารสนเทศ
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บริการตอบค าถามและช่วยคน้ควา้จึงตอ้งมีความรูพื้น้ฐานทางสาขาวิชาท่ีห้องสมุดให้บริการ 
นอกเหนือจากความรูท้างวิชาชีพบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร ์โดยบูรณาการความรู้
ทัง้สองศาสตรด์ว้ยกนั (ละออง แกว้เกาะจาก, 2536, น. 69) เช่น นกัสารสนเทศบริการตอบค าถาม
และชว่ยคน้ควา้ของหอ้งสมดุแพทยค์วรมีความรูเ้ก่ียวกบัค าศพัทท์างการแพทยเ์พ่ือใชใ้นการสืบคน้
สารสนเทศจากฐานขอ้มูลทางวิทยาศาสตรส์ุขภาพ นักสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วย
คน้ควา้ของหอ้งสมุดทางการพยาบาลควรมีความรูท้างดา้นกระบวนการพยาบาลหลักฐานเชิง
ประจักษ์  เป็นต้น  เพ่ือให้บริการสารสนเทศเชิงลึกแก่ผู้ใช้บริการท่ี เป็นแพทย์ พยาบาล  
นกักายภาพบ าบดั บุคลากรทางสาธารณสขุ และนิสิตนกัศึกษาท่ีตอ้งใชส้ารสนเทศประกอบการ
เรียนการสอน การศกึษาวิจยั และการรกัษาผูป่้วย โดยนกัสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วย
คน้ควา้จะตอ้งใหก้ารสนบัสนุน รวมถึงน าเสนอสารสนเทศท่ีละเอียดลึกซึง้ตรงความตอ้งการและ
วัตถุประสงค์การใช้งานของผู้ใช้แต่ละกลุ่มตามบทบาทท่ีปรากฏได้แก่ 1. บทบาทการเป็น
ผูเ้ช่ียวชาญทางสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ขุภาพ 2. บทบาทของผูส้อนการรูส้ารสนเทศ และแนะน า
การใชห้อ้งสมุด 3. บทบาทของผูส้นับสนุนการเรียนการสอน การท าวิจัย และ 4. บทบาทของผู้
ประสานงานดว้ยการเป็นส่ือกลางระหวา่งหอ้งสมดุกบัผูใ้ชบ้ริการ  

จากบทบาทดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการท่ีนักสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วย
คน้ควา้ของหอ้งสมุดทางดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพจะสามารถใหบ้ริการไดบ้รรลุวตัถุประสงคข์อง
หอ้งสมุดนัน้ จ  าเป็นตอ้งมีสมรรถนะ ซึ่งหมายถึงลกัษณะของพฤติกรรมท่ีบคุคลแสดงออกมาผ่าน
การปฏิบัติงานโดยอาศัยความรู ้ทักษะ และคุณลักษณะส่วนบุคคลท่ีตนเองมีมาใช้ให้บริการ
สารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการอย่างเต็มความสามารถ กล่าวคือนักสารสนเทศท่ีมีสมรรถนะสูงจะ
สามารถสรา้งผลงานโดดเด่น และมีประสิทธิภาพ ท าให้สามารถให้บริการได้อย่างเป็นเลิศ 
นอกจากนีส้มรรถนะยงัมีความส าคญัต่อหอ้งสมุดและนกัสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วย
ค้นคว้า เน่ืองจากสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 
สามารถน าไปใชใ้นการประเมินผลการปฏิบตัิงานท าใหบ้คุลากรทราบระดบัความรู ้ความสามารถ
และขอ้บกพร่องของตนเองจนน าไปสู่การพัฒนาสมรรถนะไดต้รงจุด (เกริกเกียรติ ศรีเสริมโภค, 
2546, น. 29; เสน่ห์ จุ้ยโต, 2559, น. 206-207; ชูชัย สมิทธิไกร, 2552; พชรวิทย์ จันทรศ์ิริสิร , 
2554, น. 13) 

แต่จากการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งท าให้ผูว้ิจัยพบว่าพืน้ฐานทาง
การศกึษาของนกัสารสนเทศในประเทศไทยส าเร็จการศกึษาในระดบัปริญญาตรีและปรญิญาโทใน
สาขาวิชาบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร ์หรือสารสนเทศศกึษา ซึ่งแตกตา่งจากประเทศ
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สหรฐัอเมริกา และสาธารณรฐัสิงคโปรต์ามงานวิจัยของยุพิน จันทรเ์จริญสิน (2548) เรื่องการ
พฒันางานบริการตอบค าถามและช่วยคน้ควา้ สถาบนัวิทยบริการ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั ดว้ย
วิธีเบ็นชม์ารค์กิง้กับห้องสมุดมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร ์โดยเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างหอ้งสมดุ 2 แห่ง ซึ่งผลการวิจยัดา้นบคุลากรและบริการพบว่า หอ้งสมดุทัง้ 2 แห่งมีความ
แตกตา่งกนั แมว้า่บรรณารกัษจ์ะส าเร็จการศกึษาในระดบัปริญญาโทเช่นเดียวกนั แตบ่รรณารกัษ์
ของหอ้งสมุดมหาวิทยาลยัแห่งชาติสิงคโปรมี์ความสามารถท่ีหลากหลายและเช่ียวชาญกว่า ซึ่ง
เหมาะกับการให้บริการสารสนเทศเพ่ือการวิจัยในแต่ละสาขาวิชา เพราะในระดับปริญญาตรี
บรรณารกัษส์  าเรจ็การศกึษาจากคณะวิชาเฉพาะ แตบ่รรณารกัษข์องสถาบนัวิทยบรกิารส่วนใหญ่
จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีและโททางดา้นบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตรโ์ดยตรง 
ท าใหไ้ม่มีความรูเ้พียงพอต่อการใหบ้ริการเฉพาะทางอย่างลึกซึง้  เช่นเดียวกับบุคลากรหอ้งสมุด
ทางการแพทยข์องออสเตรเลียท่ีไมมี่ความรูท้างวิทยาศาสตรส์ขุภาพซึ่งจ  าเป็นส าหรบัการใหบ้รกิาร
ของห้องสมุดทางการแพทย์ จากการศึกษางานวิจัยต่างประเทศ เรื่อง Australia’s health 
libraries: A research-directed future โดย ฮาแลม และคณะ (Hallam et al., 2010, p. 351) 
เม่ือท างานในหอ้งสมดุเฉพาะท่ีตอ้งใหบ้รกิารสารสนเทศเฉพาะสาขาวิชาเชิงลึก จึงตอ้งเรียนรูจ้าก
ประสบการณก์ารท างานซึ่งตอ้งใชร้ะยะเวลานานกว่าจะเกิดความเช่ียวชาญในสาขานัน้ ๆ 

นอกจากนีง้านวิจยัท่ีศึกษาเก่ียวกับสมรรถนะของนกัสารสนเทศจ านวนมาก (ทิพวรรณ 
สขุรวย, 2558, น. 111; ปิยสดุา ตนัเลิศ, 2553, น. 99; พรชนิตว ์ลีนาราช, 2555, น. 13; วราภรณ ์
จนัทคตั และ ภรณี ศิริโชติ, 2555, น. 53; ศมุรรษตรา แสนวา, 2557, น. 50) ปรากฎผลการวิจัย
และข้อเสนอแนะท่ีมุ่งเน้นให้มีการพัฒนานักสารสนเทศให้เป็นผู้เช่ียวชาญเฉพาะสาขาวิชา 
(Subject Specialist หรือ Subject Librarians) หรือเป็นผู้เช่ียวชาญเฉพาะทาง  (Information 
Specialist) โดยมีความรูค้วามสามารถในศาสตรอ่ื์นนอกเหนือจากวิชาชีพบรรณารักษ์ เพ่ือ
สนับสนุนด้านการท าวิจัยท่ีเป็นงานวิชาการเฉพาะทาง  และให้บริการแก่ผู้ใช้บริการเฉพาะ
สาขาวิชาในเชิงลึก ฉะนัน้ หอ้งสมุดจึงควรส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะ หรือมีการวางแผนการ
พัฒนานักสารสนเทศอย่างสม ่าเสมอ ดงัเช่นงานวิจัยของระเบียบ แสงจนัทร ์และศุภกร เมาลา
นนท์ เรื่องการรับรู ้และความต้องการของประชาคมจุฬาฯ ท่ีมีต่อบริการ Subject Librarian 
ส านกังานวิทยทรพัยากร มีการระบุว่าผลการวิจยันีส้ามารถน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลส าหรบัการพฒันา
สมรรถนะผู้ให้บริการหรือผู้เช่ียวชาญเฉพาะสาขาวิชา ทั้งยังชี ้ให้เห็นถึงความต้องการของ
ผูร้บับริการต่อความสามารถของบุคลากรท่ีใหบ้ริการ Subject Librarian โดยพบว่า ผูร้บับริการมี
ความตอ้งการใชบ้รกิาร Subject Librarian ในระดบัมาก พรอ้มทัง้เสนอแนะใหมี้การพฒันาทกัษะ



  4 

ความรูค้วามสามารถเฉพาะสาขาวิชาให้กับบุคลากรผู้ให้บริการมากขึน้เพ่ือประโยชน์ในการ
ให้บริการเชิงลึกท่ี มีประสิทธิภาพ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย แม้ว่าใน
ตา่งประเทศจะมีแนวคดิแบบจ าลองของนกัสารสนเทศ (Informationist) ท่ีปฏิบตัิงานในแวดวงการ
แพทยแ์ละสาธารณสขุใหใ้ชค้วามรูเ้ฉพาะสาขาวิชามากขึน้ (Giuse et al., 2005, p. 250) แตย่งัไม่
มีงานวิจัยใดในประเทศไทยท่ีระบุถึงสมรรถนะของนักสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วย
คน้ควา้ของหอ้งสมดุทางดา้นวิทยาศาสตรส์ขุภาพ รวมทัง้แนวทางการพฒันาความรู ้ทกัษะใหเ้ป็น
นกัสารสนเทศผูมี้ความเช่ียวชาญเฉพาะสาขาท่ีสามารถใหบ้ริการในเชิงลึก ดงันัน้ผูว้ิจยัจึงสนใจ
ศกึษาสมรรถนะนกัสารสนเทศท่ีใหบ้ริการตอบค าถามและช่วยคน้ควา้ของหอ้งสมุดวิทยาศาสตร์
สขุภาพท่ีพึงประสงค ์พรอ้มทัง้ศกึษาคน้ควา้วิธีการหรือแนวทางท่ีใชใ้นการพฒันาสมรรถนะ เพราะ
แมจ้ะปรากฏงานวิจัยท่ีศึกษาการพัฒนาสมรรถนะของบรรณารกัษ์และนักสารสน เทศ แต่ไม่มี
งานวิจยัใดท่ีเจาะจงเฉพาะต าแหน่งนกัสารสนเทศบริการตอบค าถามและชว่ยคน้ควา้ท่ีปฏิบตัิงาน
ในหอ้งสมุดทางดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพซึ่งเป็นต าแหน่งท่ีตอ้งเผชิญกับผูใ้ชบ้ริการของหอ้งสมุด
โดยตรงจ าเป็นตอ้งมีความรูเ้ฉพาะดา้นวิทยาศาสตรส์ขุภาพเพ่ือการบริการท่ีเป็นเลิศ มีทกัษะทาง
วิชาชีพและการส่ือสารท่ีดีเพ่ือประสิทธิภาพสูงสุดในการใหบ้ริการ รวมทัง้สามารถท างานร่วมกับ
นักวิจัย และนักวิชาการได้ ซึ่งผลการวิจัยท่ีได้ในครั้งนี ้จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปพัฒนา
สมรรถนะของนกัสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วยการคน้ควา้ของหอ้งสมุดวิทยาศาสตรไ์ด้
สอดคลอ้งและมีคณุภาพตอ่ไป 

ความมุ่งหมายของงานวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดต้ัง้ความมุง่หมายไวด้งันี ้

1. เพ่ือศึกษาสมรรถนะนักสารสนเทศท่ีให้บริการตอบค าถามและช่วยคน้ควา้ของ
หอ้งสมดุวิทยาศาสตรส์ขุภาพ 

2. เพ่ือศกึษาแนวทางการพฒันาสมรรถนะนกัสารสนเทศท่ีใหบ้รกิารตอบค าถามและ
ชว่ยคน้ควา้ของหอ้งสมดุวิทยาศาสตรส์ขุภาพ 

ความส าคัญของการวิจัย 
ผลจากการศึกษาท าให้ห้องสมุดทราบถึงสมรรถนะท่ีพึงประสงคข์องนักสารสนเทศ

บริการตอบค าถามและช่วยค้นคว้าของห้องสมุดทางด้านวิทยาศาสตรส์ุขภาพ ประกอบด้วย 
ความรู ้ทกัษะ และคณุลกัษณะสว่นบคุคลท่ีควรพฒันา รวมทัง้ทราบแนวทางหรือวิธีการพฒันานกั
สารสนเทศเพ่ือเป็นผู้เช่ียวชาญเฉพาะสาขาวิชาท่ีสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ และมีการใหบ้ริการสารสนเทศท่ีเป็นเลิศ โดยหอ้งสมุด
ทางดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพ หรือหอ้งสมุดเฉพาะอ่ืน ๆ สามารถน าผลการศึกษานีไ้ปใชใ้นการ
วางแผนพฒันาสมรรถนะของนกัสารสนเทศบรกิารตอบค าถามและชว่ยคน้ควา้ได ้

ขอบเขตของการวิจัย 
การก าหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก 

การวิจัยนีเ้ป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ท่ีใช้วิธีการเก็บข้อมูล
แบบสมัภาษณเ์ชิงลกึ และสนทนากลุม่ ซึ่งมีผูใ้หข้อ้มลูหลกัดงันี ้

1. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ได้แก่ ผู้บริหารห้องสมุดทางด้าน
วิทยาศาสตรส์ขุภาพ จ านวน 7 คน นกัสารสนเทศบรกิารตอบค าถามและชว่ยคน้ควา้ของหอ้งสมดุ
ทางดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพ เป็นจ านวน 5 คน และผูใ้ชบ้ริการหอ้งสมุดทางดา้นวิทยาศาสตร์
สขุภาพ จ านวน 5 คน รวมทัง้สิน้จ  านวน 17 คน 

2. การประเมินร่างแนวทางการพัฒนาสมรรถนะนักสารสนเทศบริการตอบค าถาม
และชว่ยคน้ควา้ของหอ้งสมดุทางดา้นวิทยาศาสตรส์ขุภาพ จากผูท้รงคณุวฒุิ จ  านวน 6 ราย 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1. ห้องสมุดวิทยาศาสตรส์ุขภาพ หมายถึง ห้องสมุดท่ีให้บริการสารสนเทศทางด้าน

วิทยาศาสตรส์ุขภาพท่ีครอบคลุม 7 สาขาวิชาตามเกณฑ์การแบ่งกลุ่มสาขาวิชาของ ISCED 
(International Standard Classification of education) ประกอบด้วยสาขาด้านทันตกรรม 
การแพทย์ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ การวินิจฉัยและเทคโนโลยีทางการแพทย์ การ
บ าบดัรกัษาและื้ืนืูสมรรถภาพ เภสชักรรม และการแพทยท์างเลือก ซึ่งตัง้อยู่ในสถานศกึษาของ
ประเทศไทย 

2. นกัสารสนเทศ หมายถึง ผูท่ี้ปฏิบตังิานบริการตอบค าถามและช่วยคน้ควา้ในหอ้งสมดุ
ท่ีใหบ้ริการสารสนเทศทางดา้นทนัตกรรม การแพทย ์การพยาบาลและการผดงุครรภ ์การวินิจฉัย
และเทคโนโลยีทางการแพทย ์การบ าบดัรกัษาและื้ืนืูสมรรถภาพ เภสัชกรรม และการแพทย์
ทางเลือก ซึ่งตั้งอยู่ในสถานศึกษาของประเทศไทย โดยสามารถเรียกได้หลากหลาย เช่น 
บรรณารกัษต์อบค าถาม บรรณารกัษอ์า้งอิงและสารสนเทศ นกัสารสนเทศ นกัเอกสารสนเทศ เป็น
ตน้ 

3. สมรรถนะ หมายถึง ความรู ้ทักษะ และคุณลักษณะส่วนบุคคลของนักสารสนเทศ
หอ้งสมดุวิทยาศาสตรส์ขุภาพประกอบดว้ยรายละเอียดดงันี ้
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3.1 ความรูข้องนักสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วยค้นคว้าของห้องสมุด
ทางดา้นวิทยาศาสตรส์ขุภาพ 
 3.1.1 ความรูด้า้นวิทยาศาสตรส์ขุภาพ 
 3.1.2 ความรูเ้ก่ียวกบัการบรหิารจดัการและภาวะผูน้  า 
 3.1.3 ความรูเ้ก่ียวกบัการบรกิารสารสนเทศทางวิทยาศาสตรส์ขุภาพ 
 3.1.4 ความรู้เก่ียวกับการบริหารจัดการแหล่งสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์
สขุภาพ 
 3.1.5 ความรูท้างเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ 
 3.1.6 ความรูเ้ก่ียวกบัระเบียบวิธีวิจยั 
 3.1.7 ความรูเ้ก่ียวกบักฎหมาย 
 3.1.8 ความรูเ้ก่ียวกบัการสอน และการฝึกอบรม 

3.2 ทกัษะของนกัสารสนเทศหอ้งสมดุวิทยาศาสตรส์ขุภาพ 
 3.2.1 ทกัษะการบรหิารจดัการและภาวะผูน้  า 
 3.2.2 ทกัษะการในการบรกิารสารสนเทศทางวิทยาศาสตรส์ขุภาพ 
 3.2.3 ทกัษะการในการจดัการแหลง่สารสนเทศทางวิทยาศาสตรส์ขุภาพ 
 3.2.4 ทกัษะทางเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ 
 3.2.5 ทกัษะการสอน และการฝึกอบรม 
 3.2.6 ทกัษะการส่ือสาร 

3.3 คณุลกัษณะสว่นบคุคลของนกัสารสนเทศหอ้งสมดุวิทยาศาสตรส์ขุภาพ 
 3.3.1 จรยิธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 3.3.2 การจดัการตนเองและความฉลาดทางอารมณ ์
 3.3.3 มนษุยสมัพนัธ ์
 3.3.4 จิตบรกิาร 
 3.3.5 ภาวะผูน้  า 
 3.3.6 การพฒันาตนเอง และเรียนรูต้ลอดชีวิต 
 3.3.7 ความรบัผิดชอบ 
 3.3.8 แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ 
 3.3.9 ความนา่เช่ือถือและนา่ไวว้างใจ 
 3.3.10 ความคดิรเิริ่มสรา้งสรรค ์
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 3.3.11 การปรบัตวั 
4. แนวทางการพัฒนาสมรรถนะ หมายถึง แนวปฏิบัติ ข้อก าหนดหรือวิธีการพัฒนา

สมรรถนะนักสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วยคน้ควา้ของหอ้งสมุดทางดา้นวิทยาศาสตร์
สขุภาพ 



 

บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดศ้ึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และไดเ้สนอตามหวัขอ้
ตอ่ไปนี ้

1. แนวคดิเก่ียวกบัสมรรถนะ 
 1.1 ความหมายของสมรรถนะ 
 1.2 ความส าคญัของสมรรถนะ 
 1.3 องคป์ระกอบของสมรรถนะ 
 1.4 ประเภทของสมรรถนะ 

2. สมรรถนะของนกัสารสนเทศหอ้งสมดุวิทยาศาสตรส์ขุภาพ 
 2.1 มาตรฐานท่ีเก่ียวกับสมรรถนะนกัสารสนเทศหอ้งสมุดวิทยาศาสตรส์ุขภาพ
 2.2 สมรรถนะของนกัสารสนเทศหอ้งสมดุวิทยาศาสตรส์ขุภาพ 

 2.2.1 ความรูข้องนกัสารสนเทศหอ้งสมดุวิทยาศาสตรส์ขุภาพ 
 2.2.2 ทกัษะของนกัสารสนเทศหอ้งสมดุวิทยาศาสตรส์ขุภาพ 
 2.2.3 คุณลักษณะส่วนบุคคลของนักสารสนเทศห้องสมุดวิทยาศาสตร์

สขุภาพ 
3. การพฒันาสมรรถนะของนกัสารสนเทศหอ้งสมดุวิทยาศาสตรส์ขุภาพ 
4. หอ้งสมดุวิทยาศาสตรส์ขุภาพ 

 4.1 บรกิารของหอ้งสมดุวิทยาศาสตรส์ขุภาพ 
 4.2 ผูใ้ชบ้รกิารหอ้งสมดุวิทยาศาสตรส์ขุภาพ 

5. บทบาทของนักสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วยค้นคว้าของห้องสมุด
ทางดา้นวิทยาศาสตรส์ขุภาพ 
 5.1 บรกิารตอบค าถามและชว่ยคน้ควา้ 
 5.2 บทบาทของนกัสารสนเทศงานบรกิารตอบค าถามและชว่ยคน้ควา้ 

6. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 6.1 งานวิจยัในตา่งประเทศ 
 6.2 งานวิจยัในประเทศ 
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แนวความคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ 
แนวคดิเก่ียวกบัสมรรถนะมีจดุเริ่มตน้ในปี พ.ศ. 2513 โดยศาสตราจารยเ์ดวิด ซี แมคเคิล

แลนด ์(David C. McClelland) นกัจิตวิทยามหาวิทยาลยัฮารว์ารด์ ไดร้บัมอบหมายจาก The US 
State Department ใหพ้ฒันาแบบทดสอบทางบคุลิกภาพขึน้มาใหมเ่พ่ือน ามาใชใ้นการศกึษานิสยั
และทศันคติในการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากแตเ่ดิมหน่วยงานไดใ้ชแ้บบทดสอบท่ีเรียกว่า 
Foreign Service Office Exam ท่ีมุ่งทดสอบดา้นทกัษะ (Skills) เพ่ือคดัเลือกเจา้หนา้ท่ีท่ีท าหนา้ท่ี
เผยแพร่วฒันธรรม และขอ้มูลเก่ียวกับสหรฐัอเมริกา (FSIOs) ใหไ้ปประจ าตามส านกังานต่าง ๆ  
ทั่วโลก แตแ่บบทดสอบดงักล่าวมีขอ้บกพรอ่ง เช่น การใชเ้กณฑว์ดัผลสงูเกินไป การเลือกปฏิบตัิ มี
การตรวจสอบพบความไม่สอดคลอ้งระหว่างคะแนนสอบกับผลการปฏิบตัิงาน เป็นตน้ท าใหก้ลุ่ม
คนผิวสีและคนกลุม่นอ้ยไมไ่ดร้บัการคดัเลือก 

แมคเคลิแลนด ์จึงพฒันาเครื่องมือใหมท่ี่มีความแม่นย า มีมาตรฐาน และสามารถท านาย
การปฏิบตัิงานได ้เริ่มจากการเปรียบเทียบเจา้หนา้ท่ีท่ีมีผลการปฏิบตัิงานดีกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีสามารถ
ปฏิบัติงานไดต้ามมาตรฐาน และสรา้งเครื่องมือเรียกว่า BEI (Behavioral Event Interview) ให้
เจา้หน้าท่ีผู้ท  าแบบสอบถามตอบค าถามเก่ียวกับงานท่ีประสบความส าเร็จ 3 เรื่อง และงานท่ี
ลม้เหลว 3 เรื่อง เพ่ือคน้หาลกัษณะพฤติกรรมท่ีท าใหเ้กิดผลการปฏิบตัิงานท่ีดีกับความแตกต่างของ
พฤติกรรมระหว่างเจา้หนา้ท่ี 2 กลุ่ม โดยการวิเคราะหค์ะแนนจากแบบทดสอบ และเรียกลกัษณะของ
พฤติกรรมท่ีก่อใหเ้กิดผลการปฏิบตัิงานท่ีดีว่า สมรรถนะ หรือ Competency (พชรวิทย ์จนัทรศ์ิริสิร, 
2554, น. 7-8; สกุญัญา รศัมีธรรมโชต,ิ 2551, น. 11-12; สขุมุวิทย ์ไสยโสภณ, 2560, น. 77) 

นอกจากนี้ในปี  พ .ศ. 2516 แมคเคิลแลนด์ได้ตีพิมพ์บทความ เรื่อง Testing for 
Competence Rather Than for Intelligence และแสดงความคิดเห็นว่า ความรู ้ความถนัด และ
ความสามารถหรือความเช่ียวชาญทางสติปัญญา ไม่ใช่ตวัชีว้ดัความส าเร็จของผลงาน แต่สิ่งท่ี
สามารถท านายความส าเร็จในการท างานไดดี้กว่าคือสมรรถนะ เพราะผูท่ี้ประสบความส าเร็จอาจ
ไม่ใช่บคุคลท่ีเรียนเก่ง แต่เป็นผูท่ี้สามารถประยกุตอ์งคค์วามรูใ้นตนเองมาใชเ้กิดประโยชนต์อ่การ
ท างานไดอ้ย่างประสิทธิภาพ (ชูชยั สมิทธิไกร, 2552, น. 26; สุกัญญา รศัมีธรรมโชติ, 2551, น. 
13) 

ความหมายของสมรรถนะ 
นกัวิชาการ และหน่วยงานจ านวนมากไดก้ าหนดค าในภาษาไทยเพ่ือใชเ้รียกแทนค า

ว่า Competency ไดแ้ก่ สมรรถนะ ขีดความสามารถเชิงสมรรถนะ สมรรถภาพ ศกัยภาพ ซึ่งใน
งานวิจยันีจ้ะใชค้  าวา่ สมรรถนะ ทัง้นีมี้ผูใ้หค้วามหมายของค าวา่ สมรรถนะ ไวด้งันี ้
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รชิารด์ โบยาทซิส (Boyatzis, 2008, p. 6) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า สมรรถนะหมายถึง 
ความสามารถหรือทักษะท่ีมีความเก่ียวข้องแต่แตกต่างกันของพฤติกรรมพืน้ฐานท่ีเกิดขึน้จาก
เจตนา ซึ่งพฤตกิรรมเหลา่นีจ้ะแสดงออกมาจากเจตนาตามสถานการณห์รือชว่งตา่ง ๆ 

ชารล์ส วูดดราื (Woodruffe, 1993, p. 17) ใหค้วามหมายว่า สมรรถนะ หมายถึง
ชดุรูปแบบของพฤตกิรรมท่ีผูท้  างานน าไปใชใ้นการปฏิบตังิานตามหนา้ท่ีดว้ยความสามารถ 

เกริกเกียรติ ศรีเสริมโภค (2546) ไดใ้ห้ความหมายว่า สมรรถนะ หมายถึง ความรู ้
ทักษะ และความสามารถของมนุษย์ท่ีแสดงผ่านพฤติกรรม แม้ในความเป็นจริงมนุษย์มี
ความสามารถแฝงจ านวนมาก แตไ่ม่ไดถ้กูดงึมาใชเ้น่ืองจากปัจจยัหลายประการ เชน่ ทศันคต ิและ
สิ่งแวดลอ้มรอบตวั ซึ่งสอดคลอ้งกบัทฤษฎีภูเขาน า้แข็ง (Iceberg) ประกอบดว้ยส่วนท่ีอยู่เหนือผิว
น า้ เป็นสว่นท่ีง่ายตอ่การบรหิารจดัการ และสว่นท่ีอยูใ่ตน้  า้ท่ีแฝงอยูแ่ละยากตอ่การบรหิารจดัการ 

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2548 , น. 4) ให้ความหมายไว้ว่า 
สมรรถนะ หมายถึง คณุลกัษณะเชิงพฤติกรรมท่ีเป็นผลมาจากความรู ้ทกัษะ/ความสามารถ และ
คณุลกัษณะอ่ืน ๆ ท่ีท าใหบ้คุคลสามารถสรา้งผลงานไดโ้ดดเดน่กวา่เพ่ือนรว่มงานอ่ืน ๆ ในองคก์ร 

ราชบัณฑิตยสถาน (2554 , ออนไลน์) ให้ความหมายว่า สมรรถนะ หมายถึง
ความสามารถ (ใชแ้ก่เครื่องยนต)์ เช่น เครื่องยนตแ์บบนีมี้สมรรถนะดีเย่ียมเหมาะส าหรบัการเดิน
ทางไกล 

เสน่ห ์จุย้โต (2559, น.198) สมรรถนะ หมายถึง คณุลกัษณะเชิงพฤติกรรมท่ีจ าเป็น
ของบุคคลท่ีท าใหส้ามารถท างานในหนา้ท่ีท่ีไดร้บัมอบหมายใหป้ระผลส าเร็จอย่างดีเย่ียม และ
แสดงบทบาทไดอ้ยา่งเหมาะสม 

ศภุชยั ยาวะประภาษ (2548, น. 36) สมรรถนะ หมายถึง ลกัษณะท่ีเป็นฐานรากของ
บคุคลหนึ่ง ๆ ซึ่งมีความเช่ือมโยงเชิงเหตแุละผลกบัผลการปฏิบตังิานท่ีเหนือกวา่ หรือประสิทธิผลท่ี
สามารถอา้งอิงกบัเกณฑม์าตรฐานในงานหนึ่ง หรือสถานการณห์นึ่งได ้

วีระวัฒน ์ปันนิตามัย (2549, พฤษภาคม-สิงหาคม) สมรรถนะ หมายถึง กลุ่มของ
คณุลกัษณะใด ๆ ท่ีอยู่ภายในบุคคลอนัมีผลต่อการแสดงออกในสถานการณต์่าง ๆ ส่งผลต่อการ
ปฏิบตังิานใหส้  าเรจ็ ดีขึน้ ไดด้งัมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้หรือมีประสิทธิภาพมากขึน้ 

ชชูยั สมิทธิไกร (2552, น. 27-28) สรุปว่า สมรรถนะ หมายถึง คณุลกัษณะท่ีจ าเป็น
ในการปฏิบัติงานของบุคคล ได้แก่ ความรู ้ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอ่ืน ๆ เช่น 
อุปนิสัย ทัศนคติ บุคลิกภาพ เป็นตน้ ซึ่งสามารถวัดไดแ้ละตอ้งมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกับ
วิสัยทัศน ์ค่านิยม และเป้าหมายขององคก์าร เพ่ือให้การปฏิบัติงานในหน้าท่ีของบุคคลเป็นไป
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อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด รวมถึงตอ้งสามารถจ าแนกความแตกต่างระหว่าง
บคุคลท่ีมีผลการปฏิบตังิานสงูจากบคุคลท่ีมีผลการปฏิบตังิานต ่าได ้

จากความหมายของสมรรถนะจากนกัวิชาการ และหน่วยงานขา้งตน้สามารถสรุปได้
ว่า สมรรถนะ หมายถึง ลกัษณะของพฤติกรรมท่ีบุคคลแสดงออกมาผ่านสถานการณต์่าง ๆ หรือ
ผ่านการปฏิบัติงานตามความรู้ ทักษะและคุณลักษณะส่วนบุคคลท่ีตนเองมี ท าให้บุคคล 
มีความสามารถท่ีแตกตา่งกนั และส่งผลต่อการปฏิบตัิงาน เช่น บุคลากรท่ีมีสมรรถนะสงูสามารถ
สรา้งสรรคผ์ลงานท่ีโดดเด่น มีประสิทธิภาพ และประสบความส าเร็จมากกว่าเพ่ือนร่วมงานคนอ่ืน ๆ 
เป็นตน้ 

ความส าคัญของสมรรถนะ 
สมรรถนะเป็นหลักการส าคัญท่ีถูกน าไปใช้อย่างแพร่หลายทั้งในหน่วยงานและ

องคก์ารต่างภาครฐัและเอกชนเพ่ือเป้าหมายสูงสุดคือการด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ และ
บรรลวุตัถปุระสงคต์ามกลยทุธท่ี์ก าหนดไว ้จงึสามารถสรุปความส าคญัของสมรรถนะไดด้งันี ้(เกรกิเกียรต ิ
ศรีเสริมโภค, 2546, น. 29; เสน่ห ์จุย้โต, 2559, น. 206-207; ชชูยั สมิทธิไกร, 2552; พชรวิทย ์จนัทรศ์ิริสิร, 
2554, น. 13) 

1. ความส าคญัของสมรรถนะตอ่องคก์าร 
 1.1 การสรรหาและคดัเลือกบุคลากรเพ่ือเขา้ท างานเน่ืองจากสมรรถนะเป็นส่วน
ส าคญัท่ีสามารถน ามาใชใ้นกระบวนการคดัเลือกบคุลากรเขา้ท างานในต าแหนง่งานตา่ง ๆ และใช้
พิจารณาผูเ้ขา้สมคัรว่าควรมีความรู ้ทกัษะ และคณุสมบตัิรวมทัง้พฤติกรรมอย่างไร ระดบัใดท่ีเอือ้
ตอ่การปฏิบตัิงานไดมี้ประสิทธิภาพและส่งผลใหอ้งคก์ารประสบความส าเร็จ โดยใชเ้ครื่องมือ เช่น 
แบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบ เป็นตน้ เพ่ือวัดสมรรถนะท่ีตอ้งการ และท าใหอ้งคก์ารมีมาตรฐาน
กลางในการสรรหาคดัเลือกบคุลากร 
 1.2 การวางแผนการพัฒนาบุคลากร โดยแผนกทรพัยากรบุคคลขององคก์าร
สามารถใชส้มรรถนะเป็นเครื่องมือวางแผนก าหนดสิ่งท่ีบคุลากรตอ้งการพฒันา เพ่ือออกแบบการ
จดัโครงการฝึกอบรมและพัฒนาท่ีมีความชัดเจน เหมาะสมกับบุคลากรแต่ละระดบัใหส้ามารถ
พฒันาตนเองจนเกิดการพัฒนาศกัยภาพท่ีสอดคลอ้งต่อภาระงานและการปฏิบตัิหนา้ท่ี รวมทัง้
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนักบัองคก์ารภายนอกโดยสามารถบรรลุเปา้หมายขององคก์าร
อยา่งยั่งยืน 
 1.3 การประเมินผลการท างานของบุคลากร ทุกองค์การสามารถน าระบบ
สมรรถนะมาใชเ้พ่ือท าใหท้ราบว่าสมรรถนะใดบา้งท่ีช่วยใหผู้ป้ฏิบตัิงานสามารถท างานไดสู้งกว่ า
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มาตรฐาน และยงัช่วยก าหนดพฤติกรรมการท างานท่ีเหมาะสม ควรไดร้บัรางวลัหรือการยกย่อง 
รวมถึงการปรบัเงินเดือน 
 1.4 การบรรลุเป้าหมายและความส าเร็จขององคก์าร จากความส าคัญของ
สมรรถนะท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ตัง้แต่การสรรหาและคดัเลือกบุคลากร การวางแผนพฒันาบุคลากร 
และการประเมินผลการปฏิบตังิานชีใ้หเ้ห็นวา่ถา้บคุลากรในองคก์ารมีทกัษะ ความรู ้ความสามารถ
และไดร้บัการพฒันาตนเองใหส้งูขึน้และสามารถน าความรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการท างานจนสามารถ
ปฏิบตังิานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เพราะบคุลากรเปรียบเสมือนกลไกขบัเคล่ือนการด าเนินงานตา่ง 
ๆ ภายในองคก์ารให้เป็นไปตามมาตรฐานและสามารถแข่งขันกับองคก์ารอ่ืน ๆ หรือส่งผลให้
องคก์ารประสบผลส าเรจ็ในระยะยาว 

2. ความส าคญัของสมรรถนะตอ่บคุลากรขององคก์าร 
 2.1 การเรียนรู ้และการพฒันาตนเองของบุคลากรเน่ืองจากการน าสมรรถนะมา
ใชใ้นการวดัทกัษะ ความรู ้และความสามารถของบุคลากรจะช่วยใหท้ราบจดุอ่อนจดุแข็งเก่ียวกับ
ระดบัความรู ้ความสามารถของตนเองว่าอยู่ในระดบัใด มีดา้นใดบา้งท่ียงัขาดหรือบกพรอ่ง และ
ควรไดร้บัการพฒันาเพ่ือผลดีตอ่การปฏิบตัิงาน เม่ือบคุลากรทราบจดุอ่อนของตนเองจะท าใหเ้กิด
การเรียนรูอ้ย่างต่อเน่ือง สามารถเลือกกิจกรรมหรือหัวขอ้ในการฝึกอบรมและพัฒนาตนเองเพ่ือ
พฒันาศกัยภาพไดต้รงตามตอ้งการ 
 2.2 ความกา้วหนา้ทางอาชีพ การน าสมรรถนะมาใชป้ระเมินความรู ้ความสามารถ
ของบุคลากรในองคก์ารตามสายงานและต าแหน่งต่าง ๆ นอกจากท าให้บุคลากรทราบระดับ
ความรู้ ความสามารถของตนแล้ว ยังสามารถน าผลการประเมินท่ีได้ม าใช้ในการวางแผน
ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานของตนเอง เพราะบุคลากรท่ีมีสมรรถนะสูงอาจไดร้บัการคดัเลือก
จากผูบ้รหิารใหร้บัต าแหน่งท่ีส าคญัยิ่งขึน้ ซึ่งส่งผลดีโดยตรงตอ่บคุลากรใหเ้ตบิโตกา้วหนา้ในหนา้ท่ี
การงานและเพิ่มพนูพฒันาทกัษะความรู ้ความสามารถใหส้งูยิ่งขึน้ 

สมรรถนะจึงมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อองคก์ารในการบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ 
เริ่มตัง้แตก่ระบวนการสรรหาคดัเลือกบคุลากรท่ีมีความรูค้วามสามารถเหมาะสมกบัต าแหน่งงาน 
การวางแผนการฝึกอบรมพฒันาบคุลากรเพ่ือดงึศกัยภาพภายในตวับคุลากรใหส้ามารถปฏิบตัิงาน
ไดอ้ย่างดีเย่ียม และการประเมินผลการปฏิบตัิงานเพ่ือสรา้งโอกาสในความกา้วหนา้ทางอาชีพแก่
บคุลากร เพราะองคก์ารใดท่ีบคุลากรมีความสามารถระดบัสงูสามารถสรา้งสรรคผ์ลงานใหเ้กิดขึน้
อยา่งตอ่เน่ือง ยอ่มสง่ผลใหอ้งคก์ารบรรลเุปา้หมายและประสบความส าเรจ็อยา่งยั่งยืน 
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องคป์ระกอบของสมรรถนะ 
เดวิด แมคเคิลแลนด ์(David McClelland) ได้เสนอองคป์ระกอบของสมรรถนะ 5 

ดา้น (Vazirani, 2010, p. 124; ชูชยั สมิทธิไกร, 2552, น. 28-30; ณรงคศ์กัดิ์ บุญเลิศ, 2556, น. 
42-43; สกุญัญา รศัมีธรรมโชต,ิ 2551, น. 14-15; สขุมุวิทย ์ไสยโสภณ, 2560, น. 86) ดงันี ้

1. ความรู ้(Knowledge) หมายถึงสารสนเทศท่ีสั่งสมอยู่ในตัวบุคคล หรือสิ่งท่ีเกิด
จากการศึกษาค้นคว้า การเรียนรูจ้ากภายในห้องเรียน จากประสบการณ์ในการท างานและ
ชีวิตประจ าวนัของบคุคลจนเกิดความเขา้ใจในแนวคิด หลกัการขอ้เท็จจริงตา่ง ๆ เช่น ศลัยแพทย์
ตอ้งมีความรูเ้รื่องการผ่าตดั การใชเ้ครื่องมืออุปกรณต์า่ง ๆ ในหอ้งผ่าตดั หรือบรรณารกัษแ์ละนกั
สารสนเทศตอ้งมีความรูท้างวิชาชีพสารสนเทศเก่ียวกับการจัดหมวดหมู่ทรพัยากรสารสนเทศ 
ความรูเ้รื่องหลกัการบรหิารจดัการทรพัยากรสารสนเทศภายในหอ้งสมดุ เป็นตน้ 

2. ทักษะ (Skills) หมายถึงความสามารถของบุคคลในการด าเนินการกิจกรรม
บางอย่างได้เป็นอย่างดีซึ่งเกิดจากการกระท าอย่างสม ่าเสมอ หรือฝึกปฏิบัติเป็นประจ าจน
กลายเป็นความช านาญ เช่น ทกัษะการรกัษาืันใหก้ับคนไขข้องทนัตแพทยท่ี์สามารถถอนืันได้
โดยท่ีคนไขไ้ม่รูส้ึกเจ็บปวดร่วมกับทักษะในการพูดท่ีช่วยใหค้นไขรู้ส้ึกผ่อนคลายและไม่กลัวการ
รกัษาืัน หรือทกัษะการเย็บแผลของศลัยแพทยบ์างท่านสามารถเย็บแผลไดส้วยงามประณีต ท า
ใหแ้ผลของคนไขท่ี้รบัการผา่ตดัมีเพียงรอยเล็ก ๆ หรือไมน่า่เกลียด เป็นตน้ 

3. ลักษณะส่วนบุคคลหรือ อัตมโนทัศน ์(Self-Concept) หมายถึงทัศนคติ ค่านิยม 
คณุคา่ในตนเอง และภาพลกัษณท่ี์บคุคลนัน้รบัรู ้(ราชบณัฑิตยสถาน, 2556, น. 269) รวมถึงการมี
จดุมุง่หมายและเช่ือมั่นวา่ตนเองสามารถปฏิบตังิานหรือประสบความส าเรจ็ไดใ้นสถานการณต์า่ง ๆ 

4. ลักษณะนิสัย (Traits) หมายถึงลักษณะท่ีบุคคลแสดงออกหรือตอบสนองต่อ
สถานการณต์่าง ๆ จนเป็นความเคยชิน หรือมีการแสดงออกซ า้ ๆ ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอย่าง
ถาวร และเป็นสิ่งท่ีก าหนดพฤตกิรรมของบคุคล (ราชบณัฑิตยสถาน, 2556, น. 307) 

5. แรงผลักดันเบือ้งลึก (Motives) หมายถึงพลังขับเคล่ือนหรือสิ่งท่ีเกิดขึน้ภายใน
จิตใจของบุคคล และผลกัดนัใหบ้คุคลแสดงการกระท าหรือพฤติกรรมตา่ง ๆ ท่ีน าไปสู่ เป้าหมายท่ี
ตอ้งการ 

จากองค์ประกอบ 5 ด้านของสมรรถนะท าให้นักวิชาการและนักวิจัยน ามา
เปรียบเทียบกบัแบบจ าลองภเูขาน า้แข็ง (Iceberg model) คณุลกัษณะหรือพฤติกรรมของบคุคลท่ี
มีทัง้ส่วนท่ีอยู่เหนือผิวน า้ กับส่วนท่ีอยู่ใตผ้ิวน า้ (Vazirani, 2010) โดยส่วนท่ีอยู่เหนือผิวน า้ ไดแ้ก่ 
ความรูแ้ละทกัษะ เป็นลกัษณะท่ีสามารถสงัเกตเห็นและพฒันาไดง้่าย และส่วนท่ีอยู่ใตผ้ิวน า้ ไดแ้ก่ 
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ลกัษณะส่วนบุคคล หรืออตัมโนทศัน ์ลกัษณะนิสยั และแรงผลกัดนัเบือ้งลึกเป็นส่วนท่ีไม่สามารถ
มองเห็นไดท้ัง้ยงัพฒันาไดย้าก แตจ่ะแสดงออกมาผา่นการกระท าของบคุคลและมีผลตอ่พฤตกิรรม
การปฏิบตัิงานอย่างยิ่ง นอกจากนี ้สกอตต ์บี แพรี (Scott B. Parry) ไดจ้ดักลุ่มขององคป์ระกอบ
ต่าง ๆ เหลือเพียง 3 ประการ คือ ความรู ้ทักษะ และคุณลักษณะส่วนบุคคลท่ีประกอบด้วย
ลกัษณะสว่นบคุคล หรืออตัมโนทศัน ์ลกัษณะนิสยั และแรงผลกัดนัเบือ้งลกึ 

ประเภทของสมรรถนะ 
จากการศกึษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัสมรรถนะ พบวา่มีการแบง่ประเภทของ

สมรรถนะตามกลุ่มหรือรูปแบบตา่ง ๆ ท่ีหลากหลายขึน้อยู่กบัมมุมอง ลกัษณะงานและการน าไปใช้
ใหเ้กิดประโยชนต์่อองคก์าร เช่นจ าแนกตามเกณฑอ์า้งอิง จ  าแนกตามความจ าเป็นของงาน และ
จ าแนกตามล าดบัชัน้โครงสรา้งขององคก์าร (ณรงคศ์กัดิ์ บุญเลิศ, 2556, น. 44) แต่โดยทั่วไปจะ
พบสมรรถนะส าคัญ 2 ประเภท ไดแ้ก่ (ชูชัย สมิทธิไกร, 2552, น. 30-31; ณรงคศ์ักดิ์ บุญเลิศ, 
2556, น. 44; ศภุชยั ยาวะประภาษ, 2548, น. 49; สขุมุวิทย ์ไสยโสภณ, 2560, น. 82) 

1. สมรรถนะหลัก (Core competency) เป็นสมรรถนะท่ีบุคลากรทุกคน และทุก
ต าแหน่งงานในองคก์ารตอ้งมีเพราะมีความสอดคลอ้งกบัจดุมุ่งหมายหรือพนัธกิจขององคก์ร ช่วย
สง่เสรมิใหอ้งคก์ารบรรลเุปา้หมายตามท่ีก าหนดไว ้

2. สมรรถนะตามต าแหน่ง หรือสมรรถนะตามสายงาน (Functional competency) 
เป็นสมรรถนะเฉพาะท่ีบุคลากรผูป้ฏิบตัิงานในต าแหน่งต่าง ๆ ตอ้งมีเพิ่มเติมจากสมรรถนะหลัก
เพ่ือใหก้ารท างานบรรลผุล เชน่ บรรณารกัษห์รือนกัสารสนเทศท่ีปฏิบตัิงานบรกิารตอบค าถามและ
ช่วยคน้ควา้ตอ้งมีความรูท้างวิชาชีพบรรณารกัษ์ โดยเฉพาะความรูแ้ละทักษะการสืบคน้สารสนเทศ
เพ่ือให้บริการแก่ผู้ใช้บริการห้องสมุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไดร้ับสารสนเทศตามความ
ตอ้งการ 

สมรรถนะของนักสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วยค้นคว้าของห้องสมุด
วิทยาศาสตรสุ์ขภาพ 

มาตรฐานทีเ่กี่ยวกับสมรรถนะนักสารสนเทศห้องสมุดวิทยาศาสตรสุ์ขภาพ 
สมรรถนะ หมายถึง ความรู ้ทักษะ และคุณลักษณะของบุคคลท่ีแสดงออกมาผ่าน

พฤติกรรมตามสถานการณต์่าง ๆ อนัส่งผลต่อการปฏิบตัิงาน และการจดักิจกรรมพัฒนาความรู ้
ความสามารถของบุคลากรดว้ยการประเมินจุดอ่อน จุดแข็งหาขอ้บกพรอ่งและจุดเด่นของแต่ละ
บุคคลเพ่ือด าเนินการส่งเสริมหรือปรับปรุงพัฒนาตามรูปแบบหรือเนื ้อหาท่ีเหมาะสม โดย
หน่วยงานจะมีบทบาทส าคญัในการคน้หาสมรรถนะดงักล่าวเพ่ือกระตุน้ใหบ้คุลากรรบัรูถ้ึงความรู ้
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ทกัษะ และคณุลกัษณะของตน หรือมีการก าหนดมาตรฐานสมรรถนะท่ีบคุลากรภายในองคก์รและ
วิชาชีพ เชน่ สมรรถนะวิชาชีพครูและบคุลากรทางการศกึษา สมรรถนะวิชาชีพพยาบาล สมรรถนะ
ทางวิชาชีพของนกับญัชี เป็นตน้ ในขณะท่ีวิชาชีพสารสนเทศและบรรณารกัษศาสตรจ์ะมีสมาคม
วิชาชีพท าหน้าท่ีให้การก าหนดมาตรฐานวิชาชีพ และสมรรถนะท่ีนักสารสนเทศพึงมี ดังเช่น 
สมาคมห้องสมุดอเมริกัน (American Library Association : ALA) สมาคมห้องสมุดเฉพาะของ
อเมริกา (The Special Library Association : SLA) สมาคมห้องสมุดทางการแพทย์ (Medical 
Library Association : MLA) สม าคม ห้ อ งส มุ ด ข อ งอ อส เต ร เลี ย  (Australia Library and 
Information Association) เป็นต้น แต่การก าหนดมาตรฐานสมรรถนะของนักสารสนเทศไม่
เจาะจงต าแหน่งบริการตอบค าถามและช่วยคน้ควา้ของหอ้งสมุดทางดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 
ประกอบกับจากการศึกษาคน้ควา้ของผูว้ิจยั พบว่า ในงานวิจยัของต่างประเทศท่ีศึกษาเก่ียวกับ
สมรรถนะนกัสารสนเทศของหอ้งสมดุทางดา้นวิทยาศาสตรส์ขุภาพ มีการน าการก าหนดมาตรฐาน
สมรรถนะส าหรับการเรียนรูต้ลอดชีวิตและความส าเร็จทางวิชาชีพของสมาคมห้องสมุดทาง
การแพทยม์าใชเ้ป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยมีการจดัท ารายงานสมรรถนะฉบบัสมบูรณข์ึน้
เม่ือปีพทุธศกัราช 2550 ก่อนจะมีการจดัท าฉบบัใหม่ในปีพทุธศกัราช 2560 ซึ่งมีสาระส าคญั ดงันี ้
(Medical Library Association, 2007, Online; 2017) 

1. การให้บริการสารสนเทศ (Information Service) นักสารสนเทศต้องมีความรู้
ความสามารถในการประเมินความต้องการสารสนเทศ การคัดเลือกสารสนเทศ การสืบค้น
สารสนเทศจากฐานขอ้มูลและแหล่งสารสนเทศออนไลนอ่ื์น และส่งมอบสารสนเทศท่ีเช่ือถือได้
ใหก้ับผูใ้ชบ้ริการเพ่ือน าไปใชป้ระโยชน ์นอกจากนีน้กัสารสนเทศตอ้งสามารถอธิบายขัน้ตอนการ
สืบคน้สารสนเทศ เทคนิคการสืบคน้  รวมทัง้มีทกัษะในการสมัภาษณอ์า้งอิง 

2. การบริหารจัดการสารสนเทศ (Information Management) นักสารสนเทศตอ้งมี
ความรูค้วามสามารถในการจดัการและพฒันาคลงัสารสนเทศ รวมถึงทรพัยากรสารสนเทศตา่ง ๆ 
ในหอ้งสมุด ตัง้แตก่ารจดัซือ้ จดัระบบทรพัยากรสารสนเทศ บ ารุงรกัษาทรพัยากรประเภทสิ่งพิมพ์
และส่ือดจิิทลัใหส้ามารถเขา้ถึงไดด้ว้ยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  

3. การออกแบบหลกัสูตรการสอนและการฝึกอบรม  (Instruction and Instructional 
Design) นักสารสนเทศเป็นผู้ให้การศึกษา และค าแนะน าแก่ผู้ใช้บริการให้สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้ตั้งแต่วิ ธีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ตลอดจนวิธีการประเมินบทความอย่างมี
วิจารณญาณผ่านการจดัหลกัสตูรการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง และมีความรูค้วามสามารถ
ในการใชเ้ทคโนโลยี และส่ือสงัคมออนไลนเ์พ่ือด าเนินการเรียนการสอน 
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4.  ภ า ว ะ ผู้ น  า แ ล ะ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร  (Leadership and Management)  
นกัสารสนเทศตอ้งมีความรู ้ความสามารถในการก าหนดกลยทุธ ์วางแผน และปฏิบตัิงานใหบ้รรลุ
เปา้หมาย โดยใชท้กัษะการส่ือสาร และความสามารถในการท างานรว่มกนัในองคก์ร นอกจากนีย้งั
ตอ้งมีความรูค้วามสามารถในการจดัสรรพืน้ท่ี สิ่งอ านวยความสะดวกตา่ง ๆ ภายในหอ้งสมดุ และ
มีความรูค้วามสามารถเก่ียวกบัการส ารวจและประเมินเทคโนโลยีสมยัใหม่ รวมทัง้สามารถสง่เสริม
ภารกิจและเปา้หมายขององคก์รใหบ้รรลผุลดว้ยการสนบัสนนุทางการตลาดหรือใชก้ารส่ือสารท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

5. การปฏิบตัิการหลกัฐานเชิงประจกัษ์และการวิจยั (Evidence-Based Practice & 
Research) นกัสารสนเทศตอ้งมีความสามารถในการสืบคน้สารสนเทศตามหลกัฐานเชิงประจกัษ์
เพ่ือสนับสนุนการตดัสินใจของผูใ้ชบ้ริการ รวมทัง้มีความรูค้วามสามารถในการอธิบายแนวคิด 
ขอ้มลูพืน้ฐานเก่ียวกบักระบวนการวิจยั และการเผยแพรง่านวิจยั 

6. ความเป็นมืออาชีพทางด้านสารสนเทศทางสุขภาพ  (Health Information 
Professionalism) นักสารสนเทศต้องมีความรูค้วามสามารถเก่ียวกับสารสนเทศทางสุขภาพ 
สามารถรว่มมือกบัผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นวิทยาศาสตรส์ขุภาพ สามารถอธิบายถึงสภาพแวดลอ้มใน
การดูแลสุขภาพและแนวโน้มปัจจุบันในการดูแลสุขภาพ รวมถึงความรูค้วามสามารถในการ
สง่เสรมิการเขา้ถึงสารสนเทศทางดา้นสขุภาพ 

สมรรถนะของนักสารสนเทศห้องสมุดวิทยาศาสตรสุ์ขภาพ 
แม้จะมีการศึกษาคน้ควา้สมรรถนะของนักสารสนเทศยุคใหม่ หรือสมรรถนะของ

บรรณารกัษ์หอ้งสมุดเฉพาะ แต่ผู้วิจัยยงัไม่คน้พบขอ้สรุปของงานวิจยัใดท่ีระบุถึงสมรรถนะของ 
นกัสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วยคน้ควา้ของหอ้งสมดุทางดา้นวิทยาศาสตรส์ขุภาพ จาก
การทบทวนวรรณกรรม งานวิจัยต่าง ๆ ของต่างประเทศพบว่ามีการอ้างอิงสมรรถนะของนัก
สารสนเทศทางการแพทย์ของสมาคมห้องสมุดแพทย์แห่งอเมริกัน หรือ  Medical Library 
Association (MLA) เพ่ือสร้างเป็นกรอบแนวคิดหรือโมเดลในการวิจัย  ดังนั้น ผู้วิจัยจึงต้อง
วิเคราะหผ์ลการวิจยัท่ีศกึษาเก่ียวกบัสมรรถนะใน 3 ประเดน็ ไดแ้ก่ 1. สมรรถนะของนกัสารสนเทศ
บริการตอบค าถามและช่วยคน้ควา้ 2. สมรรถนะของนกัสารสนเทศหอ้งสมุดวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 
และ 3. สมรรถนะของนกัสารสนเทศ เพ่ือคน้หาสมรรถนะท่ีจ าเป็นของนกัสารสนเทศบริการตอบ
ค าถามและชว่ยคน้ควา้ของหอ้งสมดุทางดา้นวิทยาศาสตรส์ขุภาพ ดงัภาพประกอบ 1 
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ภาพประกอบ 1 การวิเคราะหง์านวิจยัเก่ียวกบัสมรรถนะ 3 ประเดน็ 

ความรู้ของนักสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วยค้นคว้าของห้องสมุด
วิทยาศาสตรสุ์ขภาพ 
 1. ความรูแ้ละความเขา้ใจดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพ นกัสารสนเทศตอ้งมีความรู้
ความเขา้ใจดงันี ้

 1.1 มีความรูค้วามเขา้ใจสภาพแวดลอ้มทางการดูแลสุขภาพ ปัญหาและ
แนวโนม้ท่ีอาจส่งผลตอ่การพยาบาลและสาธารณสขุเพ่ือกา้วทนัการเปล่ียนแปลงของสารสนเทศ
ทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต 

 1.2 มีความรูเ้ก่ียวกบัวิชาชีพวิทยาศาสตรส์ขุภาพสาขาตา่ง ๆ ลกัษณะเฉพาะ
ของวิทยาศาสตรส์ขุภาพโดยเขา้ไปมีสว่นรว่มกับผูเ้ช่ียวชาญดว้ยการชว่ยท าวิจยั 

 1.3 มีความรูเ้ก่ียวกับนโยบายของหน่วยงานและสถาบันท่ีเปิดสอนทาง
วิทยาศาสตรส์ขุภาพ หรือใหบ้รกิารดา้นสขุภาพ 

 1.4 ความรูเ้ก่ียวกับมาตรฐานการรบัรองท่ีมีผลต่อหอ้งสมุดทางการแพทย์
และวิทยาศาสตรส์ขุภาพ 

 1.5 ความรูเ้ก่ียวกบัค าศพัทแ์ละแนวคิดทางการแพทย ์
 1.6 ความรูเ้ก่ียวกับรูปแบบการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพเก่ียวกับ

สขุภาพ 
 2. ความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับการบริหารจัดการและภาวะผู้น  า นัก
สารสนเทศตอ้งมีความรูค้วามเขา้ใจและสามารถประยุกตใ์ชเ้ทคนิคและทฤษฎีดา้นการบริหาร
จดัการ ดงันี ้

 2.1 มีความรูเ้ก่ียวกบันโยบาย การวางแผนการด าเนินงาน และขัน้ตอนตา่ง ๆ 
เก่ียวกบังานบรกิารหอ้งสมดุโดยมีความเขา้ใจบทบาทและภารกิจของหอ้งสมดุ 
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 2.2 มีความรูด้า้นการบรหิารจดัการทรพัยากรมนษุย ์
 2.3 มีความรูเ้ก่ียวกบัการวางแผนงบประมาณและการเงินของหอ้งสมดุ 
 2.4 มีความรูเ้ก่ียวกบัการประเมินประสิทธิภาพของหอ้งสมดุ 
 2.5 มีความรูด้า้นการตลาดบรกิาร 
 2.6 มีความรูพื้น้ฐานเก่ียวกบัการบริหารจดัการทรพัยากรหอ้งสมดุ ตัง้แตก่าร

จดัสรรพืน้ท่ีบรกิาร สิ่งอ านวยความสะดวก และสรา้งพืน้ท่ีการท างานเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท างาน 
 3. ความรูเ้ก่ียวกบัการบริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตรส์ขุภาพ นกัสารสนเทศ
ตอ้งมีความรูค้วามเข้าใจในหลักการและวิธีบริการสารสนเทศท่ีตอบสนองความตอ้งการของ
ผูใ้ชบ้รกิาร ดงันี ้

 3.1 มีความรูเ้ก่ียวกบัการใชก้ระบวนการสารสนเทศหลกัฐานเชิงประจกัษ์ใน
การสืบคน้สารสนเทศ 

 3.2 มีความรู้เก่ียวกับทรัพยากรสารสนเทศ และแหล่งสารสนเทศทาง
วิทยาศาสตรส์ุขภาพท่ีเป็นสิ่งตีพิมพแ์ละส่ืออิเล็กทรอนิกสท์ัง้ภายในและภายนอกหอ้งสมุดเพ่ือ
ประโยชนใ์นการคน้ควา้ 

 3.3 มีความรู้เรื่องการสัมภาษณ์อ้างอิง และสามารถเลือกทรัพยากรท่ี
เหมาะสมและตรงตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิาร 

 3.4 มีความรูเ้ก่ียวกบัเทคนิคการสืบคน้สารสนเทศ 
 3.5 มีความรูเ้รื่องการประเมินและประมวลผลสารสนเทศส าเรจ็รูป 
 3.6 มีความรูค้วามสามารถในวิชาชีพสารสนเทศ 
 3.7 มีความรูค้วามสามารถในการใชฐ้านขอ้มลูทางวิทยาศาสตรส์ขุภาพ 

 4. การบรหิารจดัการแหลง่สารสนเทศทางวิทยาศาสตรส์ขุภาพ 
 4.1 มีความรูเ้ก่ียวกับการจัดการแหล่งสารสนเทศหลายรูปแบบ รวมทั้ง

แนวโนม้การจดัการในปัจจบุนัและอนาคต 
 4.2 มีความรูเ้ก่ียวกบัการบ ารุงรกัษาทรพัยากรสารสนเทศทัง้สิ่งพิมพแ์ละส่ือ

อิเล็กทรอนิกส ์
 4.3 มีความรูเ้ก่ียวกบัแหลง่สารสนเทศทางวิทยาศาสตรส์ขุภาพ 
 4.4 มีความรูเ้ก่ียวกับการประยกุตใ์ชห้วัเรื่องทางการแพทยแ์ละวิทยาศาสตร์

สขุภาพ 
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 4.5 มีความรูเ้ก่ียวกบัการจ าหนา่ยออก 
 4.6 มีความรูใ้นการจดัท าดชันีและบทคดัยอ่ 

 5. ความรูท้างเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ 
 5.1 นกัสารสนเทศทางวิทยาศาสตรส์ุขภาพจะตอ้งมีความรูเ้ก่ียวกับการใช้

เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศเพ่ือจดัการสารสนเทศในรูปแบบตา่ง ๆ  
 5.2 มีความรูเ้ก่ียวกบัระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัิ 
 5.3 มีความรูแ้ละความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชอิ้นเทอรเ์น็ตส าหรบัหอ้งสมดุ 
 5.4 มีความรูด้า้นโทรคมนาคมและเครือข่าย 
 5.5 มีความรูเ้ก่ียวกบัเทคโนโลยี Web 2.0 
 5.6 มีความรูค้วามสามารถในการใชโ้ปรแกรมพืน้ฐาน 
 5.7 มีความรูเ้ก่ียวกบัการบรหิารจดัการฐานขอ้มลู 

 6. ความรูเ้ก่ียวกบัระเบียบวิธีวิจยั การวิเคราะห ์การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็น
ระบบ และการตีความ critical appraisal ซึ่งนกัสารสนเทศควรมีความรูด้งันี ้

 6.1 มีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการวิจยั และระเบียบวิธีวิจยัทัง้เชิง
ปรมิาณและเชิงคณุภาพ 

 6.2 มีความรูพื้น้ฐานดา้นสถิต ิ
 6.3 มีความรูเ้ก่ียวกบัเครื่องมือวิจยั 
 6.4 มีความรู้เก่ียวกับการใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และ

โปรแกรมการจดัการรายการบรรณานกุรม 
 6.5 มีความรูเ้ก่ียวกบัการวิเคราะห ์ประเมินผล และการประยกุตผ์ลการวิจยั 

 7. ความรูเ้ก่ียวกบักฎหมาย นกัสารสนเทศทางวิทยาศาสตรส์ขุภาพควรมีความรู้
เก่ียวกับจริยธรรมทางการแพทย ์ประเด็นกฎหมายทางการแพทย ์การพยาบาล และสาธารณสุข 
รวมทัง้มีความรูเ้ก่ียวกบัลิขสิทธ์ิ 
 8. ความรูเ้ก่ียวกับการสอน และการฝึกอบรม เน่ืองจากบทบาทหนึ่งของนัก
สารสนเทศคือการสอนและการฝึกอบรมให้ผู้ใช้บริการสามารถพึ่งตนเองได้ในการแสวงหา
สารสนเทศ ประเมินสารสนเทศไดอ้ย่างมีวิจารณญาณและใชใ้หเ้กิดประโยชน ์นกัสารสนเทศจึง
ตอ้งมีความรูด้งันี ้

 8.1 มีความรูแ้ละความเขา้ใจเก่ียวกบัการออกแบบหลกัสตูรและการฝึกอบรม 
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 8.2 มีความรูท้างจิตวิทยาการเรียนรูข้องผู้ใหญ่เพ่ือเข้าใจพฤติกรรมการ
เรียนรู ้และสามารถประเมินความตอ้งการเรียนรูข้องผูใ้ชบ้รกิารได ้

 8.3 มีความรูเ้รื่องการรูส้ารสนเทศ 
 8.4 มีความรู้เรื่องเทคนิคการสอน วิธีการสอนรูปแบบต่าง ๆ และการ

ถ่ายทอดความรู ้
 8.5 มีความรูเ้รื่องการใชเ้ทคโนโลยีในการฝึกอบรมผูใ้ชบ้รกิาร 

ทักษะของนักสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วยค้นคว้าของห้องสมุด
วิทยาศาสตรสุ์ขภาพ 
 ทกัษะเป็นสิ่งท่ีเกิดจากการท่ีบคุคลน าความรูค้วามสามารถท่ีมีมาฝึกปฏิบตัิซ  า้ ๆ 
จนเกิดความช านาญหรือเช่ียวชาญและเป็นสิ่งท่ีสามารถพัฒนาขึน้ได ้จากการศึกษางานวิจัย
พบวา่นกัสารสนเทศหอ้งสมดุวิทยาศาสตรส์ขุภาพควรมีทกัษะดงันี ้
 1. ทกัษะการบรหิารจดัการและภาวะผูน้  า 

 1.1 มีทักษะและความสามารถในการวางแผนและตั้งเป้าหมายการ
ด าเนินงานเพ่ือน าพาองคก์รไปสูค่วามส าเรจ็ 

 1.2 มีความสามารถในการจดัล าดบัความส าคญัและสามารถบรหิารเวลาได้
ดี 

 1.3 มีความสามารถในการคดิวิเคราะหแ์กปั้ญหา 
 1.4 มีทกัษะในการเจรจาตอ่รองและการประชาสมัพนัธ ์
 1.5 มีความสามารถในการด าเนินการพัฒนาหลกัสูตรการฝึกอบรมส าหรบั

บคุลากรหอ้งสมดุ 
 1.6 มีความสามารถในการน าทีมเพ่ือท างานใหบ้รรลเุปา้หมาย 
 1.7 มีความสามารถในการตดัสินใจและเลือกสิ่งท่ีเหมาะสมเป็นประโยชนต์อ่

องคก์ร 
 2. ทกัษะในการบรกิารสารสนเทศทางวิทยาศาสตรส์ขุภาพประกอบดว้ย 

 2.1 ทกัษะการสมัภาษณอ์า้งอิง 
 2.2 ทักษะ และความเช่ียวชาญในการสืบคน้เพ่ือเข้าถึงสารสนเทศโดยใช้

เทคนิคหรือกลยทุธใ์นการสืบคน้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 2.3 ทกัษะในการประมวลสารสนเทศ 
 2.4 มีความเช่ียวชาญในการสืบคน้สารสนเทศจากฐานขอ้มลูดา้นการแพทย ์

พยาบาล และวิทยาศาสตรส์ขุภาพ 



  21 

 2.5 มีทักษะทางเทคนิคในการใชส้ารสนเทศทางการแพทยแ์ละสามารถส่ง
มอบสารสนเทศท่ีมีเหมาะสมตรงตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิาร 

 2.6 มีทกัษะในการใช ้PICO model หรือการคน้หาสารสนเทศทางการแพทย์
ตามหลกัฐานเชิงประจกัษ ์
 3. ทกัษะในการจดัการแหล่งสารสนเทศทางวิทยาศาสตรส์ุขภาพ นกัสารสนเทศ
ตอ้งมีความสามารถในการจดัการแหล่งสารสนเทศทางวิทยาศาสตรส์ขุภาพไดอ้ย่างเหมาะสม โดย
น าความรูด้้านหัวเรื่องทางการแพทย์มาจัดท าแหล่งสารสนเทศอ้างอิงทางการแพทย์เพ่ือให้
ผูใ้ชบ้รกิารเขา้ถึงสารสนเทศไดส้ะดวกรวดเร็วยิ่งขึน้ เป็นตน้ 
 4. ทกัษะทางเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ นกัสารสนเทศตอ้งมีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน โดยสามารถใช้
อินเทอรเ์น็ตเพ่ือเขา้ถึงแหล่งสารสนเทศ รวมทัง้โปรแกรมพืน้ฐาน และระบบหอ้งสมุดอตัโนมตัิได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 5. ทักษะการสอน และการฝึกอบรม นักสารสนเทศตอ้งมีความสามารถในการ
สอน การให้ค  าแนะน า และน าเสนอขอ้มูลความรูเ้ก่ียวกับหอ้งสมุด บริการต่าง ๆ เช่น สามารถ
แนะน าเครื่องมือช่วยการวิจัย สามารถแนะน าเทคนิคการสืบค้นและการใช้ฐานข้อมูลทาง
วิทยาศาสตรส์ุขภาพ สามารถใช้เครื่องมือช่วยสอนและมีความสามารถในการจัดท าเอกสาร
ประกอบการสอน หรือคูมื่อแนะน าการใชง้านตา่ง ๆ เป็นตน้ 
 6. ทกัษะการส่ือสาร 

 การส่ือสาร หมายถึง กิจกรรมท่ีเป็นกระบวนการปฏิสัมพันธร์ะหว่างบุคคล 
หรือกลุม่คน เริ่มจากการก าหนดสาร และใชส่ื้อเป็นตวักลางน าสารท่ีผูส้ง่สารตอ้งการสง่ใหผู้ร้บัสาร 
โดยการส่ือสารท่ีดีจะช่วยใหม้นุษยส์ามารถถ่ายทอดความรู ้แลกเปล่ียนความคิดเห็นในเรื่องท่ี
ตอ้งการส่ือใหเ้ขา้ใจตรงกัน หากบุคคลใดมีทกัษะในการส่ือสารท่ีดีจะสามารถท างานรว่มกบัผูอ่ื้น
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เพราะสามารถถ่ายทอดหรือรบัสารไดอ้ย่างชดัเจน (ธัญญภสัร ์ศิรธัชนราโรจน,์ 
2559, น. 179, 198; มาลิณี จุโฑปะมา, 2553, น. 240) ซึ่งนกัสารสนเทศตอ้งมีทักษะในการส่ือสาร
เพ่ือประสิทธิภาพในการใหบ้ริการ เน่ืองจากตอ้งสอบถามความตอ้งการสารสนเทศของผูใ้ชบ้ริการ
เพ่ือใหค้  าแนะน าหรือสอนการสืบคน้ เพราะหากขากทกัษะการส่ือสารทัง้การพดู การเขียน และการ
ใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกสอ์าจท าใหไ้ม่สามารถส่งสารไดช้ดัเจน หรือเกิดขอ้บกพรอ่งจนเกิดความเขา้ใจ
ไม่ตรงกนักบัผูใ้ชบ้ริการ นอกจากนีก้ารส่ือสารยงัเป็นส่วนหนึ่งของทกัษะอ่ืน เช่น ทกัษะการบรกิาร
สารสนเทศ ทกัษะการสอนและการฝึกอบรม เป็นตน้ 
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คุณลักษณะส่วนบุคคลของนักสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วยค้นคว้า
ของห้องสมุดวิทยาศาสตรสุ์ขภาพ 
 คณุลกัษณะส่วนบคุคล หมายถึง ทศันคติ ลกัษณะนิสยั และแรงผลกัดนัเบือ้งลึก
ซึ่งเป็นส่วนท่ีไม่สามารถมองเห็นและพฒันาไดย้าก แตจ่ะแสดงออกมาผ่านการกระท าของบุคคล
และมีผลต่อพฤติกรรมการปฏิบตัิงาน ประกอบดว้ย (Abotalebi & Biglu, 2017; Ullah & Anwar, 
2013; บษุราภรณ ์อคัรนิธิยานนท,์ 2545; ปิยสดุา ตนัเลิศ, 2553; พน้พนัธ ์ปิลกศริิ, 2555; อญัมณี 
ศรีวชัรนิทร,์ 2553) 
 1. จรยิธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 จริยธรรม หมายถึง สิ่งท่ีถูกต้อง อาจเป็นกฎหรือข้อปฏิบัติท่ีก าหนดโดย
บคุคลในสงัคม และเห็นว่าเป็นประโยชนต์อ่การอยู่รว่มกนัถา้ทุกคนปฏิบตัิตาม ส่วนจรรยาบรรณ
นัน้หมายถึงกฎเกณฑค์วามประพฤติท่ีถกูก าหนดขึน้ในแตล่ะวิชาชีพใหย้ึดถือและปฏิบตัิเพ่ือด ารง
ไว้ซึ่งเกียรติและช่ือเสียงของวิชาชีพ เช่น จรรยาบรรณวิชาชีพครู จรรยาบรรณวิชาชีพแพทย ์
จรรยาบรรณวิชาชีพบรรณารกัษ ์เป็นตน้ (พรรณทิพย ์ศิรวิรรณบศุย,์ 2553, น. 166; มาลิณี จโุฑปะมา, 
2553, น. 200) 
 2. การจดัการตนเอง 

 การจดัการตนเอง หมายถึง การเห็นคณุคา่ และการยอมรบันบัถือในตนเอง 
รวมทัง้มีความสามารถในการบริหารจดัการอารมณ์ เพราะบุคคลท่ีสามารถควบคมุอารมณ์ไดดี้
ย่อมสามารถจดัการอารมณต์่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ระหว่างการท างาน และส่งผลใหเ้กิดบรรยากาศการ
ท างานท่ีดี มีสัมพันธภาพอันดีกับเพ่ือนร่วมงาน รวมถึงผูใ้ชบ้ริการ (ปิยะชัย จันทรวงศไ์พศาล, 
2549, น. 168; สรุพล พยอมแยม้, 2548, น. 50) 
  3. มนษุยสมัพนัธ ์

 มนุษยสัมพันธ ์หมายถึง ความสมัพันธอ์ันดีระหว่างบุคคลท่ีแสดงออกผ่าน
พฤติกรรม เช่น การยิม้แยม้แจ่มใส การมีอารมณ์ขนั การใหค้วามร่วมมือ การช่วยเหลือกันดว้ย
ความเต็มใจ เป็นตน้ ซึ่งมนุษยสมัพันธมี์ประโยชนต์่อการท างานและการใชด้  าเนินชีวิตในสังคม 
เพราะชว่ยใหส้ามารถเขา้กบัเพ่ือนรว่มงานดว้ยการลดความตงึเครียดและความขดัแยง้ระหว่างการ
ท างานท าใหเ้กิดมิตรภาพหรือความช่วยเหลือรว่มมือกนัด าเนินกิจกรรมตา่ง ๆ ใหบ้รรลเุป้าหมาย 
หากบุคคลในองคก์รสามารถท างานไดดี้ แต่ขาดมนุษยสัมพันธอ์าจส่งผลกระทบต่อการท างาน
เพราะไม่ไดร้บัความรว่มมือจากเพ่ือนรว่มงานหนา้(ธัญญภัสร ์ศิรธัชนราโรจน ,์ 2559, น. 239; มา
ลิณี จโุฑปะมา, 2553, น. 35; สมพร สทุศันีย,์ 2554, น. 3) 
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 4. จิตบรกิาร 
 ทศันคติดา้นบริการ และจิตบริการ หมายถึง จิตส านึกในการใหบ้ริการดว้ย

ความเต็มใจแก่ผู้รบับริการ เพือตอบสนองความตอ้งการและสรา้งความพึงพอใจสูงสุด โดยผู้
ให้บริการต้องมีความพยายามเข้าใจความต้องการ รวมถึงรับรูค้วามรูส้ึกและพฤติกรรมของ
ผูใ้ชบ้ริการ นอกจากนีย้งัควรมีทัศนคติทางบวกต่องานบริการ (ปิยะชยั จนัทรวงศไ์พศาล, 2549, 
น. 147, 169) 
 5. ภาวะผูน้  า 

 ภาวะผูน้  า (Leadership) ความสามารถในการน าสมาชิกของกลุ่มหรือผูอ่ื้น
ภายในคณะท างานใหส้  าเร็จตามพนัธกิจท่ีไดร้บัมอบหมาย (ปิยะชยั จนัทรวงศไ์พศาล, 2549, น. 
159) 
 6. การพฒันาตนเองและเรียนรูต้ลอดชีวิต 

 การพัฒนาตนเองและเรียนรูต้ลอดชีวิต หมายถึงการมีความคิดริเริ่มและ
ความตัง้ใจกระตือรือรน้ในการเรียนรูเ้ทคโนโลยี วิธีการหรือวิทยาการใหม่ ๆ  เพ่ือพัฒนางานท่ี
รบัผิดชอบหรืองานท่ีไดร้บัมอบหมาย (ปิยะชยั จนัทรวงศไ์พศาล, 2549, น. 160) 
 7. ความรบัผิดชอบ 

 ความสามารถในการรบัผิดชอบงาน (Accountability) ความสามารถในการ
ปฏิบตัิหน้าท่ีท่ีรบัผิดชอบส าเร็จตามเป้าหมายและเวลาท่ีก าหนดให้ รวมทัง้สามารถตรวจสอบ
ผลงานได ้(ปิยะชยั จนัทรวงศไ์พศาล, 2549, น.131) 
 8. แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ 

 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ หมายถึง พลงัขบัเคล่ือน หรือความมานะบากบั่นในตวั
บคุคลท่ีผลกัดนัใหเ้กิดการรกัษามาตรฐานการท างานหรือเพิ่มมาตรฐานใหสู้งยิ่งขึน้เพ่ือท างานให้
ประสบความส าเรจ็ และมีคณุภาพดี (จิราภรณ ์ตัง้กิตติภาภรณ,์ 2556, น. 150; มาลิณี จโุฑปะมา, 
2553, น. 225) 
 9. ความนา่เช่ือถือและนา่ไวว้างใจ 

 ความไว้วางใจ เป็นตัวช่วยในการสร้างความคุ้น เคยและท าให้ เกิด
สภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีดี ซึ่งแนวทางในการสรา้งความไวใ้นท่ีส าคญัคือการรกัษาค าพูด 
การปฏิบตัิตามขอ้ตกลง ซ่ือสตัยต์อ่กนั และการยอมรบัในสิทธิของแตล่ะบคุคล จนกลายเป็นความ
เคารพระหว่างเพ่ือนร่วมงานด้วยกัน (สุรพล พยอมแย้ม , 2548, น. 45, 212) ถ้าต่างฝ่ายมี
ความรูส้ึกไวว้างใจกนัจะท าใหค้วามรูส้กึหวาดระแวงลดลงหรือไม่มีเลยจะชว่ยลดการเอาเปรียบตอ่
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กัน และส่งผลให้เกิดความร่วมมือในการท างานอย่างต่อเน่ืองเพ่ือประสิทธิภาพของงานและ
เปา้หมายขององคก์ร 
 10. ความคดิรเิริ่มสรา้งสรรค ์

 ความคดิเชิงสรา้งสรรค ์(Creative thinking) ความสามารถในการมองปัญหา
ตา่ง ๆ ดว้ยมมุมองหลาย ๆ ดา้น และสามารถพฒันาหรือสรา้งสรรคค์วามคิดใหม่ ๆ โดยกลา้เสนอ
ความคิดท่ีแตกต่าง แต่ยอมรบัความคิดเห็นของผูอ่ื้น รวมทัง้สามารถสรา้งนวตักรรม หรือแนะน า
สิ่งท่ีเป็นประโยชนต์อ่องคก์ร (ปิยะชยั จนัทรวงศไ์พศาล, 2549, น. 146) 
 11. ความสามารถในการปรบัตวั 

 การปรบัตวั (Adaptability) บุคคลควรมีความสามารถในการปรบัตวั และมี
ความยืดหยุ่นเม่ือสภาพแวดลอ้มการท างานเปล่ียนแปลงทัง้สถานท่ี ลกัษณะงาน และระยะเวลา 
แม้อยู่ในสภาวะกดดันก็สามารถปฏิบัติงานให้ส  าเร็จลุล่วงไดโ้ดยปรับแนวทางการท างานให้
เหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงดงักล่าวและค านึงถึงเป้าหมายขององคก์รเป็นหลัก (ปิยะชัย จัน
ทรวงศไ์พศาล, 2549, น. 132, 152) 

การพัฒนาสมรรถนะของนักสารสนเทศห้องสมุดวิทยาศาสตรสุ์ขภาพ 
การพฒันาทรพัยากรมนษุยซ์ึ่งเป็นบคุลากรส าคญัในองคก์รใหมี้ความรูค้วามสามารถใน

การแขง่ขนักบัองคก์รอ่ืน ๆ ถือเป็นสิ่งส  าคญั แมว้า่หอ้งสมดุจะไมใ่ช่หนว่ยงานท่ีแสวงหาผลก าไรแต่
ตอ้งมีการวางแผน และพัฒนาบคุลากรขององคก์รใหมี้ความรูอ้ย่างต่อเน่ืองใหส้ามารถบริการแก่
ผูใ้ชบ้ริการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ผูใ้ชบ้ริการไดร้บับริการและสารสนเทศตรงตามความตอ้งการ
จนเกิดความพึงพอใจสูงสดุ ส าหรบับุคลากรหอ้งสมดุท่ีเป็นบรรณารกัษ์หรือนกัสารสนเทศบริการ
ตอบค าถามและช่วยคน้ควา้ของห้องสมุดวิทยาศาสตรส์ุขภาพจ าเป็นตอ้งพัฒนาตนเองอย่าง
สม ่าเสมอเน่ืองจากความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการใหม่ ๆ ในแวดวงการแพทย ์
สาธารณสุข และการดูแลสุขภาพมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา นักสารสนเทศจึงตอ้งเรียนรูแ้ละ
พฒันาตนเองเพ่ือกา้วทนัความรูเ้หลา่นี ้

การส่งเสรมิความรูค้วามสามารถนัน้มีหลายวิธีการ เช่น การฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการ การ
ประชุม การแลกเปล่ียนเรียนรูภ้ายในองคก์รหรือระหว่างองคก์ร การเรียนรูด้ว้ยตนเองผ่าน e-
learning เป็นต้น  ล้วนส่งผลให้นักสารสนเทศได้เรียนรู้ หรือรับ รู ้นวัตกรรม แนวคิด และ
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพของตนเองท่ีเป็นประโยชน์ต่องานท่ีปฏิบัติ จากการศึกษางานวิจัย 
เว็บไซตท่ี์เก่ียวขอ้งกับการพฒันาสมรรถนะของนักสารสนเทศของหอ้งสมุดวิทยาศาสตรส์ุขภาพ
ภายในประเทศและต่างประเทศพบว่ามีการวางแผนและด าเนินการพัฒนานักสารสนเทศดว้ย
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วิธีการต่าง ๆ จ านวนมาก ไดแ้ก่ การพฒันาบุคลากรเป็นผูเ้ช่ียวชาญสารสนเทศเฉพาะสาขาวิชา 
ดว้ยการจดัโปรแกรมฝึกอบรมถ่ายทอดประสบการณจ์ากผูเ้ช่ียวชาญภายในและภายนอกประเทศ 
การจดักิจกรรมบรรยายแลกเปล่ียนเรียนรูใ้นหวัขอ้ตา่ง ๆ การอบรมเชิงปฏิบตัิการดา้นสารสนเทศ
รวมทั้งจัดสัมมนาเพ่ือเตรียมความพรอ้มสู่การเป็นผู้เช่ียวชาญเฉพาะสาขา(ระเบียบ แสงจันทร ์
และ ศภุกร เมาลานนท ,์ 2560, น. 136) หรือพฒันาศกัยภาพใหน้กัสารสนเทศทางการแพทยแ์ละ
สาธารณสขุโดยก าหนดหลกัสตูรการเรียนรูส้  าหรบับรรณารกัษแ์ละนกัสารสนเทศ (สรุสัวดี ดิษฐสกลุ, 
2556, น. 17) และการจดัตัง้เครือขา่ยชมรม ความรว่มมือระหวา่งหอ้งสมดุวิทยาศาสตรส์ขุภาพเพ่ือ
สนทนาแลกเปล่ียนเรียนรูซ้ึ่งกันและกัน (Petrinic & Urquhart, 2007, p. 172; สุรสัวดี ดิษฐสกุล, 
2556, น. 18) จงึสรุปวิธีการพฒันาสมรรถนะของนกัสารสนเทศไดด้งันี ้

1. การบรรยาย (lecture) คือการถ่ายทอดสาระความรูใ้หก้ับผูเ้ขา้รว่มอบรมจ านวนมาก
ในระยะเวลาสัน้ ๆ โดยมีวิทยากรเป็นผูจ้ัดเตรียมเนือ้หา เตรียมส่ือประกอบการบรรยาย รวมถึง
เตรียมความพรอ้มเพ่ือใหค้วามรูอ้ยา่งเหมาะสมแก่ผูเ้ขา้อบรม และด าเนินการบรรยายเนือ้หาสาระ
ต่าง ๆ ไปตามหัวข้อท่ีจัดเตรียมไว้ตามวัตถุประสงคข์องการบรรยายนั้น มีการเปิดโอกาสให้
ผูเ้ขา้ร่วมอบรมไดส้อบถามค าถาม ขอ้สงสยั และแสดงความคิดเห็นหลงัจากจบการบรรยาย ซึ่ง
วิธีการพัฒนาบุคลากรรูปแบบนีมี้ขอ้ดีคือประหยัดทั้งเงิน แรงงาน และเวลา เพราะสามารถให้
ความรูแ้ก่กลุ่มคนจ านวนมากไดพ้รอ้มกนัในครัง้เดียว ไม่จ  าเป็นตอ้งจดัการบรรยายอย่างตอ่เน่ือง
ดงันัน้เนือ้หาท่ีน ามาบรรยายจึงควรเป็นความรูพื้น้ฐานหรือขอ้มลูทั่วไป (ชชูยั สมิทธิไกร, 2551, น. 
176; บญุเลิศ ไพรนิทร,์ 2547, น. 499-500) 

2. การอภิปรายเป็นคณะ (Panel discussion) เป็นวิธีการฝึกอบรมท่ีประกอบด้วย
วิทยากรหรือผูท้รงคณุวฒุิประมาณ 3-5 คน รว่มอภิปรายตามหวัขอ้ท่ีก าหนดเพ่ือถ่ายทอดความรู ้
ขอ้เท็จจริง ความคิดเห็นในเรื่องท่ีไดร้บัมอบหมาย โดยมีพิธีกรเป็นผูด้  าเนินรายการ และท าหนา้ท่ี
แนะน าผู้ทรงคุณวุฒิให้ผู้เข้าร่วมอบรมรับทราบและเริ่มตั้งค  าถามส าหรับการอภิปราย เม่ือ
ผูท้รงคณุวุฒิแตล่ะคนพดูจบ พิธีกรจะสรุปประเด็นส าคญัหรือใหผู้ท้รงคณุวุฒิท่านอ่ืน ๆ ไดแ้สดง
ความคิดเห็น ซึ่งขอ้ดีของวิธีการนีคื้อผูเ้ขา้รว่มอบรมไดเ้รียนรูแ้ละรบัืังความคิดเห็นท่ีหลากหลาย 
ไดซ้กัถามค าถามเพิ่มเติมทา้ยการอภิปราย เน่ืองจากวตัถุประสงคข์องการอภิปรายเป็นคณะคือ
การบง่ชี ้การแกปั้ญหาท่ีกระจ่างชดัผ่านมุมมองความคิดเห็นท่ีหลากหลายของผูเ้ช่ียวชาญ (ชูชยั 
สมิทธิไกร, 2551, น. 178; บญุเลิศ ไพรินทร,์ 2547, น. 500-501; สวุฒัน ์วฒันวงศ,์ 2544, น. 240, 
248-249) 
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3. การอภิปรายกลุ่ม (group discussion) เป็นการฝึกอบรมท่ีแบ่งผู้เขา้ร่วมอบรมเป็น
กลุ่มย่อยประมาณ 4-15 คน และใหส้มาชิกแต่ละคนไดร้ว่มกันอภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น
และประสบการณใ์นเรื่องใดเรื่องหนึ่งท่ีสมาชิกสนใจรว่มกนัเพ่ือคน้หาปัญหา สาเหต ุและแนวทาง
การแกไ้ขปรบัปรุงการท างานท่ีสามารถน าไปใชใ้นการพฒันาองคก์ารภายใตก้ารดแูลของผูน้  ากลุ่ม
ซึ่งมีบทบาทในการก าหนดขอบเขตของการอภิปราย และกระตุน้ใหส้มาชิกร่วมกันแสดงความ
คิดเห็น โดยก่อนการแบง่กลุ่มจะมีวิทยากรบรรยายใหค้วามรูเ้รื่องแนวคิด ทฤษฎีตา่ง ๆ ท่ีสามารถ
ใชเ้ป็นหลกัในการอภิปราย ขอ้ดีของการฝึกอบรมรูปแบบนีคื้อผูเ้ขา้รว่มอบรมมีโอกาสแสดงความ
คดิเห็นและรบัืังความคดิเห็นท่ีหลากหลายจากผูเ้ขา้รว่มคนอ่ืน ท าใหเ้กิดการคน้พบแนวคิดใหม่ท่ี
สามารถน าไปใชแ้กปั้ญหาได ้(ชูชยั สมิทธิไกร, 2551, น. 117; บุญเลิศ ไพรินทร,์ 2547, น. 502-
503; สวุฒัน ์วฒันวงศ,์ 2544, น. 246) 

4. การบรรยายเป็นคณะ (Symposium) เป็นการฝึกอบรมท่ีมีลักษณะคล้ายกับการ
อภิปรายเป็นคณะ คือมีพิธีกรเป็นผูด้  าเนินรายการ และมีกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญหรือผูท้รงคณุวฒุิเป็นผู้
ถ่ายทอดความรู ้แต่มีความแตกตา่งกันท่ีผูบ้รรยายของการอภิปรายเป็นคณะจะบรรยายในหวัขอ้
ใดหวัขอ้หนึ่งเพียงล าพงั หรืออาจเป็นหวัขอ้ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกัน เม่ือบรรยายเสร็จอาจนั่งอยู่ต่อ
หรือกลับไปเลยก็ได ้และจะไม่มีการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับหัวข้อของผู้อ่ืน โดยพิธีกรจะมี
บทบาทในการตั้งประเด็นให้ผู้บรรยายถ่ายทอดความรู้ตามเวลาท่ีก าหนด พร้อมทั้งสรุป
สาระส าคญัสัน้ ๆ และใหผู้เ้ขา้รว่มอบรมซกัถามขอ้สงสยัหรือแสดงความคิดเห็นเม่ือผูท้รงคุณวุฒิ
แตล่ะท่านบรรยายจบ ซึ่งการบรรยายในลกัษณะนีช้่วยใหผู้เ้ขา้รว่มการอบรมไดร้บัความรูใ้นแง่มมุ
หลากหลายจากผูท่ี้มีความเช่ียวชาญตา่งกนั (บญุเลิศ ไพรนิทร,์ 2547, น. 501-502) 

5. ทศันศึกษา (field trips) เป็นวิธีการฝึกอบรมท่ีน าผูเ้ขา้รว่มอบรมไปศึกษาการท างาน
ในสถานท่ีจริงทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดยมีการบรรยายประกอบการน าชม ซึ่งวิธีการนีมี้
วตัถปุระสงคห์ลกัในการสรา้งประสบการณต์รงใหก้บัผูเ้ขา้อบรมในการเรียนรูส้ภาพความเป็นจริง
ของสถานท่ีนัน้ หรือสิ่งท่ีไปศึกษา และเม่ือกลับจากการไปทัศนศึกษาอาจมีการจัดอภิปรายเพ่ือ
รวบรวมประเด็นความรูต้่าง ๆ ดว้ยการพูดคุย การแสดงความคิดเห็น สรุปประโยชนท่ี์ไดร้บั และ
จดัท าเป็นเอกสาร (ชชูยั สมิทธิไกร, 2551, น. 179-180; สวุฒัน ์วฒันวงศ,์ 2544, น. 241-242) 

6. การสมัมนา (Saminar) เป็นวิธีการท่ีไดร้บัความนิยมท่ีอาจจดัขึน้โดยสมาคม ชมรม
วิชาชีพ หน่วยงานหรือสถาบนัตา่ง ๆ ประกอบดว้ยผูเ้ขา้อบรมหรือสมาชิกกลุ่มประมาณ 5-30 คน 
โดยมีผูเ้ช่ียวชาญใหค้วามรูก้่อนเขา้กิจกรรมอภิปรายกลุ่ม ซึ่งสมาชิกจะตอ้งศึกษาคน้ควา้เนือ้หา
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ความรูภ้ายใต้ค  าแนะน าของผู้เช่ียวชาญเพ่ือน าเสนอข้อมูลและอภิปรายผลอย่างเหมาะสม 
(สวุฒัน ์วฒันวงศ,์ 2544, น. 241) 

7. การฝึกอบรมในงาน (on the job training) คือ การเรียนรูง้านโดยการสังเกตการ
ท างานของพนักงานท่ีมีความช านาญ และลงมือปฏิบตัิตามค าแนะน าของพนักงานเหล่านัน้ ซึ่ง
ผูส้อนงานจะตอ้งมีความช านาญและถ่ายทอดความรูไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ (ชูชยั สมิทธิไกร, 
2551, น. 189) 

8. การเล่มบทบาทสมมติ (Role-Playing) เป็นการอบรมท่ีวิทยากรท าหนา้ท่ีก าหนดโครง
เรื่องใหผู้เ้ขา้รว่มอบรมแสดงบทบาทในสถานการณเ์สมือนจริง หรือเง่ือนไขต่าง ๆ ตามความรูส้ึก 
และความคิดของผูแ้สดงโดยไม่มีการก าหนดบทพดู เม่ือแสดงเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ ผูเ้ขา้อบรมท่ีเป็น
ผูแ้สดง และผูร้บัชมจะตอ้งรว่มกนัอภิปรายถึงเหตกุารณ ์หรือสิ่งท่ีเกิดขึน้ในการแสดงเพ่ือวิเคราะห์
หาแนวทางท่ีถกูตอ้ง วิธีการนีท้  าใหผู้เ้ขา้รว่มฝึกอบรมเกิดการเรียนรูจ้ากประสบการณข์องตนเอง
ผ่านการด ูและการืัง ซึ่งสามารถน าผลการอภิปรายไปใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบตัิจริงทัง้ในท่ี
ท างานและการด าเนินชีวิต (บุญเลิศ ไพรินทร ,์ 2547, น. 510-511; สุวัฒน ์วัฒนวงศ ,์ 2544, น. 
250-252) 

9. การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เป็นวิธีการฝึกอบรมท่ีผู้เข้าร่วมอบรมต้อง
ประชุมปรึกษาหารือหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกันโดยเนน้การลงมือปฏิบตัิเพ่ือใหไ้ดผ้ลงานหรือ
ท างานไดมี้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ เริ่มจากผูเ้ขา้อบรมช่วยกันระดมความคิดพิจารณาถึงงานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสมาชิกในกลุ่ม และหาสาเหตแุนวทางการแกปั้ญหา ขัน้ตอนสดุทา้ยคือการน าเสนอ
ผลการศึกษาคน้ควา้ ส าหรบัขอ้ดีของวิธีการนีท้  าใหส้มาชิกมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
สง่เสรมิการท างานเป็นทีม ไดเ้รียนรูท้ัง้แนวคดิ ทฤษฎี และการลงมือปฏิบตัิหรือจากการกระท าของ
ผูเ้ขา้อบรมรายอ่ืน โดยวิทยากรจะบรรยายเพ่ือปพืูน้ฐานดา้นหลกัการ วิธีการแกปั้ญหาท่ีเหมาะสม
ก่อนแบง่กลุม่ฝึกปฏิบตัเิสมอ (บญุเลิศ ไพรนิทร,์ 2547, น. 505-506) 

10. การฝึกปฏิบัติ (Exercise) เป็นการฝึกอบรมท่ีมีวิทยากรท าหน้าท่ีให้ค  าแนะน า
เก่ียวกบัทฤษฎีก่อนใหผู้เ้ขา้รว่มอบรมทดลองปฏิบตัิหรือปฏิบตัิตามท่ีวิทยากรสอน โดยอาจมีการ
สาธิตใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมดกู่อนลงมือปฏิบตัิจรงิ ซึ่งวิธีการนีจ้ะท าใหผู้เ้ขา้รว่มอบรมเกิดการเรียนรู้
ด้วยตนเองจากประสบการณ์ตรงท่ีได้ฝึกปฏิบัติและน าไปใช้กับการท างานได้ด้วย (บุญเลิศ 
ไพรนิทร,์ 2547, น. 506) 

11. การสาธิต (Demonstration) ก่อนเริ่มการสาธิตวิทยากรจะอธิบายหลักการ วิธีการ 
และแสดงกระบวนการหรือขั้นตอนการท างานเพ่ือให้ผู้เข้าอบรมเห็นสถานการณ์จริงของการ
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ท างาน โดยมีการจดัเตรียมอุปกรณใ์นสถานท่ีท่ีเหมาะสม และมีการบรรยายประกอบการสาธิต
เพ่ือใหผู้เ้ขา้ร่วมอบรมเกิดความเขา้ใจรายละเอียดต่าง ๆ ไดดี้ขึน้ รวมทัง้เปิดโอกาสใหส้ามารถ
ซกัถามขัน้ตอนท่ีสงสยั พรอ้มทดลองปฏิบตัิใหเ้กิดความเขา้ใจและอภิปรายผลเก่ียวกับการสาธิต
ในช่วงทา้ย ซึ่งขอ้ดีของการฝึกอบรมรูปแบบนีคื้อผูเ้ขา้รว่มอบรมไดเ้ห็นขัน้ตอนจริงและเกิดความ
เขา้ใจมากกวา่อา่นหรือืังเพียงอยา่งเดียว (บญุเลิศ ไพรนิทร,์ 2547, น. 506) 

12. การสอนแนะงาน (Coaching) เป็นการแนะน าใหผู้เ้ขา้อบรมรูจ้กัวิธีการปฏิบตัิงานท่ี
ถูกตอ้งดว้ยการสอนในสถานท่ีปฏิบัติงานจริงจากหัวหน้างาน หรือผูท่ี้มีประสบการณ์มากกว่า 
โดยเฉพาะผูเ้ขา้อบรมท่ีเป็นบุคลากรใหม่มีความจ าเป็นตอ้งไดร้บัความรูท้างวิชาชีพ กระบวนการ
ท างาน และวัฒนธรรมขององค์การนั้น ในการสอนงานอาจเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งท่ีสามารถ
ปรบัเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม ผูเ้ขา้รบัการอบรมจะไดร้บัประโยชนจ์ากประสบการณต์รงของ
ตนเอง และประสบการณข์องผูส้อน แตก่ารอบรมในลกัษณะนีมี้ขอ้เสียคือเรื่องความเต็มใจในการ
ถ่ายทอดความรู ้องคค์วามรู ้รวมถึงความสามารถของผู้สอนงานเป็นหลัก (บุญเลิศ ไพรินทร ,์ 
2547, น. 507) 

13. กรณีศึกษา (Case study) เป็นวิธีการอบรมท่ีอาจจัดขึน้ก่อน หรือจดัพรอ้มกับการ
บรรยายแนวคิดและทฤษฎี หรืออาจยกตัวอย่างก่อนการสรุปแนวความคิดหลักท่ีใช้ในการ
แก้ปัญหาเพ่ือใหไ้ดค้  าตอบท่ีเหมาะสม โดยวิทยากรจะก าหนดสถานการณ์ขึน้มาจากการเขียน 
รูปภาพ และวีดิทศันท่ี์เกิดขึน้จรงิ หรือเสมือนจรงิเพ่ือใหผู้เ้ขา้อบรมไดศ้กึษาและรว่มกนัอภิปรายใน
ประเด็นต่าง ๆ เพ่ือให้การอบรมเกิดประสิทธิภาพวิทยากรอาจจัดกลุ่มเพ่ือท าการศึกษา หรือ
รว่มกันหาทางแกไ้ขและน าผลการศึกษาของแต่ละกลุ่มมาอภิปรายร่วมกัน ซึ่งขอ้ดีคือท าใหผู้เ้ขา้
อบรมไดฝึ้กความสามารถในการคิดวิเคราะห ์การแกปั้ญหาในเรื่องท่ีเกิดขึน้จริง หรือใกลเ้คียงกับ
ความจรงิซึ่งอาจเป็นประโยชนแ์ละน าไปใชไ้ดก้บัการท างาน (บญุเลิศ ไพรนิทร,์ 2547, น. 511) 

14. การประชมุกลุ่มซินดิเคท (Syndicate Method) เป็นเทคนิคการฝึกอบรมท่ีแบ่งผูเ้ขา้
อบรมเป็นกลุ่มย่อยประมาณ 5 -11 คน โดยในแต่ละกลุ่มจะประกอบด้วยผู้ มีความรู้และ
ประสบการณ์ต่างกันจากหน่วยงาน หรือสายอาชีพต่าง ๆ เพ่ือให้สมาชิกไดแ้ลกเปล่ียนความรู ้
ความคิดเห็นและเกิดการเรียนรูอ้ย่างกว้างขวางลึกซึง้ แตกต่างจากการอภิปรายหรือประชุม
รูปแบบอ่ืนเน่ืองจากสมาชิกในกลุ่มจะไดร้บัมอบหมายให้ท าการศึกษาประเด็นปัญหาเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งรว่มกันโดยไดร้บัความช่วยเหลือหรือค าแนะน าจากวิทยากร ทัง้นีส้มาชิกกลุ่มหรือผูเ้ขา้รว่ม
อบรมจะตอ้งมีความรู ้มีประสบการณส์ูง และตอ้งด าเนินการศึกษาหาความรูใ้นเรื่องนัน้ ๆ อย่าง
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ละเอียด เพ่ือเตรียมจดัท ารายงานผลการศึกษาเสนอท่ีประชุมใหญ่ (บุญเลิศ ไพรินทร,์ 2547, น. 
513) 

15. แบบเรียนส าเร็จรูป (Programmed instruction) เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองของ
ผูเ้รียนผ่านแบบเรียนส าเร็จรูปท่ีมีการจดัท าไวใ้หต้ามวตัถุประสงคข์องการฝึกอบรม ในแบบเรียน
จะประกอบดว้ยเนือ้หา แบบการฝึกปฏิบตัิ ค  าถามตา่ง ๆ และการตรวจค าตอบเพ่ือใหผู้เ้รียนแกไ้ข
สิ่งท่ีไม่เขา้ใจใหถ้กูตอ้งก่อนกา้วไปสู่บทเรียนต่อไป ซึ่งแบบเรียนส าเร็จรูปมีลกัษณะเด่นท่ีผูเ้รียนมี
สว่นเก่ียวขอ้งกบับทเรียนโดยตรง เพราะมีเนือ้หาและค าตอบท่ีแน่นอน สามารถท าแบบฝึกหดัและ
ตรวจค าตอบไดท้นัทีท าใหผู้เ้รียนอยากเรียนรูม้ากขึน้ วิธีการคือผูเ้รียนตอ้งศกึษารายละเอียดและ
ปฏิบัติตามขัน้ตอนตามท่ีแบบเรียนก าหนด ซึ่งวิ ธีนีจ้ะท าให้ผูเ้รียนสามารถเพิ่มพูนความรูแ้ละ
สามารถจดจ าไดดี้ขึน้ดว้ยตนเอง สามารถใชง้านไดก้ับผูเ้ขา้รบัการอบรมจ านวนมาก รวมทัง้ไม่
เปลืองงบประมาณ แมว้่าผูอ้บรมจะมีทกัษะ หรือพืน้ฐานความรูแ้ตกตา่งกนัก็สามารถใชว้ิธีการได ้
แต่ขอ้เสียของแบบเรียนส าเร็จรูปคือความลา้สมัยของเนือ้หา จึงตอ้งมีการพัฒนาและปรบัปรุง
บทเรียนใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ (บญุเลิศ ไพรนิทร,์ 2547, น. 507) 

16. การจดัการความรู ้(Knowledge management) เป็นการส่งเสริมใหบุ้คลากรภายใน
องคก์รมีการแลกเปล่ียนเรียนรูซ้ึ่งกนัและกนั เพ่ือรวบรวม รกัษาองคค์วามรู้ท่ีกระจดักระจายอยู่ใน
ตวับุคคล รวมทัง้เอกสารมาจดัใหเ้ป็นระบบเพ่ือเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีทุกคนในองคก์รสามารถเขา้ถึง 
เรียนรู ้และพฒันาตนเองไดจ้นสามารถปฏิบตัิงานไดมี้ประสิทธิภาพ บรรลเุปา้หมายองคก์รท าให้
องคก์รมีความเขม้แข็งสามารถแข่งขนักับองคก์รอ่ืนได ้เม่ือบุคลากรเกิดการเรียนรูอ้ย่างต่อเน่ือง
เพ่ือเพิ่มระดบัความสามารถของตนในสภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริมการเรียนรูจ้ะท าใหอ้งคก์รนัน้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) (บูรชัย ศิริมหาสาคร, 2550, น. 11; พรธิดา 
วิเชียรปัญญา, 2547, น. 15-16; อนิวชั แกว้จ านงค,์ 2554, น. 123-125) 

17. ชมุชนนกัปฏิบตัิ (COPs) เป็นการรวมกลุม่ของกลุ่มคนท่ีมีความสนใจ มีเปา้หมายใน
เรื่องเดียวกันเพ่ือแลกเปล่ียนความรูแ้ละประสบการณซ์ึ่งกนัและกนั โดยน าความรูไ้ปใชป้ระโยชน์
หรือแกปั้ญหา และสรา้งแนวทางใหมใ่นการท างาน (จิระพงศ ์เรืองกนุ, 2557, น. 19) 

18. แผนพัฒนารายบุคคล (Individual development plan : IDP) เป็นกรอบหรือ
แนวทางท่ีใชใ้นการก าหนดใหบ้คุลากรในองคก์รสามารถพฒันาความรู ้ทกัษะ หรือเรียนรูส้ิ่งตา่ง ๆ 
โดยผูบ้งัคบับญัชาจะรว่มกบัผูป้ฏิบตัิงานในการวางแผนการพฒันาดงักลา่วเพ่ือก าจดัจดุออ่น และ
เสรมิสรา้งจดุแข็ง จนบคุลากรสามารถปฏิบตังิานใหบ้รรลเุปา้หมายไดต้ามวตัถปุระสงคข์ององคก์ร 
(อภิธีร ์ทรงบณัฑิตย,์ 2555, น. 2; อาภรณ ์ภู่วิทยพนัธุ,์ 2560, ออนไลน)์   
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19. การสะท้อนคิด (Reflective practice) เป็นการทบทวนไตร่ตรองโดยใช้ความคิด
พิจารณาเหตุการณ์หรือสิ่งท่ีผ่านเข้ามาในชีวิตดว้ยวิธีการตัง้ค  าถามกับเรื่องราวท่ีเกิดขึน้ตาม
ความคิด ความรูส้ึกต่อสิ่งนัน้ ๆ และแสดงความคิดเห็นของตนเองออกมาแลกเปล่ียนกบัผูอ่ื้น  ท า
ให้ได้เรียนรูมุ้มมองท่ีแตกต่าง รวมทั้งเกิดความเข้าใจต่อเหตุการณ์นั้น โดยการสะท้อนคิดมี
จดุมุ่งหมายในการพัฒนาศกัยภาพดา้นความรู ้ทกัษะ และทศันคติ (ประไพ กิตติบุญถวลัย,์ จีรา
ภรณ ์ช่ืนฉ ่า, และ ศภุลกัษณ ์ศรีธัญญา, 2561, น. 104; รตัติกร เหมือนนาดอน, ยุพาภรณ ์ติรไพร
วงศ,์ เจียมใจ ศรีชยัรตันกลู, และ สนัต ิยทุธยง, 2562, น. 15) 

20. การประเมินผลรอบทิศแบบ 360 องศา หรือการประเมินแบบ360 องศา (360-
degree feedback หรือ 360-degree review) เป็นวิธีการประเมินความสามารถในการท างาน 
เช่น พฤติกรรมในการท างาน ศักยภาพของบุคคล ผลส าเร็จของงาน ภาวะผู้น  า  การเป็นผู้น  า
โครงการ รวมทัง้ความส าคญัของสมาชิกในทีมตามต าแหน่งและหนา้ท่ีของบุคลากร โดยผูร้บัการ
ประเมินจะถกูประเมินจากมุมมองของบุคคลรอบขา้ง ไดแ้ก่ หวัหนา้งาน ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพ่ือน
รว่มงานแผนกเดียวกัน เพ่ือนรว่มงานต่างแผนก และตนเอง ในกรณีท่ีเป็นองคก์รธุรกิจจะหมาย
รวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกับการท างานดว้ยคือ ลูกคา้ โดยมีหลกัการส าคญัคือผูป้ระเมินตอ้งเห็น
การท างานของผูร้บัการประเมิน (ธาดา ราชกิจ, 2562, ออนไลน;์ ศิริพร เพ็ชรมณี, 2552, น. 19-
20) 

ห้องสมุดวิทยาศาสตรสุ์ขภาพ 
หอ้งสมุดวิทยาศาสตรส์ุขภาพจดัเป็นหอ้งสมุดเฉพาะท่ีใหบ้ริการทรพัยากรสารสนเทศ

เฉพาะสาขาวิชาหรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้งแก่ผูใ้ชบ้ริการท่ีเป็นบคุลากรขององคก์ารท่ีหอ้งสมุดสงักดัอยู่ 
ซึ่งอาจจดัตัง้โดยหน่วยงานภาครฐั บริษัท องคก์ารเอกชน สมาคม ธนาคาร และสถาบนัการศกึษา 
โดยมีวตัถุประสงคเ์ช่นเดียวกับหอ้งสมุดประเภทอ่ืนคือเพ่ือการศึกษา สันทนาการ การวิจยั และ
บริการด้านความรู ้แตกต่างกันท่ีเนือ้หาของทรัพยากรสารสนเทศท่ีจัดเก็บรวบรวมให้บริการ 
รวมทัง้การจัดบริการบางอย่างท่ีหอ้งสมุดเฉพาะจัดขึน้เพ่ือใหบ้ริการสารสนเทศไดล้ึกซึง้ สนอง
ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการเฉพาะกลุ่ม เช่น นกักฎหมาย แพทยพ์ยาบาล นกัวิจยั นกัลงทุนหรือ
นกัธุรกิจ เป็นตน้ (จุฑารตัน ์ศราวณะวงศ ,์ 2543, น. 2; นวลจนัทร ์รตันากร, 2522, น. 3, 5, 8-9; 
ละออง แกว้เกาะจาก, 2536, น. 13; ศริพิร ศรีเชลียง, 2551, น. 2) 

ส าหรบัความหมายของห้องสมุดวิทยาศาสตรส์ุขภาพนั้นจากการศึกษาวรรณกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งยงัไม่พบงานเขียนใดท่ีระบถุึงความหมายหรือค านิยามของหอ้งสมดุท่ีชดัเจนมีเพียงการ
กล่าวถึงในวรรณกรรมเก่ียวกับห้องสมุดเฉพาะ งานเขียนของแืรงค์ อาร ์เคล เลอรแ์มน 
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(Kellerman, 1997, p. 159) หอ้งสมุดวิทยาศาสตรส์ุขภาพก่อตัง้ในโรงพยาบาล โรงเรียนแพทย ์
โรงเรียนส าหรบัวิชาชีพการดแูลสุขภาพแขนงอ่ืน ๆ องคก์ารวิจยั บริษัท และมูลนิธิหรือสมาคม
ทางการแพทย์ นอกจากนีอ้งคก์ารการศึกษา วิทยาศาสตร ์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาต ิ
(UNESCO) ได ้จ  าแนกกลุ่มสาขาวิชาเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาและฝึกอบรม
เป็นมาตรฐานท่ีเรียกว่า ISCED (International Standard Classification of education) โดยใน
คูมื่อดงักล่าวสาขาวิชาท่ีเก่ียวกบัสขุภาพนัน้อยูใ่นกลุ่มท่ี 9 ซึ่งครอบคลมุเรื่องทนัตกรรม การแพทย ์
การพยาบาลและการผดุงครรภ ์การวินิจฉัยและเทคโนโลยีทางการแพทย ์การบ าบดัรกัษาและ
ื้ืนืูสมรรถภาพ เภสชักรรม และการแพทยท์างเลือก (UNESCO Institute for Statistics, 2014) 
จากขอ้มลูเหล่านีท้  าใหผู้ว้ิจยัสามารถสรุปไดว้่าหอ้งสมดุวิทยาศาสตรส์ขุภาพเป็นหอ้งสมดุท่ีจดัเก็บ
รวบรวมและใหบ้ริการทรพัยากรสารสนเทศเฉพาะสาขาวิชาทางวิทยาศาสตรส์ุขภาพหรือสาขาวิชาท่ี
เก่ียวข้อง โดยตั้งอยู่ในโรงพยาบาล องค์การหรือหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องกับการแพทย ์
วิทยาศาสตรส์ขุภาพ และสถาบนัการศกึษาท่ีมีหอ้งสมดุคณะและเปิดสอนในสาขาเก่ียวกบัทนัตก
รรม การแพทย ์การพยาบาลและการผดุงครรภ์ การวินิจฉัยและเทคโนโลยีทางการแพทย ์การ
บ าบดัรกัษาและื้ืนืสูมรรถภาพ เภสชักรรม และการแพทยท์างเลือก 

บริการของห้องสมุดวิทยาศาสตรสุ์ขภาพ 
งานบริการของห้องสมุดทุกประเภทถือเป็นหัวใจส าคญัของห้องสมุดท่ีตอ้งจัดขึน้

ส  าหรบัผูใ้ชบ้ริการเพราะเป็นงานท่ีมีบทบาทในการส่งเสริมสนบัสนนุการเรียนการสอน การศกึษา 
การคน้ควา้วิจัย การพัฒนาการอ่านและเสริมสรา้งนิสัยรกัการอ่าน โดยค านึงถึงความตอ้งการ 
วตัถุประสงคใ์นการใชส้ารสนเทศ ไดแ้ก่ การศึกษาคน้ควา้วิจัย การใช้สารสนเทศประกอบการ
ตดัสินใจ การแกปั้ญหาตา่ง ๆ รวมทัง้ความสะดวกสบาย และการเขา้ถึงสารสนเทศของผูใ้ชบ้รกิาร
เป็นหลกั (ก่ิงแกว้ อ่วมศรี, 2556, น. 1; มาลี ล า้สกลุ, 2555, น. 37) ส าหรบัหอ้งสมุดวิทยาศาสตร์
สุขภาพซึ่งเป็นห้องสมุดเฉพาะมีการจัดบริการในลักษณะคล้ายคลึงกับห้องสมุดเฉพาะหรือ
หอ้งสมดุประเภทอ่ืนแตอ่าจมีความแตกต่างกนัขึน้อยู่กบัทรพัยากรท่ีมี วตัถปุระสงค ์และนโยบาย
ของหอ้งสมุดแต่ละแห่ง ตามประกาศสมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชปูถัมภส์มเด็จ
พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี เรื่องมาตรฐานหอ้งสมดุเฉพาะ พ.ศ. 2553 หมวดท่ี 7 
ระบไุวว้่า หอ้งสมุดเฉพาะจะตอ้งมีบริการสารสนเทศท่ีจ าเป็น ไดแ้ก่ บริการสืบคน้สารสนเทศดว้ย
ส่ืออิเล็กทรอนิกส ์บริการข่าวสารทันสมัย บริการเลือกสรรสารสนเทศเฉพาะบุคคล บริการตอบ
ค าถามและช่วยคน้ควา้ทางวิชาการ บริการรวบรวมบรรณานุกรม บริการแนะน าแหล่งสารสนเทศ 
บริการยืมทรพัยากรสารสนเทศ และบริการยืมคืนระหว่างหอ้งสมุด (สมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทย, 
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2556, น. 77) ดงันัน้ หอ้งสมุดวิทยาศาสตรส์ขุภาพและหอ้งสมดุประเภทอ่ืนจึงมีบริการพืน้ฐานเป็น
บริการท่ีห้องสมุดทุกแห่งควรจัดให้มีเหมือนกัน ไดแ้ก่ บริการอ่านบริการทรพัยากรสารสนเทศ 
บริการยืม-คืนสารสนเทศ บริการจองบริการหนังสือส ารองบริการตอบค าถามและช่วยคน้คว้า
บรกิารยืมระหวา่งหอ้งสมดุบรกิารสารสนเทศทนัสมยั เป็นตน้ 

นอกจากบริการพื ้นฐานแล้ว ห้องสมุดบางแห่งอาจจัดให้มีบริการเสริม ท่ี มี
ความส าคัญรองจากบริการพืน้ฐานเพ่ือเข้าถึงผู้ใช้บริการ และความตอ้งการของผู้ใช้บริการท่ี
เปล่ียนแปลงตามยุคสมัยยิ่งขึน้ เช่น บริการเสนอรายช่ือหนังสือเพ่ือจัดซือ้จัดหาเข้าห้องสมุด 
บรกิารบทความอิเล็กทรอนิกสร์ะหว่างหอ้งสมดุ บรกิารส่งหนงัสือ บรกิารยืมหนงัสือตอ่ บรกิารแปล  
บริการหอ้งศึกษากลุ่ม-เด่ียว บริการใหค้  าปรกึษาเฉพาะสาขาวิชา เป็นตน้ (พูลสุข ปริวตัรวรวุฒิ, 
2556, น. 9; ละออง แก้วเกาะจาก , 2536, น. 103; ศิริพร ศรีเชลียง, 2551, น. 116) ส าหรับ
หอ้งสมดุวิทยาศาสตรส์ขุภาพอาจมีบรกิารพิเศษเพิ่มเติมตามท่ีไดศ้กึษาจากวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง
และเว็บไซตข์องหอ้งสมดุวิทยาศาสตรส์ขุภาพทัง้ประเทศไทยและตา่งประเทศ ดงันี ้

1. บริการสารสนเทศเลือกสรร  (SDI) เป็นบริการท่ีห้องสมุดจัดขึน้เพ่ือคัดเลือก
สารสนเทศตามความตอ้งการหรือความสนใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีรอ้งขอ โดยใหบ้ริการในรูปแบบของ
รายการบรรณานกุรม สาระสงัเขป ดรรชนีกฤตภาค (ศริพิร ศรีเชลียง, 2551, น. 128) 

2. บริการสารสนเทศเชิงลึก (ตอบค าถามและช่วยคน้ควา้เชิงลึก) โดยผูเ้ช่ียวชาญ
เฉพาะสาขา หรือนกัสารสนเทศผูมี้ความรู ้ความช านาญในหวัขอ้หรือสาขาความรูแ้ขนงตา่ง ๆ เป็น
บริการท่ีหอ้งสมุดวิทยาศาสตรส์ุขภาพจัดขึน้เพ่ือตอบสนองความตอ้งการสารสนเทศท่ีมีความ
ละเอียด เฉพาะเจาะจง ไดแ้ก่ 
 2.1 การส่งค าขอใหน้กัสารสนเทศสืบคน้ขอ้มลูหรือวรรณกรรมตามท่ีผูใ้ชบ้ริการ
ตอ้งการโดยระบวุตัถปุระสงคก์ารใชส้ารสนเทศ ไดแ้ก่ การรกัษาคนไข ้การเขียนบทความและต ารา
วิชาการ การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ การปรบัปรุงหลกัสตูรการเรียนการสอน การตอบ
ค าถามดา้นสุขภาพ และการน าเสนอผลงาน เพ่ือจดัเนือ้หาสารสนเทศใหเ้หมาะสมตอ่การใชง้าน 
(Upstate Medical library, 2018, Online) 
 2.2 การรวบรวมรายช่ือนกัสารสนเทศ บรรณารกัษป์ระสานงานหรือผู้เช่ียวชาญ
เฉพาะสาขาวิชาตามสาขาวิชาหรือหัวขอ้ความรูท่ี้ผูใ้หบ้ริการถนดัหรือสนใจ เพ่ือเป็นชุมชนการ
เรียนรูด้า้นวิทยาศาสตรส์ขุภาพท่ีท าหนา้ท่ีใหค้  าปรกึษา แลกเปล่ียนแหล่งสารสนเทศของหอ้งสมดุ 
รวมถึงการใหบ้ริการท่ีเฉพาะเจาะจงเพ่ือสนบัสนนุการเรียนการสอน การรกัษาผูป่้วย และการวิจยั 
โดยผู้ใช้บริการสามารถระบุวันเวลานัดหมายตามตารางท่ีห้องสมุดก าหนด เลือกหลักสูตรท่ี
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ตอ้งการเขา้อบรม หรือศกึษาคูมื่อท่ีจดัท าโดยนกัสารสนเทศผูมี้ความเช่ียวชาญเพ่ือเป็นแนวทางใน
การเรียนรู ้และติดต่อนักสารสนเทศท่านนั้นผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของนักสารสนเทศ 
(Claude Moore Health Sciences Library University of Virginia Health System, 2018, 
Online; The Carlson Health Sciences Library, 2018, Online; University of Washington 
Health Sciences Library, 2018, Online) 

3. บริการสนับสนุนการเรียนการสอนและส่งเสริมการวิจัย จุดมุ่งหมายหลักของ
บริการนีคื้อการสนบัสนุนการเรียนการสอนรายวิชา รวมทัง้การท าวิจยัต่าง ๆ ดว้ยสารสนเทศของ
หอ้งสมดุและการแนะน าของนกัสารสนเทศ ซึ่งบรกิารท่ีจดัขึน้ ไดแ้ก่ 
 3.1 ดา้นการเรียนการสอน 

 3.1.1 บริการหนงัสือส ารองส าหรบัรายวิชา โดยใหค้ณะวิชากรอกแบบือรม์
ออนไลนร์ะบุรายช่ือหนงัสือ หรือวารสารท่ีตอ้งการส าหรบัการเรียนการสอนในวิชานัน้ ๆ ก่อนเริ่ม
การสอน 

 3.1.2 Course & Subject guides เป็นบริการท่ีจดัท าขึน้โดยบรรณารกัษเ์พ่ือ
อธิบายหวัขอ้ท่ีน่าสนใจทางวิทยาศาสตรส์ขุภาพ แนะน าหนงัสือทางดา้นดงักลา่ว แนะน าโครงรา่ง
รายวิชาท่ีนักศึกษาต้องศึกษาพรอ้มทั้งแนะน าฐานข้อมูล ทรพัยากรสารสนเทศในห้องสมุดท่ี
เหมาะสมกับการเรียนในรายวิชานั้น โดยห้องสมุดเปิดช่องทางบนเว็บไซต์ให้นักศึกษาและ
คณาจารยส์ามารถเสนอช่ือรายวิชาและหัวขอ้ท่ีสนใจเพ่ือให้บรรณารกัษ์อา้งอิงจัดท าหน้าเว็บ
ส าหรับรวบรวม แนะน าแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ ท่ีมีการใช้งานจ านวนมากและเก่ียวข้องกับ
ผู้ใช้บริการเฉพาะกลุ่ม เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเข้าถึงสารสนเทศได้รวดเร็วยิ่งขึน้  
(University of Washington Health Sciences Library, 2018, Online; Upstate Medical 
library, 2018, Online) 
 3.2 ดา้นการสง่เสรมิการวิจยั 

 3.2.1 การจดักลุ่มฝึกอบรมโดยนกัสารสนเทศท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะเรื่อง
เป็นผู้แนะน าการใช้สารสนเทศอย่างมีจริยธรรม ความรูเ้บือ้งตน้เก่ียวกับลิขสิทธ์ิ การคัดลอก
วรรณกรรม การจัดการรายการบรรณานุกรม การสนับสนุนการเขียนบทความวิจัย บทความ
วารสารรวมทั้งการสืบคน้สารสนเทศส าหรับการท ารายงานและการวิจัยขั้นสู ง (The Carlson 
Health Sciences Library, 2018, Online) 

 3.2.2 Writing and publishing support เป็นบริการสนับสนุนการเขียน
บทความวิจยั บทความวารสารโดยมีบรรณารกัษ์อา้งอิงเป็นผูใ้หค้  าแนะน าและจดัฝึกอบรมการ
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เขียนรายการอา้งอิง การป้องกันการคดัลอกวรรณกรรม และการเขียนงานวิจยัส าหรบันกัศึกษา
วิทยาศาสตรส์ขุภาพท่ีท ารายงาน ท าวิจยั (University of Washington Health Sciences Library, 
2018, Online; Upstate Medical library, 2018, Online) 

 3.2.3 Citation management help บริการช่วยเหลือดา้นการจดัการรายการ
บรรณานุกรมในรูปแบบการฝึกอบรมโดยนักสารสนเทศ  (University of Washington Health 
Sciences Library, 2018, Online; Upstate Medical library, 2018, Online) 

4. บริการฝึกอบรมและส่งเสริมการใชห้อ้งสมุด ไดแ้ก่ การฝึกอบรมการใชเ้ทคโนโลยี
และโปรแกรมตา่ง ๆ บริการแนะน าและน าชมหอ้งสมดุวิทยาศาสตรส์ขุภาพ การแนะน าการสืบคน้
หลกัฐานเชิงประจกัษ์ แนะน าการสืบคน้ฐานขอ้มูล แนะน าเรื่องการรูส้ารสนเทศสขุภาพ ฝึกอบรม
การจดัการรายการบรรณานกุรม 

5. บริการรวบรวมสารสนเทศตามหัวเรื่อง (Subject guide) เป็นบริการท่ีห้องสมุด
รวบรวมสารสนเทศตามหวัขอ้ท่ีน่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นแหล่งสารสนเทศบคุคล หน่วยงานและคณะ
วิชา แหล่งสารสนเทศฐานข้อมูลออนไลน์ เช่น หัวข้อ จิตเวช (Psychiatry) จะมีการแนะน า
ฐานข้อมูลท่ีประกอบด้วยสารสนเทศท่ีโดดเด่น น่าเช่ือถือในเรื่องจิตเวช พร้อมคู่มือการใช้
ฐานขอ้มลูตา่ง ๆ ท่ีหอ้งสมดุจดัท าขึน้ 

ผู้ใช้บริการห้องสมุดวิทยาศาสตรสุ์ขภาพ 
ผูใ้ชบ้ริการของหอ้งสมุดวิทยาศาสตรส์ขุภาพเป็นกลุ่มคนท่ีศกึษาหรือท างานเฉพาะ

ทาง เช่น ดา้นการแพทย ์การพยาบาล สาธารณสุข กายภาพบ าบดั เภสชัศาสตร ์เป็นตน้ ทัง้นิสิต
นกัศกึษา อาจารย ์หรือแมก้ระทั่งผูท่ี้ท  างานในโรงพยาบาล หรือหน่วยงานทางดา้นสขุภาพ ซึ่งจาก
การศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องพบว่ากลุ่มผู้ใช้บริการห้องสมุดวิทยาศาสตรส์ุขภาพมีความ
ตอ้งการใชส้ารสนเทศทางวิทยาศาสตรส์ขุภาพ และมีปัญหาเก่ียวกบัการแสวงหาสารสนเทศ หรือ
การใชห้อ้งสมุดวิทยาศาสตรส์ุขภาพ (จิตติวรรณ สิทธิวิรชัธรรม, 2554; ดวงใจ วงษ์เศษ, 2556; 
ภทัรนิษฐ์ สรุโกมลเศรษฐ์, 2557; วนัวิสาข ์สทุธิบรบิาล, 2554; สมรกัษ ์สหพงศ,์ 2551) ดงันี ้

1. ดา้นวัตถุประสงคใ์นการใช้ห้องสมุดและสารสนเทศ ผู้ใช้บริการมีการแสวงหา
สารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน การวิจยัและการผลิตผลงานทางวิชาการการเพิ่มพนูความรูใ้หม่
เพ่ือน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน การรกัษาผู้ป่วย หรือติดตามข้อมูลข่าวสารความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตรส์ขุภาพตามความสนใจ 

2. ดา้นประเภท หรือรูปแบบของสารสนเทศ ผูใ้ชบ้ริการจะแสวงหาสารสนเทศจาก
อินเทอรเ์น็ต และฐานขอ้มลูออนไลน์ เช่น Pubmed, CINAHL, Science Direct เป็นตน้ เน่ืองจาก
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สามารถค้นหาได้โดยไม่ติดข้อจ ากัดเรื่องเวลาและสถานท่ี เพ่ือค้นหางานวิจัยท่ีมีลักษณะ 
Systematic review เน่ืองจากเป็นงานวิจยัท่ีมีไดร้บัการยอมรบัและมีความน่าเช่ือถือมากท่ีสดุเม่ือ
เทียบกับงานวิจัยประเภทอ่ืนเพราะใช้วิธีการศึกษาอย่างเป็นระบบชัดเจนในการสืบค้นและ
คดัเลือก รวมทัง้การตรวจสอบงานวิจัยอย่างมีระบบ (Critical Appraisal) โดยสืบคน้ดว้ยตนเอง
เป็นหลกัและยงัคงใชส้ารสนเทศท่ีเป็นสิ่งพิมพ ์เช่น ต าราวิชาการทางการแพทยแ์ละการพยาบาล 
วารสารวิชาการ  

3. ปัญหาเก่ียวกับการแสวงหาสารสนเทศ และการใชห้อ้งสมุด ผูใ้ชบ้ริการมีปัญหา
กับเวลาเขา้หอ้งสมุด หรือการสืบคน้สารสนเทศ เน่ืองจากภาระงานปริมาณมากของแพทยแ์ละ
พยาบาลท าใหไ้ม่มีเวลาในการสืบคน้สารสนเทศไดด้ว้ยตนเอง เช่นเดียวกบักลุ่มผูใ้ชบ้ริการท่ีเป็น
อาจารยแ์ละนกัศกึษาท่ีตอ้งออกไปฝึกปฏิบัติการท่ีโรงพยาบาลหรือในชุมชน ประกอบกบัมีตาราง
การเรียนการสอนต่อเน่ืองท าให้ไม่มีเวลาเขา้ใชบ้ริการห้องสมุด รวมทั้งเวลาเปิดให้บริการของ
หอ้งสมดุไมมี่ความสอดคลอ้งกบัเวลาท่ีอาจารยแ์ละนกัศกึษาสะดวกตอ่การเขา้ใชง้าน  

นอกจากนีย้งัมีปัญหาเรื่องการใชค้อมพิวเตอรส์  าหรบัการสืบคน้สารสนเทศเน่ืองจาก
ไม่ทราบวิธีการสืบคน้ หรือไม่รูว้ิธีใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในฐานข้อมูล โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้บริการ
ห้องสมุดท่ีเป็นพยาบาลวิชาชีพ และอาจารย์ รวมถึงการเลือกและประเมินสารสนเทศท าให้
หอ้งสมดุตอ้งมีการจดัฝึกอบรม หรือสอนเรื่องการรูส้ารสนเทศ ในขณะเดียวกนัผูใ้ชบ้ริการพบว่าผู้
ใหบ้ริการยงัขาดความรูท้างการพยาบาล และวิทยาศาสตรส์ุขภาพส่งผลใหไ้ม่เขา้ใจค าถามหรือ
ค าศัพท์เฉพาะซึ่งมีความส าคัญต่อการให้บริการสืบค้นสารสนเทศ  จากปัญหาทางด้านการ
แสวงหาสารสนเทศและการใชห้อ้งสมุด ท าใหน้ักสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วยคน้ควา้
กลายเป็นผูใ้หค้วามช่วยเหลือหลกัแก่ผูใ้ชบ้ริการกลุ่มดงักล่าวท่ีมีขอ้จ ากดัในเรื่องเวลา และภาระ
งานจ านวนมากให้ไดร้บัสารสนเทศท่ีตรงตามความตอ้งการดว้ยความรวดเร็ว รวมทั้งสามารถ
น าไปใชป้ระโยชนไ์ดท้ันที แต่ในขณะเดียวกันนักสารสนเทศยงัคงขาดความรูเ้ฉพาะสาขาวิชาท่ี
หอ้งสมดุใหบ้รกิารซึ่งมีความจ าเป็นอย่างยิ่งตอ่การใหบ้ริการ ดงันัน้ หอ้งสมดุจงึตอ้งมีการวางแผน
พฒันาศกัยภาพของนกัสารสนเทศอยูเ่สมอ 

บทบาทของนักสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วยค้นคว้าของห้องสมุดทางด้าน
วิทยาศาสตรสุ์ขภาพ 

บริการตอบค าถามและช่วยค้นคว้า 
บริการตอบค าถามและช่วยคน้คว้าเป็นบริการท่ีห้องสมุดทุกประเภทตอ้งจัดให้มี

เพราะเป็นบริการพืน้ฐานของหอ้งสมดุ โดยมีนกัสารสนเทศท าหนา้ท่ีใหบ้ริการสารสนเทศ รวมถึง
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การแสวงหาสารสนเทศ การแนะน าแหล่งสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ การสอนการใช้ทรัพยากร
สารสนเทศ ฐานขอ้มลู และเครื่องมือต่าง ๆ ท่ีสนบัสนนุการวิจยั เช่น โปรแกรมการจดัการรายการ
บรรณานุกรม เป็นต้น ท าให้นักสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วยค้นคว้าต้องติดต่อ
ประสานงานและมีปฏิสมัพนัธก์ับผูใ้ชบ้ริการโดยตรง (ยพุิน เตชะมณี, 2522, น. 6 ; มาลี ล า้สกุล, 
2553, น. 35) ดงันัน้บริการนีจ้ึงเป็นบริการท่ีผูใ้หบ้ริการหรือนกัสารสนเทศใหค้วามช่วยเหลือ หรือ
ใหค้  าแนะน าแก่ผูใ้ชบ้รกิารหอ้งสมดุเก่ียวกบัประเดน็ตา่ง ๆ ท่ีเกิดความสงสยั หรือมีปัญหาดา้นการ
สืบคน้สารสนเทศ การใชง้านสารสนเทศ การใชง้านฐานขอ้มูล ตลอดจนการเช่ือมต่อเครือข่าย
เสมือน (Virtual Private Network : VPN) จากท่ีบา้น ทัง้นีร้ะดบัการใหบ้ริการตอบค าถามและช่วย
คน้ควา้แบง่ออกเป็น 2 ระดบั (ศริพิร ศรีเชลียง, 2551, น. 121) คือ ระดบัพืน้ฐาน เป็นการใหบ้รกิาร
ท่ีไม่ซับซอ้น ส าหรบัตอบค าถามง่าย ๆ ท่ีสามารถสืบคน้สารสนเทศไดจ้ากภายในหรือภายนอก
ห้องสมุด และระดับลึก เป็นการให้บริการท่ีมีความยุ่งยากซับซ้อนในการหาค าตอบ ท าให้นัก
สารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วยคน้ควา้ตอ้งมีความรูเ้ก่ียวกับสารสนเทศในหอ้งสมุดและ
ภายนอกห้องสมุดท่ีมีความน่าเช่ือถือโดยอาศัยความรู ้และทักษะทางวิชาชีพสารสนเทศและ
บรรณารกัษศาสตร ์หากหอ้งสมุดของตนไม่มีสารสนเทศท่ีผูใ้ชบ้ริการตอ้งการจกัตอ้งด าเนินการ
สืบคน้จากแหลง่อ่ืนเพ่ือตดิตอ่ขอยืมระหว่างหอ้งสมดุ 

ส าหรบัช่องทางในการใหบ้ริการตอบค าถามและช่วยคน้ควา้ในปัจจบุนันอกจากการ
สอบถามผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์(E-mail) ทางโทรศพัท ์ทางหนา้เว็บไซตข์องหอ้งสมุด ยังมี
การใหบ้รกิารผา่นส่ือสงัคมออนไลน ์โดยเฉพาะเืซบุ๊กและไลน ์เพ่ือใหผู้ใ้ชบ้รกิารสามารถเขา้ถึงได้
สะดวก รวดเร็วยิ่งขึน้ โดยมีกระบวนการให้บริการ (เพ็ญพันธ์ เพชรศร, 2541, น. 47 ; ศิริพร  
ศรีเชลียง, 2551, น. 122) ดงัตอ่ไปนี ้

1. สัมภาษณ์ผู้ใช้บริการเพ่ือรับรูค้วามต้องการสารสนเทศ ได้แก่ หัวข้อ เนือ้หา
เก่ียวข้องกับด้านใด อย่างไร ต้องการทรัพยากรสารสนเทศประเภทใด ถ้าเป็นบทความ
อิเล็กทรอนิกส ์ตอ้งการเฉพาะบทคดัย่อหรือตอ้งการเอกสารฉบบัเต็ม และตอ้งการรบัเอกสารผ่าน
ช่องทางใด โดยเฉพาะประเด็นเนือ้หาท่ีผูใ้ชบ้ริการตอ้งการ จะตอ้งมีการสอบถามใหช้ดัเจนเพราะ
จะท าใหไ้ดค้  าตอบตรงตามท่ีผูใ้ชต้อ้งการ 

2. ก าหนดค าคน้ และขอบเขตท่ีตอ้งการคน้ ทัง้ภาษา ค าศพัท ์ค าส าคญั หวัเรื่องท่ี
เฉพาะเจาะจงจะชว่ยใหเ้ขา้ถึงขอ้มลูท่ีแคบและตรงประเดน็ 

3. คดัเลือกและประเมินแหล่งทรพัยากรสารสนเทศท่ีตอ้งการน ามาใชใ้นการสืบคน้
สารสนเทศ  
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4. ด าเนินการสืบคน้สารสนเทศจากแหล่งตา่ง ๆ โดยใชค้  าคน้ และปรบัเปล่ียนค าคน้
ตามความเหมาะสม 

5. รวบรวมสารสนเทศท่ีด าเนินการสืบคน้ไดส้ง่มอบใหก้บัผูใ้ชบ้รกิาร 
6. หากห้องสมุดไม่มีสารสนเทศท่ีผู้ใช้บริการตอ้งการ นักสารสนเทศบริการตอบ

ค าถามและช่วยคน้ควา้จะตอ้งแนะน าแหล่งอ่ืนๆ ใหผู้ใ้ชบ้ริการ หรือด าเนินการตรวจสอบคน้หา
แหล่งท่ีมีและแจง้ใหผู้ใ้ชบ้ริการรบัทราบขอ้มลูดงักล่าว ทัง้นีใ้นบางหอ้งสมดุอาจมีบรกิารติดตอ่ยืม
ระหวา่งหอ้งสมดุใหก้บัผูใ้ชบ้รกิาร 

บทบาทของนักสารสนเทศงานบริการตอบค าถามและช่วยค้นคว้า 
หอ้งสมุดเฉพาะประกอบดว้ยบุคลากรหลายประเภทท่ีปฏิบตัิหนา้ท่ีใหบ้ริการต่าง ๆ 

ทัง้บุคลากรท่ีมีความรูใ้นวิชาชีพบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร ์บุคลากรท่ีมีความรูก้ึ่ง
วิชาชีพหรือนกัปฏิบตัิการ และบคุลากรท่ีไมมี่ความรูท้างวิชาชีพบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศ
ศาสตร ์โดยบุคลากรกลุ่มวิชาชีพมีความส าคญัอย่างยิ่งในการส่งเสริมการบริการสารสนเทศของ
องคก์ารใหบ้รรลุผลส าเร็จ เน่ืองจากมีบทบาทหนา้ท่ีเป็นส่ือกลางระหว่างหอ้งสมุดกับผูใ้ชบ้ริการ 
ทั้งยังกระตุ้นให้เกิดการใช้สารสนเทศผ่านการจัดกิจกรรมหรือจัดสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริม  
การเรียนรู ้ซึ่งกลุ่มบุคลากรผู้มีความรูท้างวิชาชีพอาจมีช่ือเรียกแตกต่างกัน เช่น บรรณารกัษ ์ 
นกัเอกสารสนเทศ นกัสารสนเทศ นกัจดหมายเหต ุนกัวิชาการในสาขาวิชาตา่ง ๆ เป็นตน้ (สีปาน 
ทรพัยท์อง, 2555, น. 116) ส าหรบันักสารสนเทศหรือนักเอกสารสนเทศ เป็นช่ือต าแหน่งท่ีนิยม
เรียกบคุลากรผูใ้หบ้รกิารและเผยแพรส่ารสนเทศในศนูยส์ารสนเทศหรือหอ้งสมดุเฉพาะท่ีท าหนา้ท่ี
คน้คืนสารสนเทศ แนะน าแหล่งและการเขา้ถึงทรพัยากรสารสนเทศเฉพาะสาขาวิชาท่ีหอ้งสมุด
ใหบ้ริการ บางแห่งอาจเรียกว่า บรรณารกัษ์บริการตอบค าถามและช่วยคน้ควา้ แต่ในงานวิจัยนี ้
จะเรียกผูท่ี้มีความรูใ้นวิชาชีพบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร์ท่ีใหบ้รกิารตอบค าถาม
และช่วยคน้ควา้ว่า นักสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วยคน้ควา้ ซึ่งมีบทบาทส าคญั (มาลี  
ล า้สกลุ, 2553, น. 9-12; ยพุิน เตชะมณี, 2522, น. 3-4; ศริพิร ศรีเชลียง, 2551, น. 121) ไดแ้ก่ 

1. บทบาทในการใหบ้ริการตอบค าถาม ไดแ้ก่ การบริการขอ้มูลข่าวสารทั่วไปสัน้ ๆ 
ไม่ซบัซอ้นไปจนถึงสารสนเทศเชิงลึก และสารสนเทศเฉพาะเรื่อง โดยผูใ้ชบ้ริการอาจตอ้งการเพียง
ขอ้เท็จจรงิ ตวัเลข สถิติ หรือเป็นค าถามท่ีตอ้งการค าตอบอย่างรวดเรว็เพ่ือน าไปใชท้นัที นอกจากนี้
ผูใ้ชบ้รกิารบางรายอาจมีความตอ้งการค าตอบในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างละเอียดเพ่ือน าไปใชใ้นการ
เขียนรายงาน ประกอบการประชมุ หรือการบรรยาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท างานวิจยั การเขียน
ต าราจะตอ้งใชส้ารสนเทศจ านวนมากและลุ่มลึกประกอบการจดัท า ซึ่งนกัสารสนเทศจะท าหนา้ ท่ี
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ช่วยสืบคน้สารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ ผ่านการซักถามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ
อย่างละเอียด ครบถ้วน และด าเนินการรวบรวมสารสนเทศท่ีสืบค้นได้น าส่งให้ผู้ใช้บริการ
ท าการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองตอ่ไป 

2. บทบาทในการแนะน าแหลง่สารสนเทศทัง้ภายในและภายนอกหอ้งสมดุ ในกรณีท่ี
หอ้งสมดุไม่มีทรพัยากรสารสนเทศท่ีผูใ้ชบ้รกิารตอ้งการ นกัสารสนเทศจะตอ้งแนะน าใหค้น้หาจาก
แหล่งอ่ืน หรือช่วยตรวจสอบว่าห้องสมุดหรือหน่วยงานใดมีบ้าง และแจ้งข้อมูลช่ือหน่วยงาน 
หมายเลขโทรศพัทใ์หผู้ใ้ชบ้ริการรบัทราบ นอกจากการแนะน าแหลง่สารสนเทศ นกัสารสนเทศตอ้ง
ท าหนา้ท่ีในการแนะน าทรพัยากรสารสนเทศตา่ง ๆ ตามท่ีผูใ้ชบ้รกิารสนใจ 

3. บทบาทในการสอน ถือเป็นบทบาทส าคัญของงานบริการตอบค าถามและช่วย
คน้ควา้ในการท าใหผู้ใ้ชบ้ริการรูจ้ักทรพัยากรสารสนเทศ รูจ้กับริการของหอ้งสมุด และสามารถ
สืบคน้สารสนเทศจากแหล่งต่าง ๆ ได ้โดยนักสารสนเทศตอ้งเป็นผูส้อนวิธีการสืบคน้ สอนการรู้
สารสนเทศใหผู้ใ้ชบ้ริการสามารถประเมินและเลือกสารสนเทศท่ีน่าเช่ือถือเพ่ือน าไปใชป้ระโยชนใ์น
การเรียน การสอน และการวิจัย รวมทั้งท าหน้าท่ีสอนการใช้โปรแกรมการจัดการรายการ
บรรณานุกรม การตรวจสอบการคดัลอกวรรณกรรม ซึ่งอาจจดัการสอนไดท้ัง้รายบุคคล รายกลุ่ม 
และจดัการสอนในชัน้เรียน 

จากข้อความข้างต้นเป็นบทบาทของนักสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วย
คน้ควา้หอ้งสมุดประเภทอ่ืนท่ีไม่เจาะจงเฉพาะบทบาทของนกัสารสนเทศบริการตอบค าถามและ
ช่วยคน้ควา้ของหอ้งสมุดวิทยาศาสตรส์ุขภาพ ดงันัน้ผูว้ิจยัจึงด าเนินการทบทวนวรรณกรรมและ
สรุปบทบาทส าคญัไวด้งันี ้

1. บทบาทของผู้เช่ียวชาญทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (American Library 
Association, 2015, Online; ปิยสดุา ตนัเลิศ, 2553, น. 103; ภทัรนิษฐ์ สรุโกมลเศรษฐ์, 2557, น. 
73-76; สมรกัษ์ สหพงศ,์ 2551, น. 166-168) นกัสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วยคน้ควา้
จะตอ้งมีความรูค้วามเช่ียวชาญเฉพาะทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี และควรมีความรูเ้ก่ียวกับ
กระบวนการวิจยัท่ีเก่ียวกับสาขาวิชาท่ีหอ้งสมุดใหบ้ริการ เช่น นกัสารสนเทศบริการตอบค าถาม
และช่วยคน้ควา้ของหอ้งสมุดทางการแพทย ์จะตอ้งมีบทบาทส าคญัโดยใชค้วามรูค้วามสามารถ
ทางสารสนเทศทางการแพทยใ์นการใหบ้รกิารแก่กลุม่ผูใ้ช ้ดงันี ้
 1.1 การจ าแนกและท าความเขา้ใจกลุ่มผู้ใช้บริการของห้องสมุดว่าเป็นใคร มี
พฤตกิรรมอยา่งไร เพ่ือจดัเตรียมบริการสารสนเทศท่ีมีคณุภาพสงูสดุใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการ รวมทัง้มีการ
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สนบัสนนุใหมี้คลงัทรพัยากรสารสนเทศท่ีตรงกบัความตอ้งการของกลุ่มเปา้หมายของหอ้งสมดุ ซึ่ง
ประกอบดว้ย ประเดน็ทางสขุภาพ ระดบัการอา่น ภาษา และประเภทของส่ือ 
 1.2 แจง้แหล่งสารสนเทศท่ีน่าสนใจหรือมีประโยชนก์บัการปฏิบตัิงานหรือความ
ตอ้งการของแพทย ์โดยท าหน้าท่ีเป็นผูป้ระสานงานระหว่างแหล่งสารสนเทศทางการแพทยก์ับ
แพทยผ์ูใ้ชบ้ริการ รวมถึงใหค้วามชว่ยเหลือในการชีแ้นะแหละสารสนเทศเฉพาะและคน้หาแหล่งท่ี
เก่ียวขอ้ง มีความนา่เช่ือถือใหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิาร 
 1.3 ให้ค  าปรึกษาในการสืบค้นสารสนเทศทางการแพทย์ทั้งรายกลุ่มและ
รายบคุคล ใหบ้ริการตอบค าถามไดอ้ยา่งครอบคลมุและถกูตอ้ง แนะน าวิธีการใชแ้หล่งสารสนเทศ 
รวมทัง้ใหค้วามช่วยเหลือแพทยใ์นการสืบคน้สารสนเทศดว้ยการจดัหาสารสนเทศท่ีตรงตามความ
สนใจ หรือความตอ้งการใชง้านของแพทย ์เชน่ การรกัษาผูป่้วย เป็นตน้ 
 1.4 ท างานร่วมกับแพทย์ในกระบวนการเวชปฏิบัติ เชิ งประจักษ์  ตั้งแต่
กระบวนการสืบคน้ คดัเลือกงานวิจยั Systematic Review รว่มกบัแพทย ์
 1.5 การให้บริการสารสนเทศด้านเวชปฏิบัติเชิงประจักษ์ เช่น การบริการ
สารสนเทศใหมท่ี่มีประโยชน ์การจดัท าบรรณานกุรมเฉพาะโดยใชโ้ปรแกรมอิเล็กทรอนิกสต์า่ง ๆ ท่ี
สืบคน้ผา่นระบบออนไลนเ์พ่ือใหไ้ดส้ารสนเทศตามหวัเรื่องท่ีแพทยต์อ้งการ เป็นตน้ 
สว่นนกัสารสนเทศบรกิารตอบค าถามและชว่ยคน้ควา้ท่ีใหบ้รกิารในหอ้งสมดุทางการพยาบาลจะมี
บทบาทเช่นเดียวกับนักสารสนเทศของห้องสมุดแพทย์ กล่าวคือ นักสารสนเทศจะต้องมี
ความสามารถในการจัดการและสืบค้นสารสนเทศหลักฐานเชิงประจักษ์ ทางการพยาบาล 
(Evidence-Based Nursing) เพ่ือน าเสนอสารสนเทศท่ีมีความน่าเช่ือถือเหมาะกับการน าไปใช้
ทางการรกัษาพยาบาลผูป่้วย 

2. บทบาทของผูส้อนการรูส้ารสนเทศ และแนะน าการใช้ห้องสมุด (มาลี ล า้สกุล, 
2553, น. 12; สมรกัษ์ สหพงศ,์ 2551, น. 166-168) การใหก้ารศกึษา หรือการสอนเป็นงานส าคญั
ของนักสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วยคน้ควา้ของห้องสมุดวิทยาศาสตรส์ุขภาพจะท า
หน้าท่ีเป็นครูในการให้การศึกษาเพ่ือให้ผู้ใช้บริการรูจ้ักทรพัยากรสารสนเทศและวิธีการสืบคน้
สามารถประเมินสารสนเทศและน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชนซ์ึ่งหอ้งสมุดสามารถจัดการสอนใหแ้ก่
ผู้ใช้บริการได้ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่มนั่ นคือ การสอนการรู้สารสนเทศด้วยการฝึกอบรม 
ปฐมนิเทศ หรือจดัท าเอกสารแนะน าความรูต้่าง ๆ ท่ีเป็นคู่มือการใชง้านฐานขอ้มูลเวชปฏิบตัิเชิง
ประจกัษ์ หรือฐานขอ้มูลและแหล่งสารสนเทศอ่ืนท่ีเหมาะสมกับความตอ้งการใชส้ารสนเทศของ
ผูใ้ชบ้ริการ พรอ้มทัง้แนะน าเทคนิคการสืบคน้ฐานขอ้มูลทางเวชศาสตรเ์ชิงประจกัษ์ใหแ้ก่แพทย ์
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หรือพยาบาลโดยใช ้PICO Model เพ่ือก าหนดปัญหาหรือตัง้ค  าถาม (P = problem, patient หรือ 
population เป็นการตั้งค  าถามถึงปัญหา อาการของผู้ป่วยท่ีด าเนินการรักษาเพ่ือสืบค้น I = 
intervention วิธีการรกัษาผูป่้วย C = control หรือ comparison การเปรียบเทียบวิธีการรกัษาหรือ
ให้ยาแบบเดิมกับวิธีการใหม่ ท่ีค้นพบ  O = outcome ผลลัพธ์ของการรักษา)นอกจากนี้นัก
สารสนเทศยังต้องให้ความรูแ้ก่ผู้ใช้บริการโดยจัดการสอนการใช้โปรแกรมการจัดการรายการ
บรรณานุกรม การเขียนรายการอ้างอิง การป้องกันการคัดลอกวรรณกรรม และให้ความรูเ้รื่อง
ลิขสิทธ์ิแก่ผูใ้ชบ้รกิารเพ่ือประโยชนใ์นการท าวิจยั หรือเขียนต าราวิชาการ 

3. บทบาทของผูส้นบัสนุนการเรียนการสอน การท าวิจยั หรือผูร้ว่มทีมวิจัย (Agyen-
Gyasi, 2008, Online; ปิยสุดา ตันเลิศ, 2553, น. 103-104; มาลี ล า้สกุล, 2553, น. 11-12; ศุ
มรรษตรา แสนวา, 2557, น. 111) โดยนกัสารสนเทศท าหนา้ท่ีจดัเตรียมทรพัยากรสารสนเทศและ
ส่ือการเรียนรูท่ี้เฉพาะเจาะจงสอดคลอ้งกบัเนือ้หาวิชาท่ีเปิดสอน หรือพฒันาฐานขอ้มูล เครื่องมือ
ช่วยสืบคน้รวมทัง้จดัท าเว็บไซตท่ี์รวบรวมความรูท่ี้น่าสนใจเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นกัศึกษา 
หรือทีมแพทยใ์หส้ามารถน าสารสนเทศไปใชไ้ดท้นัที นอกจากนีย้งัท าหนา้ท่ีใหค้  าแนะน าเก่ียวกับ
การสืบคน้ขอ้มลูจากฐานขอ้มลู หรือแหล่งสารสนเทศอ่ืนท่ีเหมาะสมเพ่ือน ามาใชใ้นการท ารายงาน 
หรือวิจยัและใหค้วามรูเ้บือ้งตน้แก่นกัวิจัยโดยหอ้งสมุดด าเนินการฝึกอบรมเก่ียวกับลิขสิทธ์ิ การ
คัดลอกวรรณกรรม การจัดการรายการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรมจัดการบรรณานุกรม เช่น 
Endnote, Zotero, Mendeley เป็นตน้ 

4. บทบาทของผู้ประสานงาน (Agyen-Gyasi, 2008, Online; ปิยสุดา ตันเลิศ , 
2553, น. 103-104; สมรกัษ์ สหพงศ ,์ 2551, น. 166-168) นักสารสนเทศเปรียบเสมือนส่ือกลาง
ระหว่างหอ้งสมุดกบัผูใ้ชบ้ริการในการสรา้งความสมัพนัธท่ี์ดี สรา้งความเขา้ใจ และประชาสมัพนัธ์
กิจกรรมต่าง ๆ ใหแ้ก่หน่วยงาน คณะวิชา หรือแพทยร์บัรูใ้นรูปแบบของความรว่มมือระหว่างนัก
สารสนเทศกบัผูใ้ชบ้ริการเพ่ืออ านวยความสะดวก สนบัสนนุการท างาน ตอบสนองความตอ้งการ
ตา่ง ๆ รวมทัง้ส่งเสริมการเรียนการสอน และกิจกรรมวิจยั โดยมีจดุมุ่งหมายส าคญัคือการพฒันา 
และเพิ่มประสิทธิภาพการส่ือสารระหว่างห้องสมุดกับผู้รบับริการเก่ียวกับบริการทั้งหมดของ
หอ้งสมดุ โดยแตล่ะฝ่ายมีความเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีซึ่งกนัและกนั 

5 . บ ท บ าท ด้ าน จ ริย ธ รรม  (American Library Association, 2015 , Online)  
นกัสารสนเทศควรรกัษาความลบัในการใหบ้รกิารแก่ผูใ้ชบ้ริการทกุคน เช่น ขอ้ค าถามและค าขอใช้
บริการ การใหค้วามเคารพความเป็นส่วนตวัของผูใ้ชบ้ริการ การสมัภาษณอ์า้งท่ีดีควรด าเนินการ
ดว้ยความละเอียดอ่อนและสุภาพ สนบัสนุนการเขา้ถึงสารสนเทศอย่างเสรี ท าหนา้ท่ีในขอบเขต
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ของวิชาชีพสารสนเทศ โดยหลีกเล่ียงการใหค้  าแนะน าเก่ียวกับวิทยาศาสตรส์ุขภาพ เน่ืองจาก  
นกัสารสนเทศไม่ใช่ผูเ้ช่ียวชาญดา้นสขุภาพ นอกจากนีน้กัสารสนเทศยงัตอ้งรูเ้ก่ียวกบันโยบายของ
สถาบนั การบริการอา้งอิงดา้นสุขภาพและการแพทย ์โดยตอ้งก าหนดบทบาทให้ชดัเจนในระดบั
การบริการท่ีนกัสารสนเทศกระท าได ้ทัง้นีใ้นกรณีท่ีไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการสารสนเทศ
ของผูใ้ชบ้รกิารได ้จะตอ้งแนะน าแหลง่สารสนเทศอ่ืน ๆ เป็นทางเลือกเพิ่มเตมิใหก้บัผูใ้ชบ้รกิาร 

แม้บทบาทของนักสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วยค้นคว้าของห้องสมุด
วิทยาศาสตรส์ุขภาพกับบทบาทของนกัสารสนเทศงานตอบค าถามและช่วยคน้ควา้ของหอ้งสมุด
อ่ืน ๆ จะไม่แตกต่างกัน แต่นักสารสนเทศหอ้งสมุดวิทยาศาสตรส์ุขภาพจะตอ้งมีความรู ้ความ
เช่ียวชาญเฉพาะสาขาวิชาเพ่ือเขา้ใจความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารท่ีตอ้งการสารสนเทศเฉพาะดา้น
วิทยาศาสตรส์ขุภาพ สามารถแนะน าสารสนเทศไดอ้ย่างลึกซึง้ตรงประเดน็ รวมทัง้สามารถสอนให้
ผูใ้ชบ้ริการเขา้ถึงสารสนเทศท่ีมีคณุภาพ มีความนา่เช่ือถือเพ่ือน าไปใชป้ระโยชนใ์นการท าวิจยั การ
เรียนการสอน และการรกัษาผูป่้วย ดงันัน้นักสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วยคน้ควา้ของ
ห้องสมุดวิทยาศาสตรส์ุขภาพจึงควรส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ เช่น วิทยาศาสตร ์
สาธารณสุขศาสตร ์เป็นตน้ นอกเหนือจากปริญญาทางดา้นบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศ
ศาสตร ์และใชค้วามรูจ้ากแตล่ะศาสตรใ์นการใหบ้รกิารท่ีเกิดประโยชนแ์ก่ผูใ้ชบ้รกิารมากท่ีสดุ 

แต่จากการทบทวนงานวิจัยท าให้ผูว้ิจัยพบขอ้แตกต่างเรื่องวุฒิการศึกษาระหว่าง 
นกัสารสนเทศในประเทศไทยกับนกัสารสนเทศในต่างประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศสหรฐัอเมริกา และ
สาธารณรฐัสิงคโปร ์(ยพุิน จนัทรเ์จริญสิน, 2548) ท่ีมีผลต่อคณุภาพในการใหบ้ริการตอบค าถาม
และช่วยคน้ควา้เพราะนักสารสนเทศในประเทศไทยส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและ
ปริญญาโทสาขาบรรณารักษ์ศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร ์หรือสารสนเทศศึกษา ส่วนนัก
สารสนเทศของประเทศสหรฐัอเมรกิา และสาธารณรฐัสิงคโปรจ์ะส าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรี
เฉพาะสาขาวิชา เช่น เกษตรศาสตร ์วิทยาศาสตร ์ เศรษฐศาสตร ์เป็นตน้ และศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโทในสาขาวิชาบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตรท์  าใหมี้ความเช่ียวชาญและ
สามารถใหบ้ริการสารสนเทศไดลุ้่มลึกกว่านกัสารสนเทศของประเทศไทย  โดยงานวิจยัของ เยาว
รตัน ์บางสาลี (2560, น. 125) ศึกษาเรื่องความคาดหวงัของอาจารยม์หาวิทยาลยัท่ีมีต่อบทบาท
ของบรรณารกัษ์ในการสนับสนุนการวิจัย ซึ่งผลการวิจัยระบุสาเหตุท่ีอาจารย์ไม่คาดหวังว่า
บรรณารกัษ์ในกลุ่มวิทยาศาสตรส์ุขภาพจะใหค้  าปรึกษาในเรื่องรูปแบบการท าวิจยั การรายงาน
ผลการวิจยัท่ีมีความแตกต่างจากสาขาอ่ืนเพราะบรรณารกัษ์ส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาในสาขา
มนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์
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งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
งานวิจัยในต่างประเทศ 

ทตัยานา แพทรนิิค และ คริสเตียน อบุฮารท์ (Tatjana Petrinic and Christine Uwquhartt, 
2007) ศึกษาเรื่องความตอ้งการการศึกษาและการฝึกอบรมของบรรณารกัษ์สาธารณสุข - การ
ตัดสินใจระหว่างบรรณารักษ์กับผู้เช่ียวชาญเฉพาะสาขาวิชา (The education and training 
needs of health librarians - the generalist versus specialist dilemma)โดยมีวัตถุประสงคใ์น
การเปรียบเทียบความตอ้งการทางการศกึษาและการฝึกอบรมของบรรณารกัษท์างวิชาชีพสขุภาพ
ท่ีส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตรก์ับบรรณารกัษ์ท่ีส  าเร็จการศึกษาทาง
มนษุยศาสตร ์และเพ่ือเปรียบเทียบความตอ้งการศกึษาและฝึกอบรมของบรรณารกัษใ์นหน่วยงาน
บริการสาธารณสุขแห่งชาติ (National Health Service : NHS) กับบรรณารักษ์ ท่ีท างานใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาด าเนินการวิจัยโดยการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวกับบรรณารกัษ์
จ  านวน 16 คน ซึ่งส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางอกัษรศาสตร ์มนุษยศาสตร ์และสงัคมศาสตร ์
จ  านวน 8 คน ส าเร็จการศึกษาทางบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศึกษา จ านวน 1 คน และ
ส าเรจ็การศกึษาทางดา้นวิทยาศาสตรจ์  านวน 7 คน 

ผลการวิจยัพบว่าหนา้ท่ีในปัจจุบนั ไดแ้ก่ การสืบคน้วรรณกรรม บริการอา้งอิง การ
สอนและการฝึกอบรม การท างานในสถานคลินิก การดูและผู้ป่วยปฐมภูมิ หรือคณะวิชาใน
มหาวิทยาลยั ถ่ายทอดความรูท้างวิชาชีพใหก้บัสมาชิกสงักดัอ่ืน การประชาสมัพนัธแ์ละการตลาด 
การบริหารจดัการมวลทรพัยากรสารสนเทศ การออกแบบเว็บไซต ์ดแูลแกไ้ข และการฝึกอบรมผา่น
เว็บไซตส์  าหรบัการพฒันาทางวิชาชีพนัน้ผูเ้ขา้รว่มวิจยัเห็นว่าการพฒันาวิชาชีพอย่างตอ่เน่ืองเป็น
สิ่งท่ีมีความจ าเป็นโดยควรเนน้ทกัษะดา้นการสอน การบริการภายนอกหอ้งสมดุ การส่งเสริมการ
ใช้ห้องสมุด ทักษะทางการกระบวนการวิจัย ความรูเ้ก่ียวกับวิชาชีพทางวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 
ค าศพัทต์า่ง ๆ และทกัษะการบรหิารจดัการ 

อีเือว์ ลอว์ตัน และ เจนส์ เบิรนส์ (Aoife Lawton and Jane Burns, 2014) ได้
ศกึษาการทบทวนสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรบับรรณารกัษ์สาธารณสขุ โดยเปรียบเทียบระหว่างการ
ฝึกปฏิบัติของบรรณารักษ์ชาวไอริชและนานาชาติ (A review of competencies needed for 
health librarians - a comparison of Irish and International practice)วัตถุประสงค์ของการ
วิจยัคือการเปิดเผยสมรรถนะท่ีน าไปสู่ทกัษะพืน้ฐานของบรรณารกัษส์าธารณสขุท่ีสามารถใชเ้ป็น
แผนในการพฒันาบุคลากรบรรณารกัษ์ดา้นสุขภาพ ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการก าหนดรายละเอียดการ
ท างานและหลกัสูตรการเรียนการสอนบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร์ส  าหรบังานวิจยั
ชิน้นีไ้ดเ้ปรียบเทียบสมรรถนะส าหรบับรรณารกัษ์ท่ีท างานดา้นการดแูลสุขภาพท่ีก าหนดขึน้โดย
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สมาคมหอ้งสมดุจ านวน5 แหง่ไดแ้ก่ สมาคมหอ้งสมดุทางการแพทยอ์เมรกินั (MLA) กลุ่มหอ้งสมดุ
สุขภาพ (HLG) ของสมาคมห้องสมุดและสารสนเทศแห่งสหราชอาณาจักร กลุ่มห้องสมุด
วิทยาศาสตรส์ุขภาพไอริช (HSLG) สมาคมหอ้งสมุดสุขภาพของแคนาดา (CHLA) และสมาคม
หอ้งสมุดและสารสนเทศทางสุขภาพออสเตรเลีย (ALIA) ซึ่งผลการวิจยัพบว่ามีสมรรถนะจ าเป็น 
10 ดา้น ถูกระบุโดยสมาคมหอ้งสมุด 5 แห่ง ท่ีไดร้บัการยอมรบัและหากมีการส่งเสริมจะท าให้
บรรณารกัษมี์ความเป็นมืออาชีพ มีความเช่ียวชาญทางดา้นสขุภาพและสามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้บริการได้ดียิ่ งขึ ้น  คือ ทักษะการส่ือสาร (Communication) การทบทวน
วรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic Review) การวิเคราะหแ์ละประเมินงานวิจัยทางคลินิก 
(Critical Appraisal) ทักษะการบริหารจัดการ (Management and Organisational Skills) การ
บริหารจัดการสารสนเทศทางสุขภาพ (Manage and Organise Health Information) การ
ฝึกอบรมและการสอน (Training and Edication) ความรู้ทางกฎหมาย (Legal) ภาวะผู้น  า 
(Leadership) เท ค โน โล ยี  (Technology) และความ เข้า ใจสภ าพ แวดล้อมทางสุ ขภ าพ 
(Understand Healthcare Environment) 

พาืเวนา อบูตาลีบี  และ โมฮัมหมัด ฮูสเซน บิกรู (Parvaneh Abotalebi and 
Mohammad-Hossein Biglu, 2017) ได้ศึกษาเรื่องการระบุสมรรถนะของบุคลากรวิชาชีพของ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทางการแพทยใ์นประเทศอิหร่าน ( Identification of Competencies for 
Professional Staff of Academic Medical Libraries in Iran) จุดมุ่งหมายหลักของการวิจัยคือ
การระบุทักษะและความรูข้องบรรณารกัษ์หอ้งสมุดมหาวิทยาลยัทางการแพทยท่ี์จ าเป็นส าหรบั
บทบาทใหม่ และศึกษาความตอ้งการเรียนรูห้รือฝึกอบรมระหว่างบรรณารกัษ์ท่ีส  าเร็จการศึกษา
ระดบัปริญญาตรีกบัปริญญาโท ผลการวิจยัพบว่าสมรรถนะท่ีจ าเป็นในมมุมองของบรรณารกัษ์ท่ี
ส  าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี คือสมรรถนะทั่วไปและคุณลักษณะส่วนบุคคล รองลงมาคือ
สมรรถนะดา้นบรกิารสารสนเทศอา้งอิงทางวิทยาศาสตรส์ขุภาพ สว่นสมรรถนะท่ีจ าเป็นในมมุมอง
ของบรรณารกัษ์ท่ีส  าเร็จการศกึษาระดบัโทคือ สมรรถนะดา้นเทคนิคและทฤษฎีการบริหารจดัการ 
ล าดบัตอ่มาคือสมรรถนะดา้นบรกิารสารสนเทศอา้งอิงทางวิทยาศาสตรส์ขุภาพ 

โดยในหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งคือการบริการตอบค าถามและสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์
สขุภาพพบว่าบรรณารกัษท่ี์ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีและปริญญาโทต่างใหค้วามส าคญั
กบัความรูเ้รื่องแหล่งสารสนเทศอา้งอิงทางวิทยาศาสตรส์ขุภาพทัง้สิ่งตีพิมพ ์และส่ืออิเล็กทรอนิกส์
มากท่ีสดุ 
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จูดี ้เอส กาซาลุ และ โจเซื บี โอจีอัมโบ (Judy S. Kasalu and Joseph B. Ojiambo, 
2015) ศึกษาเรื่องการใหค้วามรูแ้ก่บรรณารกัษ์ดา้นสขุภาพในแอืริกาในปัจจบุนั: ดา้นสมรรถนะ
ทักษะและทัศนคติท่ีจ  าเป็นต่อการเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมทางสุขภาพ  (Educating the 
Health Librarians in Africa today: Competencies, Skills and Attitudes required in a 
Changing Health Environment) มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยคือ  1.เพ่ือก าหนดขอบเขตของ
หลักสูตรโรงเรียนบรรณารักษ์เก่ียวกับสมรรถนะและทักษะท่ีจ าเป็นในการเป็นผู้เช่ียวชาญ
สารสนเทศทางสุขภาพ 2.เพ่ือสร้างขอบเขตของสมรรถนะทักษะและทัศนคติ ท่ีจ  าเป็นต่อ
บรรณารกัษ์หอ้งสมุดสุขภาพในประเทศเคนยาใหมี้ประสิทธิภาพในสภาพแวดลอ้มทางสุขภาพท่ี
เปล่ียนแปลง ผูว้ิจยัไดเ้ลือกกลุม่ตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจงคือหอ้งสมดุโรงพยาบาลและหอ้งสมดุ
มหาวิทยาลยัท่ีใหบ้รกิารทางวิทยาศาสตรส์ขุภาพ จ านวน 5 แหง่โดยผลการวิจยัพบวา่ สมรรถนะท่ี
จ าเป็นต่อบรรณารกัษ์หอ้งสมุดสุขภาพในประเทศเคนยา 6 ดา้น มีดงันี ้1.สมรรถนะดา้นความรู้
เก่ียวกบัสภาพแวดลอ้งทางวิทยาศาสตรส์ขุภาพ 2.ทกัษะการจดัการ 3.สมรรถนะทางการบริการ
และแหล่งสารสนเทศทางวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 4.สมรรถนะดา้นการบริหารจดัการแห่งสารสนเทศ
ทางวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 5.สมรรถนะดา้นเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ และ 6.สมรรถนะดา้น
การวิจยั  

มิดเดอ อุลลา และ มอมตัส เอ อันเวอ (Midrar Ullah and Mumtaz A. Anwar, 
2012) ไดศ้ึกษาเรื่องการพัฒนาสมรรถนะของบรรณารกัษ์หอ้งสมุดทางการแพทยข์องประเทศ
ปากีสถาน (Developing competencies for medical librarians in Pakistan) โดยมีวตัถุประสงค์
ในการศึกษาสมรรถนะท่ีจ าเป็นในการฝึกบรรณารกัษ์ทางการแพทยใ์นประเทศปากีสถานท่ีรบัรู ้
โดยหัวหน้าบรรณารกัษ์ และคณะกรรมหรือผู้บริหารของห้องสมุดทางการแพทย์มีความเห็น
อย่างไรตอ่สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรบับรรณารกัษท์างการแพทยใ์นประเทศปากีสถาน เป็นงานวิจยั
แบบส ารวจเชิงพรรณนา ซึ่ งผลการวิจัยได้น าเสนอสมรรถนะส าคัญ  8 ด้าน ได้แก่  ด้าน
สภาพแวดล้อมของสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ (Health sciences environmental) ด้าน
เทคนิคและทฤษฎีการบริหารจัดการ (Management theory and techniques) ดา้นบริการตอบ
ค าถามและสารสนเทศทางวิทยาศาสตรส์ุขภาพ (Health sciences reference and information 
services) ด้านการจัดการแหล่งสารสนเทศทางสุขภาพ (Management of health information 
resources) ดา้นเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ (Information system and technologies) ดา้น
การสอนและการให้ความรู ้(User education) ด้านระเบียบวิธีวิจัย (Research methods) และ
ดา้นสมรรถนะทั่วไปและส่วนบุคคล (General and personal competencies) เม่ือพิจารณาเป็น
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รายดา้น พบว่า 1. สมรรถนะดา้นสภาพแวดลอ้มทางวิทยาศาสตรส์ขุภาพตามการรบัรูข้องหวัหนา้
บรรณารกัษ์คือมีความเขา้ใจนโยบายสารสนเทศขององคก์ร  ซึ่งแตกต่างจากการรบัรูข้องคณะ
กรรมหรือผูบ้ริหารของหอ้งสมุดเห็นว่าควรมีสมรรถนะในดา้นความรูเ้ก่ียวกบัมาตรฐานการรบัรอง
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับหอ้งสมุดทางการแพทย์  2. สมรรถนะดา้นเทคนิคและทฤษฎีการบริหารจดัการ 
ทัง้หวัหนา้บรรณารกัษ์และคณะกรรมหรือผูบ้ริหารของหอ้งสมุดมีการรบัรูเ้ก่ียวกับการส่ือสารท่ีมี
ประสิทธิภาพทางวาจา ลายลกัษณ์อกัษร และอิเล็กทรอนิกสม์ากท่ีสุด 3. สมรรถนะดา้นบริการ
สารสนเทศอา้งอิงทางวิทยาศาสตรส์ขุภาพ พบว่าหวัหนา้หอ้งสมดุและคณะกรรมหรือผูบ้รหิารของ
หอ้งสมุดมีการรบัรูแ้ตกต่างกัน โดยหัวหนา้บรรณารกัษ์รบัรูถ้ึงการมีความรูเ้ก่ียวกับสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกสแ์ละสิ่งพิมพท์างดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพมากท่ีสุด ส่วนคณะกรรมหรือผูบ้ริหารมี
การรบัรูด้า้นความเช่ียวชาญในการค้นคืนสารสนเทศและเทคนิคในการสืบคน้ 4. สมรรถนะดา้น
การบริหารจดัการแหล่งสารสนเทศ หวัหนา้หอ้งสมุดมีการรบัรูถ้ึงความรูเ้ก่ียวกับเครื่องมือจดัการ
รายการบรรณานกุรม และการคดัเลือก จดัหาทรพัยากรสารสนเทศ ส่วนคณะกรรมหรือผูบ้ริหารมี
การรบัรูเ้รื่องความรูแ้ละการใชม้าตรฐานการลงรายการ มาตรฐานการเขียนบรรณานุกรม การ
แปลงขอ้มลู และการคดัลอกระเบียนขอ้มูลทรพัยากรสารสนเทศ 5. สมรรถนะดา้นเทคโนโลยีและ
ระบบสารสนเทศ หวัหนา้บรรณารกัษ์มีการรบัรูใ้นเรื่องเดียวกับคณะกรรมหรือผูบ้ริหารคือความรู้
และความเขา้ใจในการใชอิ้นเทอรเ์น็ตส าหรบัหอ้งสมุด ไดแ้ก่ การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์การ
อภิปรายกลุ่ม และเครื่องมือการสืบค้นมากท่ีสุด 6. สมรรถนะดา้นการสอน และการฝึกอบรม 
พบวา่หวัหนา้บรรณารกัษก์บัคณะกรรมหรือผูบ้ริหารมีการรบัรูต้รงกนัในเรื่องความสามารถในการ
สอนหรือการน าเสนอความรูแ้ก่กลุ่มผู้ใช้บริการ และผู้เย่ียมชมมากท่ีสุด  7. สมรรถนะด้าน
กระบวนการวิจยั หวัหนา้บรรณารกัษมี์การรบัรูท่ี้แตกตา่งจากคณะกรรมหรือผูบ้ริหาร โดยหวัหนา้
บรรณารกัษร์บัรูถ้ึงความเขา้ใจพืน้ฐานของระเบียบวิธีวิจยัทัง้เชิงปริมาณและเชิงคณุภาพมากท่ีสดุ 
ส่วนผูบ้ริหารเห็นว่านกัสารสนเทศควรมีความรูแ้ละสามารถประยุกตใ์ชรู้ปแบบการเขียนรายการ
อ้างอิง และโปรแกรมการจัดการรายการบรรณานุกรมมากท่ีสุด  และ 8. สมรรถนะทั่วไป หรือ
คณุลกัษณะส่วนบุคคลหัวหนา้บรรณารกัษ์เห็นว่านักสารสนเทศควรมีความกระตือรือรน้ในการ
เรียนรูท้ักษะใหม่ ๆ ส่วนผูบ้ริหารเห็นว่านกัสารสนเทศควรมีความมุ่งมั่นในการเรียนรูต้ลอดชีวิต
และวางแผนเก่ียวกบัอาชีพของตน 

โดยในหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งคือการบริการตอบค าถามและสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์
สขุภาพพบวา่สมรรถนะท่ีหวัหนา้บรรณารกัษใ์หค้วามส าคญัคือความรูเ้รื่องแหล่งสารสนเทศอา้งอิง
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ทัง้สิ่งตีพิมพแ์ละอิเล็กทรอนิกสท์างสาขาวิทยาศาสตรส์ขุภาพ ส่วนสมรรถนะท่ีคณะกรรมการหอ้งสมุด
ใหค้วามส าคญัคือกลยทุธใ์นการสืบคน้และความเช่ียวชาญในการคน้คืนสารสนเทศ 

กรีนแนล จูดิธ และบารบ์ารา แอน เซน (Judith Greenall and Barbara Anne Sen, 
2014) ศกึษาเรื่องการสะทอ้นคิดในงานหอ้งสมดุและสารสนเทศ โดยมีวตัถุประสงคใ์นการส ารวจ
การใชก้ารสะทอ้นคิดกับบุคลากรของหอ้งสมุดในการสนับสนุนการฝึกฝนและการพัฒนาอย่าง
ต่อเน่ืองเพ่ือตรวจสอบวิธีการท่ีใช้ในการสะท้อนคิด คุณค่าของการสะท้อนคิด ประโยชนแ์ละ
เหตุผลในการใชก้ารสะทอ้นคิด รวมทัง้อุปสรรคของการสะทอ้นคิดส าหรบับุคลากรหอ้งสมุด ซึ่ง
ผลการวิจยัพบว่า การสะทอ้นคิดมีประโยชนต์่อบุคลากรหอ้งสมุดในส่วนของบุคคลว่าเป็นวิธีท่ีดี
ส  าหรบัการประเมินสิ่งต่าง ๆ ดว้ยการคิด และความรู ้ไดแ้ก่ การสนบัสนุนการพฒันาทางวิชาชีพ
อย่างต่อเน่ือง การเรียนรู้จากเหตุการณ์ส าคัญ การเรียนรู้จากการฝึกอบรมหรือโอกาสทาง
การศึกษา การระบุช่องว่างทางดา้นทกัษะและความรู ้และการระบุจดุอ่อนและจุดแข็งของแต่ละ
บุคคล ในส่วนทีมงานพบว่าการสะทอ้นคิดสามารถใชแ้บ่งปันตวัอย่าง และช่วยใหผู้อ้่านเขา้ใจ
เพ่ือนร่วมงาน พรอ้มทัง้เรียนรูป้ระสบการณ์ ความคิดผ่านบันทึกสะทอ้นคิดของบุคลากรคนอ่ืน 
และส าหรบัองคก์รพบว่าการสะทอ้นคิดเป็นเครื่องมือในการระบุแนวปฏิบตัิท่ีดีและมุ่งสู่ความเป็น
เลิศในการใหบ้รกิาร 

โจ ลีน  เอ็ม  มิ ล เลอร์ (Jolene M. Miller, 2020) ได้ศึกษาการสะท้อนคิดและ
บรรณารกัษ์หอ้งสมุดทางดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพในแง่ของการใชง้าน ประโยชน ์และอุปสรรค 
เพ่ือตรวจสอบการใช้การสะท้อนคิดของบรรณารักษ์ท่ีเพิ่งเริ่มปฏิบัติงาน และบรรณารักษ์ท่ี
ปฏิบัติงานเป็นระยะเวลานาน โดยผลการวิจัยพบว่าบรรณารกัษ์ส่วนใหญ่มีการใช้การบันทึก
สะทอ้นคิด ซึ่งมีประโยชนใ์นแง่ของการเรียนรูจ้ากเหตุการณ์ส าคญั การระบุจุดอ่อนจุดแข็ง การ
ระบุช่องว่างของความรูแ้ละทักษะ การบรรลุมุมมองทางความคิด และการปรับปรุงการวาง
แผนการด าเนินงานในอนาคต ซึ่งผูต้อบแบบสอบถามไดร้ะบวุ่าการเขียนสะทอ้นคิดท าใหผู้บ้นัทึก
สามารถระบุจุดอ่อน จุดแข็งของตนเอง มีความเข้าใจในเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่าง ๆ 
นอกจากนี้ยังพบว่าอุปสรรคส าคัญของการเขียนสะท้อนคิด คือบรรณารักษ์ไม่มีเวลา และ
บรรณารกัษบ์างสว่นไมไ่ดร้บัการอบรมเก่ียวกบัการเขียนบนัทกึสะทอ้นคิด 

โมฮัมหมัด อัสลาม (Mohammad Aslam, 2017) ได้ศึกษาการพัฒนาทางวิชาชีพ
และเครือข่ายส าหรับบรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ในการส ารวจ
ขอ้บกพรอ่งของการพฒันาทางวิชาชีพ เพ่ือหาวิธีการสนบัสนนุและส่งเสริมการพฒันาทางวิชาชีพ
อย่างต่อเน่ืองส าหรบับรรณารกัษ์หอ้งสมุดของมหาวิทยาลัย ผลการวิจัยพบวิธีการพัฒนาทาง
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วิชาชีพ ไดแ้ก่ การใชส่ื้อสงัคมออนไลนแ์ละการสรา้งเครือข่ายในการเช่ือมโยงระหว่างบรรณารกัษ์
หอ้งสมดุแตล่ะแหง่เพ่ือแลกเปล่ียนความคิด ประสบการณ ์และสง่เสรมิการเรียนรูท้างวิชาชีพอยา่ง
ตอ่เน่ืองเพ่ือพฒันาความรูก้บัทกัษะ การส่งเสริมใหเ้กิดการท างานรว่มกนัของบรรณารกัษ ์และการ
เขา้ร่วมการประชุมทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ทั้งนีผู้้บริหารควรมีวิธีการประเมินการ
เรียนรู ้ความสามารถ จดุอ่อน จดุแข็งของบคุลากรแตล่ะคนซึ่งมีลกัษณะหรือรูปแบบความตอ้งการ
ในการเรียนรูท่ี้แตกตา่งกนั เน่ืองจากการประเมินมีประโยชนต์อ่การจดัท าแผนพฒันาบคุลากรเพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง และควรเปิดโอกาสหรือแนะน าทางท่ีหลากหลาย
ส าหรบัการพฒันาตนเองแก่บรรณารกัษห์อ้งสมดุมหาวิทยาลยั 

งานวิจัยในประเทศ 
ยุพิน จันทรเ์จริญสิน (2548) ไดศ้ึกษาการพัฒนางานบริการตอบค าถามและช่วย

ค้นคว้า สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีเบนซ์มารค์กิ ้ง กับห้องสมุด
มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร ์โดยมีวัตถุประสงคเ์พ่ือพัฒนางานบริการตอบค าถามและช่วย
คน้คว้าของสถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีเบนซม์ารค์กิง้ กับห้องสมุด
มหาวิทยาลยัแห่งชาติสิงคโปรใ์นประเด็นดงันี ้1.โครงสรา้งของฝ่ายบริการตอบค าถามและช่วยคน้ควา้ 
2.บคุลากรและบริการ 3.การใชเ้ทคโนโลยีเพ่ือการบริการ 4.การประกันคณุภาพ และ 5.การวิเคราะห์
จดุแข็งจดุอ่อน ซึ่งผลการวิจยัในประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งคือบคุลากรและการพฒันา พบว่า บรรณารกัษ์
ของหอ้งสมุดทัง้สองแห่งมีความแตกต่างกันในแง่การศึกษา กล่าวคือบรรณารกัษ์ส่วนใหญ่ของ
หอ้งสมดุมหาวิทยาลยัแห่งชาติสิงคโปรส์  าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรีในสาขาวิชาเฉพาะ และ
ปริญญาโททางบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร ์แตบ่รรณารกัษ์ของสถาบนัวิทยบริการ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ส าเร็จการศึกษาทัง้ระดบัปริญญาตรีและระดบัปริญญาโทสาขาวิชา
บรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร ์มีเพียงนกัเอกสารสนเทศบางรายท่ีส าเร็จการศกึษาใน
สาขาวิชาอ่ืน 

ส าหรับการพัฒนาบุคลากรของทั้งสองห้องสมุดไม่ค่อยแตกต่างกัน โดยพบว่า
บรรณารกัษข์องหอ้งสมดุมหาวิทยาลยัแห่งชาติสิงคโปรไ์ดร้บัการสนบัสนนุใหเ้ขา้รว่มประชมุสมัมนา
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งมีทุนการศึกษาให้ ซึ่งสถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยันัน้มีแผนการฝึกอบรมแก่บรรณารกัษ์ใหเ้ขา้รว่มจากทัง้ภายในและภายนอกสถาบนั
โดยการนบัชั่วโมง ซึ่งเนือ้หาของการฝึกอบรมมีความหลากหลาย เช่น การใชค้อมพิวเตอรเ์พ่ือการ
ปฏิบัติงาน การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เป็นต้น และมีการส่งเสริมการประชุมสัมมนาใน
ตา่งประเทศเป็นครัง้คราว 
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ผลการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนยังพบว่าบรรณารกัษ์ของห้องสมุดมหาวิทยาลัย
แห่งชาติสิงคโปรท่ี์ใหบ้ริการตอบค าถามและช่วยคน้ควา้มีบรรณารกัษ์จากงานอ่ืนหมุนเวียนมา
ใหบ้ริการ และมีการแลกเปล่ียนประสบการณค์วามรูซ้ึ่งกนัและกนัจึงสามารถใหบ้ริการไดอ้ย่างลุ่ม
ลึก กวา้งขวาง ซึ่งส่งผลใหบ้ริการและการท างานของทุกฝ่ายงานมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นการ
จดัซือ้จดัหาทรพัยากรสารสนเทศ การบริหารจดัการทรพัยากร และการบรกิารตอบค าถามและชว่ย
คน้ควา้ 

นอกจากนีใ้นงานวิจัยไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะส าหรบัพัฒนาและปรบัปรุงบุคลากรของ
สถาบนัวิทยบริการ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยัในเรื่องของทกัษะทางภาษาองักฤษท่ีมีความจ าเป็น
ตอ่การใหบ้ริการสืบคน้สารสนเทศ และการพฒันาความรู ้ความช านาญเฉพาะสาขาวิชาผ่านการ
เขา้รว่มสมัมนาวิชาการท่ีคณะ หรือสถาบนัตา่ง ๆ จดัขึน้เป็นประจ า 

สมรกัษ์ สหพงศ ์(2551) ได้ศึกษาเรื่องบทบาทและความรูค้วามสามารถของนัก
สารสนเทศทางการแพทยใ์นกระบวนการเวชปฏิบตัเิชิงประจกัษ ์มีวตัถปุระสงคใ์นการศกึษาการใช ้
พฤติกรรม และวิเคราะหรู์ปแบบของพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของแพทยเ์วชปฏิบตัิ เชิง
ประจักษ์ และเพ่ือศึกษาบทบาท ความรูค้วามสามารถของนักสารสนเทศทางการแพทย์ใน
กระบวนการเวชศาสตรเ์ชิงประจกัษใ์นประเทศไทยดว้ยวิธีวิจยัเชิงส ารวจ และวิจยัก่ึงทดลอง โดยมี
กลุ่มตวัอย่างเป็นแพทยเ์วชปฏิบตัิเชิงประจกัษ์ และนักสารสนเทศทางการแพทย ์ซึ่งผลการวิจัย
พบวา่แพทยมี์พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพ่ือใชร้กัษาผูป่้วย และใชส้ารสนเทศในการศกึษา 
การเรียนการสอน และพฒันาตนเอง แตเ่น่ืองจากภาระงานจ านวนมากและอุปสรรคดา้นเวลาท า
ใหไ้มส่ามารถสืบคน้สารสนเทศไดด้ว้ยตนเอง 

ส าหรับบทบาทและความรู้ความสามารถของนักสารสนเทศทางการแพทย์ใน
กระบวนการเวชปฏิบัติ เชิ งประจักษ์  พบว่า นักสารสนเทศทางการแพทย์ต้องมีความ รู้
ความสามารถดังนี ้1. ความรูด้า้นวิชาชีพ ได้แก่ การจัดหาทรพัยากรสารสนเทศ การแสวงหา
ฐานขอ้มลูทางการแพทย ์และความสามารถในการจดับริการเชิงรุก 2. ความรูค้วามสามารถดา้น
เวชปฏิบัติเชิงประจักษ์ ซึ่งนักสารสนเทศตอ้งเข้าใจเก่ียวกับกระบวนการแพทยเ์วชปฏิบัติเชิง
ประจักษ์ตัง้แต่การตัง้ค  าถาม การสืบคน้สารสนเทศ การประเมินงานวิจัยทางการแพทยอ์ย่าง
ละเอียด สามารถจัดท า systematic review และยังตอ้งมีความรูเ้ก่ียวกับศพัทท์างการแพทย ์3. 
ความรูค้วามสามารถดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศคือสามารถใชเ้ทคโนโลยีในการเขา้ถึงสารสนเทศ 
4. ความรูค้วามสามารถในดา้นการสอนและการถ่ายทอดความรู ้นกัสารสนเทศทางการแพทยต์อ้ง
สามารถวางแผนการสอน จัดหลักสูตรการฝึกอบรมการสืบคน้สารสนเทศให้กับผู้ใชบ้ริการทั้ง
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รายบุคคลและรายกลุ่ม 5. ความรูด้า้นการวิจยัโดยเฉพาะการวิจยัทางคลินิกนอกจากนีย้งัตอ้งมี
ความรูพื้น้ฐานทางวิทยาศาสตรส์ขุภาพมีความเขา้ใจพฤตกิรรมและความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารท่ี
เป็นแพทย ์และจิตบรกิาร 

ปิยสุดา ตันเลิศ (2553) ศึกษาเรื่องการพัฒนากรอบสมรรถนะหลักของนักวิชาชีพ
สารสนเทศส าหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทยในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2553-2562) โดยมี
วตัถปุระสงคใ์นการศกึษาบทบาทของหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาไทย และบทบาทของนกัวิชาชีพ
สารสนเทศ พรอ้มทั้งศึกษาการพัฒนากรอบสมรรถนะหลักของนักวิชาชีพสารสนเทศส าหรับ
หอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาไทยในทศวรรษหนา้ ซึ่งผลการวิจยัพบว่า นกัวิชาชีพสารสนเทศส าหรบั
หอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาไทยจะมีบทบาทใหม่ส าคญั 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการบรหิารองคก์ร ดา้น
การบริการ ดา้นการประสานงาน และดา้นความเช่ียวชาญเฉพาะสาขาวิชา มีกรอบสมรรถนะหลกั
ดา้นความรู ้8 สมรรถนะ คือ ความรูพื้น้ฐานทางวิชาชีพสารสนเทศ ทรพัยากรสารสนเทศ การจัดการ
สารสนเทศและความรู ้เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริการห้องสมุดและสารสนเทศ การจัดการ
องคก์ร การวิจัยและการศึกษาผูใ้ช ้การศึกษาต่อเน่ืองและการเรียนรูต้ลอดชีวิต ดา้นทักษะ 11 
สมรรถนะ คือทักษะการบริการผู้ใช้ ทักษะการจัดการทรพัยากรสารสนเทศ ทักษะเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทกัษะดา้นการตลาด ทกัษะทางภาษาและการส่ือสาร ทกัษะการท างานเป็นทีม ทกัษะ
การคิดวิเคราะห ์การแกไ้ขปัญหาและการตดัสินใจ ทกัษะการวางแผนและการจดัการ ทกัษะการ
สอนและฝึกอบรม ทกัษะการคิดรวบยอด และทกัษะการจดัการความรู ้สุดทา้ยดา้นคณุลกัษณะ
ส่วนบุคคล 7 สมรรถนะ ดังนี ้ภาวะผูน้  า ทัศนคติการบริการ จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ สามารถตรวจสอบได ้การจดัการตนเอง และความสามารถในการปรบัตวั 

อญัมณี ศรีวชัรินทร ์(2553) ไดศ้ึกษาสมรรถนะตามสายงานบริการของบรรณารกัษ์
หอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีวัตถุประสงคใ์น
การศกึษาสมรรถนะตามสายงานบรกิารท่ีเป็นจรงิของบรรณารกัษ ์รวมทัง้ศกึษาสมรรถนะตามสาย
งานท่ีต้องการพัฒนา และกิจกรรมท่ีใช้ส  าหรบัการพัฒนาสมรรถนะตามสายงานบริการจาก
บรรณารกัษ์หอ้งสมุดสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 28 
แห่ง โดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะตามสายงานบริการท่ีเป็นจริงของ
บรรณารกัษห์อ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลโดยรวมอยูใ่น
ระดับมากเก่ียวกับการสอนให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ และความรู ้ส่วนสมรรถนะท่ี
ตอ้งการพฒันาในระดบัมาก 2 ดา้น คือการพัฒนาสมรรถนะความรูพื้น้ฐานทางวิชาชีพหอ้งสมุด 
และความรูเ้ก่ียวกบัทรพัยากรสารสนเทศ 
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ส าหรบัสมรรถนะส่วนบุคคลท่ีเป็นจริงของบรรณารกัษ์ตามสายงานบริการพบว่า 
สมรรถนะดา้นการยอมรบัความคิดเห็นของผูอ่ื้นอยู่ในระดบัมาก และสมรรถนะท่ีตอ้งการพฒันา
ระดบัมากคือความสามารถในการส่ือสารภาษาองักฤษ 

นอกจากนีผ้ลการวิจัยยังพบว่ากิจกรรมท่ีใช้ในการพัฒนาสมรรถนะตามสายงาน
บริการของบรรณารกัษมี์ความส าคญัโดยรวมในระดบัปานกลาง ซึ่งกิจกรรมการพฒันาท่ีตอ้งการ 
ไดแ้ก่ การเขา้รว่มประชมุ สมัมนาทางวิชาการ และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือปรบัปรุงการใชส้มรรถนะ
สายงานบรกิารใหเ้กิดประสิทธิภาพ 

พ้นพันธ์ ปิลกศิริ (2555) ได้ศึกษาเรื่องความคาดหวังของผู้บริหารห้องสมุด
สถาบนัอุดมศึกษาต่อสมรรถนะเฉพาะต าแหน่งของบรรณารกัษ์ มีวัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความ
คาดหวงัของผูบ้ริหารหอ้งสมุดมหาวิทยาลยัต่อสมรรถนะเฉพาะต าแหน่งงานของบรรณารกัษ์ใน
ด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มงาน 3 ต าแหน่ง ได้แก่ งานพัฒนา
ทรพัยากรสารนิเทศ งานวิเคราะหแ์ละจดัหมวดหมู่สารนิเทศ และงานบริการตอบค าถามและช่วย
คน้ควา้ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัยจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผูบ้ริหารห้องสมุด
มหาวิทยาลยั จ านวน 117 แห่ง 117 คน ไดแ้บบสอบถามกลบัคืนมา 85 ชดุ ผลการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
พบว่า ผู้บริหารห้องสมุดมหาวิทยาลัยมีความคาดหวังต่อสมรรถนะของบรรณารักษ์เฉพาะ
ต าแหน่งงานบริการตอบค าถามและช่วยคน้ควา้เก่ียวกับสมรรถนะดา้นความรูใ้นระดบัมากท่ีสุด 
และมาก ในเรื่องการสืบคน้สารนิเทศ ประกอบด้วยความรูเ้รื่องการรูส้ารนิเทศทั้งภายในและ
ภายนอกหอ้งสมดุ ความรูเ้รื่องทรพัยากรสารนิเทศ และความรูเ้รื่องการรูส้ารนิเทศ ส่วนดา้นทกัษะ
พบวา่ผูบ้รหิารคาดหวงักบัทกัษะในการสืบคน้สารนิเทศในระดบัมาก 

นอกจากนีผู้ต้อบแบบสอบถามยังเสนอแนะว่าบรรณารกัษ์ผูใ้หบ้ริการตอบค าถาม
และชว่ยคน้ควา้ควรมีความรูเ้ฉพาะเรื่องในสาขาวิชาท่ีใหบ้รกิาร 

ภัทรนิษฐ์ สุรโกมลเศรษฐ์ (2557) ไดศ้ึกษาเรื่องความรูค้วามสามารถท่ีพึงประสงค์
ของนกัสารสนเทศในกระบวนการพยาบาลเชิงประจกัษ์ มีวตัถุประสงคใ์นการศกึษาการแสวงหา
และการใช้สารสนเทศของผู้ใช้บริการ และศึกษาความรูค้วามสามารถท่ีพึงประสงค์ของนัก
สารสนเทศในกระบวนการพยาบาลเชิงประจกัษโ์ดยมีกลุ่มตวัอย่างเป็นอาจารยพ์ยาบาล พยาบาล
วิชาชีพผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในโรงพยาบาล และนักสารสนเทศ ผลการวิจัยพบว่านัก
สารสนเทศควรมีความรูค้วามสามารถทางวิชาชีพ ไดแ้ก่ 1.ความรูค้วามสามารถในการจัดการ
สารสนเทศทางกระบวนการพยาบาลเชิงประจักษ์ 2.มีความรูค้วามสามารถในการบริการและ
เผยแพรส่ารสนเทศไปยงัผูใ้ชส้ารสนเทศทางกระบวนการพยาบาลเชิงประจกัษผ์่านบริการรูปแบบ



  51 

ตา่ง ๆ 3.มีความรูค้วามสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และความรูค้วามสามารถเฉพาะ 
ไดแ้ก่ ดา้นการส่ือสาร การใชภ้าษาตา่งประเทศ ท าศพัทท์างเทคนิค ความรูด้า้นการบริหารจดัการ 
และดา้นการวิจยั 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ผูว้ิจัยไดพ้ัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัยเพ่ือศึกษาสมรรถนะและแนวทางการพัฒนา

สมรรถนะนกัสารสนเทศบรกิารตอบค าถามและช่วยคน้ควา้ของหอ้งสมดุวิทยาศาสตรส์ขุภาพจาก
การทบทวนวรรณกรรมแนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวกับสมรรถนะ จนสามารถสรุปไดว้่าสมรรถนะ 
หมายถึงความรู ้ทกัษะ และคณุลกัษณะของบคุคลท่ีแสดงออกมาผ่านพฤติกรรมตามสถานการณ์
ต่าง ๆ และส่งผลต่อการปฏิบัติงานทัง้ยังมีความส าคัญกับการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เพ่ือใหบ้รรลเุปา้หมายขององคก์ร ท าใหท้กุหน่วยงานตอ้งมีการพฒันาสมรรถนะใหก้บับคุลากรซึ่ง
เป็นทุนมนษุย ์เป็นทรพัยส์ินท่ีส าคญัขององคก์รรวมทัง้หอ้งสมดุ นอกจากนีเ้พ่ือรวบรวมสมรรถนะ
ของนักสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วยคน้ควา้ของหอ้งสมุดวิทยาศาสตรส์ุขภาพ ไดแ้ก่ 
ความรู ้ทักษะ และคุณลักษณะส่วนบุคคล ผูว้ิจัยไดศ้ึกษาคน้ควา้งานวิจยัในประเด็นท่ีเก่ียวกับ
สมรรถนะของนกัสารสนเทศ (บุษราภรณ ์อคัรนิธิยานนท,์ 2545; ปิยสุดา ตนัเลิศ, 2553; อญัมณี 
ศรีวัชรินทร ,์ 2553) สมรรถนะของนักสารสนเทศห้องสมุดวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  (Abotalebi & 
Biglu, 2017; Kasalu & Ojiambo, 2015; Ullah & Anwar, 2013; ภัทรนิษฐ์ สุรโกมลเศรษฐ์ , 
2557; สมรกัษ์ สหพงศ,์ 2551) และสมรรถนะเฉพาะต าแหน่งของนกัสารสนเทศท่ีใหบ้ริการตอบ

ค าถามและช่วยคน้ควา้ (Hebrang Grgic & Živković, 2012; พน้พนัธ ์ปิลกศิริ, 2555) เน่ืองจาก
ไมพ่บวา่มีงานวิจยัใดท่ีศกึษาเฉพาะนกัสารสนเทศต าแหนง่บรกิารตอบค าถามและชว่ยคน้ควา้ของ
หอ้งสมดุวิทยาศาสตรส์ขุภาพ ซึ่งจากการศกึษาพบว่างานวิจยัส่วนใหญ่ขา้งตน้มีการใชส้มรรถนะ
ของนักสารสนเทศท่ีระบุโดยสมาคมหอ้งสมุดทางการแพทยแ์ห่งอเมริกัน  หรือ Medical Library 
Association (MLA) มาสรา้งกรอบแนวคิดในการวิจัยและพัฒนาเป็นแบบสอบถาม (Medical 
Library Association, 2007 , Online; 2017 . Online)  รวมถ ึงม ีก ารศ ึกษา เปร ียบ เท ียบ
สมรรถนะของนักสารสนเทศท่ีก าหนดขึน้โดยสมาคมห้องสมุดทางวิทยาศาสตรส์ุขภาพต่าง ๆ 
ไดแ้ก่ สมาคมหอ้งสมุดทางการแพทยอ์เมริกัน (MLA) กลุ่มหอ้งสมุดสุขภาพ (HLG) ของสมาคม
หอ้งสมุดและสารสนเทศแห่งสหราชอาณาจกัร กลุ่มห้องสมุดวิทยาศาสตรส์ุขภาพไอริช (HSLG) 
สมาคมหอ้งสมุดสุขภาพของแคนาดา (CHLA) และสมาคมหอ้งสมุดและสารสนเทศทางสุขภาพ
ออสเตรเลีย (ALIA) เพ่ือสรุปสมรรถนะท่ีส าคัญและตอ้งการใหมี้การพัฒนา (Lawton & Burns, 
2014) ดงันัน้ผูว้ิจยัจงึไดส้รุปสมรรถนะเพ่ือเป็นแนวทางส าหรบัการวิจยัโดยมีรายละเอียดดงันี  ้



  52 

1. ความรูข้องนกัสารสนเทศหอ้งสมดุวิทยาศาสตรส์ขุภาพประกอบดว้ยความรูแ้ละความ
เข้าใจด้านวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  การบริหารจัดการและภาวะผู้น  า การบริการสารสนเทศทาง
วิทยาศาสตรส์ุขภาพ การบริหารจดัการแหล่งสารสนเทศทางวิทยาศาสตรส์ุขภาพ การสอน และ
การฝึกอบรม ความรูท้างเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ ความรูเ้ก่ียวกับระเบียบวิธีวิจัย  และ
ความรูเ้ก่ียวกบักฎหมาย 

2. ทกัษะของนกัสารสนเทศหอ้งสมุดวิทยาศาสตรส์ขุภาพ  ไดแ้ก่ การบริหารจดัการและ
ภาวะผู้น  า การบริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตรส์ุขภาพ การจัดการแหล่งสารสนเทศทาง
วิทยาศาสตรส์ุขภาพการสอน และการฝึกอบรม ทกัษะทางเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ และ
ทกัษะการส่ือสาร 

3. คุณลักษณะส่วนบุคคลของนักสารสนเทศห้องสมุดวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  ได้แก่ 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  การจัดการตนเอง มนุษยสัมพันธ์ ทัศนคติดา้นบริการ และ
จิตบริการ ภาวะผูน้  าและความเป็นผูน้  า การพฒันาตนเอง และเรียนรูต้ลอดชีวิต ความรบัผิดชอบ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ การสรา้งบรรยากาศใหเ้กิดความเคารพและน่าไวว้างใจ ความคิดริเริ่มสรา้งสรรค ์
และความสามารถในการปรบัตวั 

โดยกรอบแนวคดิในการวิจยั แสดงไดต้ามภาพประกอบ 2 
 

 



  53 

 
 

ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดในการวิจยั



 

บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ในการวิจยัเชิงคณุภาพครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้
1. การก าหนดกลุม่ผูใ้หข้อ้มลูหลกั 
2. การสรา้งเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
4. การจดักระท าขอ้มลูและการวิเคราะหข์อ้มลู 

การก าหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก 
ระยะที่ 1 สมรรถนะนักสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วยค้นคว้าของ

ห้องสมุดทางด้านวิทยาศาสตรสุ์ขภาพ  
การวิจัยระยะท่ี 1 เป็นการศึกษาสมรรถนะนักสารสนเทศบริการตอบค าถามและ 

ช่วยคน้ควา้ของหอ้งสมุดทางดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพ จากความคิดเห็นของกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกั
ดว้ยวิธีการสมัภาษณเ์ชิงลึก รวมทัง้สิน้จ  านวน 17 คน จากหอ้งสมดุจ านวน 9 แห่ง ไดแ้ก่ วิทยาลยั
เซนต์หลุยส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช โรงพยาบาล
เลิดสิน และมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารหอ้งสมดุวิทยาศาสตรส์ขุภาพ จ านวน 7 
คน นกัสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วยคน้ควา้ของหอ้งสมุดทางดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 
จ านวน 5 คน และผูใ้ชบ้ริการหอ้งสมุดวิทยาศาสตรส์ขุภาพ จ านวน 5 คน ผูว้ิจยัคดัเลือกกลุ่มผูใ้ห้
ขอ้มูลหลักท่ีเข้าร่วมการสัมภาษณ์ดว้ยวิธีเจาะจง  (Purposive Sampling) เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับ
วตัถปุระสงคก์ารวิจยั ซึ่งมีเกณฑใ์นการคดัเลือกดงันี ้
 1.1 ผู้บริหารห้องสมุดตอ้งปฏิบัติงานและมีประสบการณ์ท างานในห้องสมุด
ทางดา้นวิทยาศาสตรส์ขุภาพตัง้แต ่10 ปีขึน้ไป 
 1.2 นักสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วยคน้คว้า ต้องปฏิบัติงานและมี
ประสบการณท์ างานในหอ้งสมุดทางดา้นวิทยาศาสตรส์ขุภาพในต าแหน่งบรรณารกัษบ์รกิารตอบ
ค าถามและชว่ยคน้ควา้ นกัสารสนเทศ นกัเอกสารสนเทศ ตัง้แต ่5-10 ปีขึน้ไป 
 1.3 ผูใ้ชบ้ริการหอ้งสมดุทางดา้นวิทยาศาสตรส์ขุภาพท่ีมีประสบการณใ์นการใช้
บรกิารตอบค าถามและชว่ยคน้ควา้ 
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ระยะที่ 2 การศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะนักสารสนเทศบริการตอบ
ค าถามและช่วยค้นคว้าของห้องสมุดทางด้านวิทยาศาสตรสุ์ขภาพ 

ในการวิจยัระยะท่ี 2 เป็นการประเมินรา่งแนวทางการพฒันาสมรรถนะนกัสารสนเทศ
บริการตอบค าถามและช่วยคน้ควา้ของหอ้งสมุดทางดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพ โดยผูท้รงคณุวุฒิ
ทางดา้นบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร ์และดา้นวิทยาศาสตรส์ขุภาพ จ านวน 6 คน 

การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

1. การวิจยัระยะท่ี 1 ไดแ้ก่ แนวค าถามเพ่ือการสัมภาษณเ์ชิงลึกเก่ียวกับสมรรถนะ
นกัสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วยคน้ควา้ของหอ้งสมุดทางดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพ ซึ่ง
เป็นการสมัภาษณแ์บบไมมี่โครงสรา้ง (Unstructured Interview) 

2. การวิจัยระยะท่ี 2 ไดแ้ก่ ร่างแนวทางการพัฒนาสมรรถนะนักสารสนเทศบริการ
ตอบค าถามและช่วยคน้ควา้ของหอ้งสมดุทางดา้นวิทยาศาสตรส์ขุภาพ และแบบประเมินรา่งแนว
ทางการพฒันาสมรรถนะนกัสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วยคน้ควา้ของหอ้งสมดุทางดา้น
วิทยาศาสตรส์ขุภาพ 

ข้ันตอนการสร้างเคร่ืองมือข้ันที ่1 
1. แนวค าถามเพ่ือการสมัภาษณเ์ชิงลกึ มีขัน้ตอนการสรา้งเครื่องมือ ดงันี ้

 1.1 ผูว้ิจยัศึกษาทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและ
ประมวลสมรรถนะนักสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วยค้นคว้าของห้องสมุดทางด้าน
วิทยาศาสตรส์ขุภาพ เพ่ือน ามาใชเ้ป็นกรอบในการสมัภาษณก์ลุม่ผูใ้หข้อ้มลูหลกั 
 1.2 น ากรอบแนวคิดท่ีไดจ้ากการศึกษาในข้อ 1 มาสรา้งแนวค าถามเพ่ือการ
สมัภาษณเ์ชิงลกึ โดยมีประเดน็ค าถามหลกัในการสมัภาษณ ์3 ประเดน็ ดงันี ้

 1.2.1 ความรู้ของนักสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วยค้นคว้าของ
หอ้งสมดุทางดา้นวิทยาศาสตรส์ขุภาพ 

 1.2.2 ทักษะของนักสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วยค้นคว้าของ
หอ้งสมดุทางดา้นวิทยาศาสตรส์ขุภาพ 

 1.2.3 คณุลกัษณะส่วนบุคคลของนกัสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วย
คน้ควา้ของหอ้งสมดุทางดา้นวิทยาศาสตรส์ขุภาพ 

2. ร่างแนวทางการพัฒนาสมรรถนะนักสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วย
คน้ควา้ของหอ้งสมดุทางดา้นวิทยาศาสตรส์ขุภาพ มีขัน้ตอนการสรา้งเครื่องมือ ดงันี ้
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 2.1 ผูว้ิจยัน าผลการวิจยัในการวิจยัระยะท่ี 1 มาวิเคราะห ์สงัเคราะห ์และจดัท า
รา่งแนวทางการพฒันาสมรรถนะนกัสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วยคน้ควา้ของหอ้งสมุด
ทางดา้นวิทยาศาสตรส์ขุภาพ 
 2.2 จดัท าแบบประเมินร่างแนวทางการพัฒนาสมรรถนะนักสารสนเทศบริการ
ตอบค าถามและชว่ยคน้ควา้ของหอ้งสมดุทางดา้นวิทยาศาสตรส์ขุภาพ โดยก าหนดประเด็นในการ
ประเมินตามร่างแนวทางการพฒันาสมรรถนะนกัสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วยคน้ควา้
ของหอ้งสมดุทางดา้นวิทยาศาสตรส์ขุภาพ 

วิธีการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
การหาคณุภาพของเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั มีขัน้ตอนดงันี ้
1. แนวค าถามเพ่ือการสมัภาษณเ์ชิงลึก ผูว้ิจยัไดน้  าแนวค าถามท่ีสรา้งขึน้ปรกึษากับ

อาจารย์ ท่ี ป รึกษ า เพ่ื อต รวจสอบความถูกต้อ งก่ อนน า ไป ให้ผู้ท รงคุณ วุฒิ ท างด้าน
บรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร ์จ  านวน 3 ท่าน ตรวจความครอบคลุมของเนือ้หาและ
ความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามท่ีเป็นประเด็นหลกัและประเด็นย่อย โดยขอ้ค าถามมีค าถามท่ีเป็น
ประเด็นหลัก 3 ประเด็นและประเด็นย่อย 6 ประเด็น ค านวณหาค่า IOC (Index of Objective 
Congruence) โดยก าหนดเกณฑ์ผ่านท่ี 0.5 ขึน้ไป ซึ่งพบว่า ข้อค าถามทั้งหมดมีค่า IOC อยู่
ระหว่าง 0.66-1.00 จากนัน้ไดน้  าไปทดลองสมัภาษณ์กับผูใ้หข้อ้มูลท่ีมีลักษณะเดียวกันกับกลุ่ม
ผูใ้หข้อ้มูลหลกั จ านวน 3 ท่าน เพ่ือหาขอ้บกพรอ่งของค าถามและน ามาปรบัปรุงก่อนน าไปใชใ้น
การเก็บขอ้มลูจรงิ 

2. แบบประเมินรา่งแนวทางการพฒันาสมรรถนะนกัสารสนเทศบริการตอบค าถาม
และชว่ยการคน้ควา้ของหอ้งสมดุทางดา้นวิทยาศาสตรส์ขุภาพ ผูว้ิจยัไดน้  าแบบประเมินท่ีสรา้งขึน้
ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องครอบคลุม ก่อนน าไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้าน
บรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร ์จ  านวน 3 ท่าน ตรวจความครอบคลุมของเนือ้หาและ
ความสอดคลอ้งของประเด็นการประเมิน ซึ่งประกอบดว้ยประเด็นหลัก 3 ประเด็น และขอ้ย่อย
จ านวน 38 ขอ้  ผลการค านวนหาค่า IOC โดยก าหนดเกณฑผ์่าน 0.5 ขึน้ไป พบว่าขอ้ค าถามทัง้ 
38 ขอ้ มีคา่ IOC อยู่ระหว่าง 0.66-1.00 ซึ่งถือเป็นขอ้ค าถามท่ีใชไ้ด ้จากนัน้จึงน าแบบประเมินไป
ใชใ้นการเก็บขอ้มลูจรงิ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ระยะท่ี 1 การศกึษาสมรรถนะของนกัสารสนเทศบริการตอบค าถามและชว่ยคน้ควา้ของ

หอ้งสมดุทางดา้นวิทยาศาสตรส์ขุภาพ ดว้ยการสมัภาษณเ์ชิงลกึ มีขัน้ตอนการเก็บขอ้มลูดงันี ้
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1. ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการส่งเอกสารโครงการวิจัยและขอ้เสนอการวิจัยเพ่ือขอหนังสือ
รบัรองการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมส าหรบัโครงการวิจยัท่ีท าในมนุษย ์มหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งรหสัโครงการวิจัย SWUEC-G-101/2562X โดยไดร้บัผลการพิจารณาว่าเป็น
โครงการวิจัยท่ีเข้าข่ายยกเว้น (Research with Exemption from SWUEC) หมายเลขรับรอง 
SWUEC/X/G-101/2562 เม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2562 และหนงัสือยืนยันการยกเวน้การรบัรอง
ออกใหเ้ม่ือวนัท่ี 12 มิถนุายน 2562 

2. ด าเนินการติดต่อผูใ้หข้้อมูลหลักท่ีมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑก์ารคัดเลือกทาง
โทรศัพท ์และทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์เพ่ือขอความอนุเคราะหเ์ก็บข้อมูลการวิจัยดว้ยการ
สมัภาษณต์ามจ านวนท่ีก าหนด ในเดือนกรกฎาคม 2562 

3. ขอหนังสือน าจากบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือขอความ
ร่วมมือไปยังผู้บริหารห้องสมุด นักสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วยคน้ควา้ของหอ้งสมุด
ทางดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพ และผู้ใชบ้ริการห้องสมุดทางดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพท่ีเป็นผูใ้ห้
ขอ้มลูหลกั และก าหนดนดัหมายอยา่งเป็นทางการ 

4. ผู้วิจัยด าเนินการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง ระหว่างเดือนกันยายน 2562 ถึงเดือน
มกราคม 2563 เน่ืองจากหน่วยงานบางแห่งขอหนงัสือยืนยนัการยกเวน้การรบัรองคณะกรรมการ
จริยธรรมส าหรบัพิจารณาโครงการวิจัยท่ีท าในมนุษย์ หรือมีความประสงคใ์ห้ผู้วิจัยตอ้งเข้าสู่
กระบวนการขอจริยธรรมการวิจยัในมนุษย ์กรณีไดร้บัการยกเวน้การพิจารณาของหน่วยงานนัน้ 
ก่อนไดร้บัอนญุาตใหส้มัภาษณบ์คุลากรในหน่วยงานเพ่ือเก็บขอ้มลูการวิจยั 

5. ผู้วิจัยเดินทางไปยังสถานท่ีนัดหมายส าหรบักลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักท่ีปฏิบัติงาน
ภายในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และด าเนินการสมัภาษณท์างโทรศพัทส์  าหรบักลุ่ม
ผูใ้หข้อ้มูลหลักท่ีปฏิบตัิงานในต่างจังหวัด ซึ่งผู้วิจัยเริ่มตน้สัมภาษณ์ดว้ยการแนะน าตวั พูดคุย
สอบถามเรื่องทั่วไปเพ่ือสรา้งบรรยากาศในการสนทนา พรอ้มบอกวตัถุประสงคแ์ละรายละเอียด
ตา่ง ๆ แก่ผูใ้หส้มัภาษณ ์รวมทัง้ขออนญุาตจดบนัทึกและบนัทึกเสียงการสมัภาษณ์ โดยระยะเวลา
ในการเก็บขอ้มลูดว้ยการสมัภาษณเ์ชิงลกึกลุม่ผูใ้หข้อ้มลูหลกัแตล่ะราย ประมาณ 40-60 นาที 

ระยะท่ี 2 การศึกษาแนวทางการพฒันาสมรรถนะนกัสารสนเทศบริการตอบค าถามและ
ชว่ยคน้ควา้ของหอ้งสมดุทางดา้นวิทยาศาสตรส์ขุภาพ มีขัน้ตอนดงันี ้

1. ผูว้ิจัยจดัท าร่างแนวทางการพัฒนาสมรรถนะนักสารสนเทศบริการตอบค าถาม
และชว่ยคน้ควา้ของหอ้งสมดุทางดา้นวิทยาศาสตรส์ขุภาพ พรอ้มแบบประเมิน 
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2. ผู้วิจัยด าเนินการติดต่อขอความอนุเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส ์เม่ือผูท้รงคณุวฒุิใหก้ารตอบรบัจึงส่งหนงัสือขอความอนุเคราะหอ์ย่างเป็นทางการ
พรอ้มสง่เอกสารรายละเอียดทางไปรษณีย ์และทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์

3. ผูว้ิจยัใชเ้วลาในการเก็บรวบรวมแบบประเมินกลบัมาเป็นเวลา 3 สปัดาห ์ซึ่งไดร้บั
แบบประเมินจ านวนทัง้สิน้ 6 ฉบบั 

การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะหข้์อมูล 
ระยะท่ี 1 การศึกษาสมรรถนะนักสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วยคน้ควา้ของ

หอ้งสมดุทางดา้นวิทยาศาสตรส์ขุภาพ ดว้ยการสมัภาษณเ์ชิงลกึ มีขัน้ตอนดงันี ้
1. ด าเนินการตรวจสอบความถูกตอ้ง ครบถ้วนของขอ้มูล ดว้ยการพิจารณาความ

อ่ิมตวัของขอ้มลูจากการสมัภาษณก์ลุม่ผูใ้หข้อ้มลูหลกักบักรอบแนวคดิในการวิจยั 
2. ผูว้ิจยัด  าเนินการสรุปผลการสมัภาษณแ์ตล่ะครัง้เพ่ือใหไ้ดร้ายละเอียดท่ีครบถว้น  

โดยใชว้ิธีการวิเคราะหเ์นือ้หา  
3. การจัดระเบียบทางกายภาพของขอ้มูล ไดแ้ก่ การถอดไืลเ์สียงและขอ้มูลท่ีได้

จากการจดบนัทกึมาแบบค าตอ่ค าและขดัเกลาภาษา พรอ้มตรวจสอบความถกูตอ้ง 
4. การจัดระเบียบเนือ้หาขอ้มูล ผูว้ิจัยน าขอ้มูลมาจัดแยกตามกลุ่มผูใ้หข้อ้มูล และ

จ าแนกเนือ้หาตามประเดน็ท่ีตอ้งการเก็บขอ้มลู 
5. การจัดระเบียบเนือ้หาขอ้มูล ผูว้ิจัยไดอ้่านเนือ้หาทัง้หมดของขอ้มูล และบนัทึก

ประเดน็ส าคญัจนครบถว้น 
6. การจัดกลุ่มข้อมูล น าข้อมูลท่ีไดจ้ากการจ าแนกประเด็นมาจัดกลุ่มเนือ้หาเป็น

หมวดหมู ่
7. การสรุปและตีความ ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะหแ์ละตีความเนือ้หาท่ีไดจ้ากขอ้มลู สรุป และ

น าเสนอขอ้มลูในรูปตารางและการบรรยาย 
ระยะท่ี 2 การพฒันาแนวทางการพฒันาสมรรถนะนกัสารสนเทศบริการตอบค าถามและ

ชว่ยคน้ควา้ของหอ้งสมดุทางดา้นวิทยาศาสตรส์ขุภาพ มีขัน้ตอนดงันี ้
1. ผูว้ิจยัด  าเนินการตรวจสอบความถูกตอ้ง ครบถว้นของขอ้มูลในแบบประเมินร่าง

แนวทางการพัฒนาสมรรถนะนักสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วยคน้คว้าของห้องสมุด
ทางดา้นวิทยาศาสตรส์ขุภาพ 



  59 

2. ด าเนินการสรุปผลและตีความขอ้มลูการประเมินรา่งแนวทางการพฒันาสมรรถนะ
นกัสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วยคน้ควา้ของหอ้งสมุดทางดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพจาก
ความคดิเห็นผูท้รงคณุวฒุิ 

3. น าขอ้มลูมาจดัแยกตามประเดน็วิธีการพฒันาสมรรถนะ 
4. วิเคราะหแ์ละตีความเนือ้หา หรือขอ้เสนอแนะท่ีผูท้รงคณุวฒุิระบุในแบบประเมิน

รา่งแนวทางการพฒันาสมรรถนะนกัสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วยคน้ควา้ของหอ้งสมุด
ทางดา้นวิทยาศาสตรส์ขุภาพ 

5. สรุปผลการวิเคราะหข์อ้มลูในรูปของการบรรยายและตาราง 



 

บทที ่4 
ผลการด าเนินงานวิจัย 

 การวิจยันีเ้รื่องนีเ้ป็นการศึกษาแนวทางการพฒันาสมรรถนะนกัสารสนเทศบริการตอบ
ค าถามและชว่ยคน้ควา้ของหอ้งสมดุทางดา้นวิทยาศาสตรส์ขุภาพ ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการวิเคราะหผ์ล
ขอ้มลูและน าเสนอผลการวิจยัตามล าดบั ดงันี ้

ตอนท่ี 1 สมรรถนะนักสารสนเทศท่ีให้บริการตอบค าถามและช่วยค้นคว้าของ
หอ้งสมดุทางดา้นวิทยาศาสตรส์ขุภาพ 

ตอนท่ี 2 แนวทางพัฒนาสมรรถนะนักสารสนเทศท่ีใหบ้ริการตอบค าถามและช่วย
คน้ควา้ของหอ้งสมดุทางดา้นวิทยาศาสตรส์ขุภาพ 

สมรรถนะนักสารสนเทศที่ให้บริการตอบค าถามและช่วยค้นคว้าของห้องสมุดทางด้าน
วิทยาศาสตรสุ์ขภาพ 

ในการศึกษาสมรรถนะนักสารสนเทศท่ีให้บริการตอบค าถามและช่วยค้นคว้าของ
ห้องสมุดทางด้านวิทยาศาสตรส์ุขภาพ ได้น ากรอบแนวคิดในการวิจัยท่ีได้จากการทบทวน
วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย ความรู ้ทักษะ และคณุลกัษณะส่วนบุคคล ไปเป็นกรอบใน
การสมัภาษณเ์ชิงลกึจากผูใ้หข้อ้มลู ประกอบดว้ย ผูบ้รหิารหอ้งสมดุวิทยาศาสตรส์ขุภาพ จ านวน 7 
คน นกัสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วยคน้ควา้ของหอ้งสมุดทางดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 
จ านวน 5 คน และผูใ้ชบ้รกิารหอ้งสมดุวิทยาศาสตรส์ขุภาพ จ านวน 5 คน รวมทัง้สิน้จ  านวน 17 คน 
โดยใชแ้บบสมัภาษณเ์ชิงลึก ผลจากการสมัภาษณผ์ูว้ิจยัไดน้  ามาวิเคราะหส์งัเคราะหจ์ดักลุ่มและ
น าเสนอเป็นผลการวิเคราะหข์อ้มลูออกเป็น 3 สว่น  คือ ความรู ้ทกัษะ และคณุลกัษณะส่วนบคุคล
ของนกัสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วยคน้ควา้ของหอ้งสมุดทางดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 
โดยในการวิเคราะหข์อ้มลู ผูว้ิจยัไดก้ าหนดกรอบการวิเคราะหต์ามกรอบแนวคิดในการวิจยั ผูว้ิจยั
ไดก้ าหนดสญัลกัษณแ์ทนผูใ้หข้อ้มลูดงันี ้

AD1  แทนกลุม่ผูบ้รหิารหอ้งสมดุคนท่ี 1 
AD2  แทนกลุม่ผูบ้รหิารหอ้งสมดุคนท่ี 2 
AD3  แทนกลุม่ผูบ้รหิารหอ้งสมดุคนท่ี 3 
AD4  แทนกลุม่ผูบ้รหิารหอ้งสมดุคนท่ี 4 
AD5  แทนกลุม่ผูบ้รหิารหอ้งสมดุคนท่ี 5 
AD6  แทนกลุม่ผูบ้รหิารหอ้งสมดุคนท่ี 6 
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AD7  แทนกลุม่ผูบ้รหิารหอ้งสมดุคนท่ี 7 
IN1  แทนกลุม่นกัสารสนเทศบรกิารตอบค าถามและชว่ยคน้ควา้คนท่ี 1 
IN2  แทนกลุม่นกัสารสนเทศบรกิารตอบค าถามและชว่ยคน้ควา้คนท่ี 2 
IN3  แทนกลุม่นกัสารสนเทศบรกิารตอบค าถามและชว่ยคน้ควา้คนท่ี 3 
IN4  แทนกลุม่นกัสารสนเทศบรกิารตอบค าถามและชว่ยคน้ควา้คนท่ี 4 
IN5  แทนกลุม่นกัสารสนเทศบรกิารตอบค าถามและชว่ยคน้ควา้คนท่ี 5 
US1  แทนกลุม่ผูใ้ชบ้รกิารหอ้งสมดุคนท่ี 1 
US2  แทนกลุม่ผูใ้ชบ้รกิารหอ้งสมดุคนท่ี 2 
US3  แทนกลุม่ผูใ้ชบ้รกิารหอ้งสมดุคนท่ี 3 
US4  แทนกลุม่ผูใ้ชบ้รกิารหอ้งสมดุคนท่ี 4 
US5  แทนกลุม่ผูใ้ชบ้รกิารหอ้งสมดุคนท่ี 5 
ผลการวิเคราะหข์้อมูลพบว่า นักสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วยคน้คว้าของ

หอ้งสมดุทางดา้นวิทยาศาสตรส์ขุภาพ ควรมีสมรรถนะหลกัและสมรรถนะตามต าแหนง่ดงันี ้
1. สมรรถนะหลักนักสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วยค้นคว้า 

1.1. ด้านความรู้ จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าสมรรถนะหลักท่ีนักสารสนเทศ
ต าแหนง่บรกิารตอบค าถามและชว่ยคน้ควา้ตอ้งมี ประกอบดว้ย 

1.1.1 ด้านวิชาชีพสารสนเทศและบรรณารักษศาสตร ์ 
 ผูใ้หข้อ้มูลมีความเห็นว่านักสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วยคน้ควา้

ควรมีความรูเ้ก่ียวกับงานต่าง ๆ ในหอ้งสมุดไม่จ  ากัดเฉพาะหนา้ท่ีของตนเอง ไดแ้ก่ การรวบรวม 
จดัหา จดัเก็บ จดัระบบ และจัดบริการ เพ่ือใหผู้ใ้ชส้ามารถเขา้ถึงสารสนเทศท่ีตอ้งการไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการโดยนกัสารสนเทศตอ้งมีความรูพื้น้ฐานทางวิชาชีพ
สารสนเทศและบรรณารกัษศาสตรใ์นประเดน็ดงัตอ่ไปนี ้

 1.1.1.1 เทคนิคการสืบคน้สารสนเทศ ปัจจุบนัมีสารสนเทศจ านวนมากและ
กระจดักระจายในหลายแหลง่จงึตอ้งมีเครื่องมือในการสืบคน้สารสนเทศท่ีชว่ยอ านวยความสะดวก
ใหส้ามารถไดร้บัสารสนเทศรวดเร็วยิ่งขึน้ และเพ่ือตอบสนองความตอ้งการใชส้ารสนเทศท่ีเรง่ดว่น
ของผู้ใช้บริการสารสนเทศของห้องสมุดทางด้านวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  ผู้ให้บริการหรือนัก
สารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วยคน้ควา้จึงตอ้งมีความรูใ้นเรื่องการสืบคน้สารสนเทศ เช่น 
การใชต้รรกะบูลีน ค าเช่ือมต่างๆ การใชเ้ครื่องมือจ ากัดการสืบคน้เพ่ือใหไ้ดส้ารสนเทศท่ีแคบลง 
เทคนิคการใชค้  าคน้ หัวเรื่อง หรือสัญลักษณ์ต่างๆ นอกจากนีน้ักสารสนเทศจะตอ้งสามารถให้
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ค าแนะน าหรือสอนวิธีการและเทคนิคการสืบคน้ต่างๆ ให้กับผู้ใชบ้ริการดว้ย ดังตัวอย่างค าให้
สมัภาษณต์อ่ไปนี ้

 “ตามปกติผู้ใช้บริการจะมาสอบถาม แต่ท่ีมาสอบถามจะไม่ถามเรื่อง
เฉพาะดา้น เพราะผูใ้ชบ้ริการจะรูเ้รื่องของตวัเองอยู่แลว้ แต่จะมาถามในศาสตรท่ี์ ไม่ถนดั นั่นคือ
เก่ียวกับวิธีการสืบคน้ การใชฐ้านขอ้มูล รวมทัง้วารสารในการตีพิมพบ์ทความ ควรตอ้งมีความรู้
เรื่องฐานขอ้มลูเฉพาะทางเก่ียวกบัสาขาอาจารยส์อนอยู่” (AD5) 

 “เทคนิคการสืบคน้ ถา้รูเ้ทคนิคและวิธีการสืบคน้ การใชบ้ลีูนโลจิกต่าง ๆ 
จะช่วยลดเวลา ลดภาระและสามารถสืบคน้ขอ้มูลไดร้วดเร็วยิ่งขึน้ และบางครัง้แพทยอ์าจจะมา
ดว้ยค าส าคญั โดยเฉพาะผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาย ุและไม่ถนดัใชเ้ทคโนโลยีเราก็ตอ้งใหค้วามช่วยเหลือ” 
(AD1) 

 “ความรูเ้รื่องการสืบคน้ขอ้มลู เน่ืองจากว่าขอ้มลูท่ีเรามีมนัเยอะมาก และ
เราไม่รูว้า่ขอ้มลูไหนเหมาะกบัผูใ้ชบ้ริการ อยา่งแรกเลยตอ้งรูแ้หล่งใหเ้หมาะกบัผูใ้ช ้รูว้่าแตล่ะฐาน
มีวิธีการสืบคน้ขอ้มลูเป็นอยา่งไร ก็คือตอ้งรูจ้กัเครื่องมือในการสืบคน้ของแตล่ะฐาน” (IN4) 

 1.1.1.2 การจัดท าดัชนีและบทคัดย่อ เน่ืองจากนักสารสนเทศต้องปฏิบัติ
หนา้ท่ีในการใหค้  าแนะน าและชีแ้หล่งสารสนเทศ และใหบ้ริการสารสนเทศเลือกสรร โดยคดัเลือก
บทความเพ่ือจดัท าบทคดัย่อและส่งบทความนัน้ใหก้ับผูใ้ชบ้ริการท่ีตอ้งการสารสนเทศในเรื่องท่ี
ผูใ้ชบ้ริการให้ความสนใจ และเพ่ือสนับสนุนให้ผูใ้ช้บริการสามารถเขา้ถึงสารสนเทศไดส้ะดวก
รวดเรว็ จนสามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ดท้นัเวลา ดงัตวัอยา่งค าใหส้มัภาษณต์อ่ไปนี ้

 “ควรมีการรวบรวมวิทยานิพ นธ์  งานวิจัยภายในประ เทศของ
มหาวิทยาลยัอ่ืน ๆ หลาย ๆ แห่ง อยากใหมี้รวบรวมไว ้และความสรา้งเครือข่ายความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลยัอ่ืน เพราะชว่ยสนบัสนนุเรื่องการท าวิจยัของอาจารย”์ (US4) 

 1.1.1.3 การประเมินและประมวลผลสารสนเทศส าเร็จรูป ผูใ้หข้อ้มูลแสดง
ความคิดเห็นว่านกัสารสนเทศควรมีความรูเ้ก่ียวกับการประเมินสารสนเทศซึ่งเป็นความรูพื้น้ฐาน
ทางวิชาชีพสารสนเทศ และมีความรูเ้ก่ียวกับการประมวลผลสารสนเทศตามความตอ้งการของ
ผูใ้ชบ้ริการ โดยการจัดท าดรรชนี และสาระสังเขปของบทความท่ีผูใ้ชบ้ริการแต่ละรายใหค้วาม
สนใจ เพ่ืออ านวยความสะดวก และช่วยใหผู้ใ้ชบ้ริการประหยัดเวลาในการเลือกสารสนเทศ ดงั
ตวัอยา่งค าใหส้มัภาษณต์อ่ไปนี ้
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 “ถา้แพทยอ์ยากไดง้านวิจยันีเ้ราตอ้งมีการ support เพิ่มรวมทัง้มีบทบาท
ในการวิเคราะหส์ารสนเทศ การจดัการความรู ้การบริหารจดัการ การย่อความ และการสรุปความ
ดว้ย” (AD1) 

 “รู ้จักบริการสารสนเทศทันสมัย  สารสนเทศเลือกสรร เพ่ื อส่งให้
ผูใ้ชบ้รกิาร” (AD7) 

 “ตอ้งเรียนรูว้่าในสาขาเหล่านีส้ารสนเทศอะไรท่ีส่งใหเ้ขา แลว้ตอ้งรูว้่าจะ
สง่สารสนเทศอะไรใหเ้ขาโดยท่ีไม่ตอ้งรอ้งขอ เช่น คน ๆ นีส้นใจสาขาอะไร คนนีก้ าลงัท าอะไร พ่ีว่า
มนัจ าเป็นตอ้งรูแ้หล่งขอ้มูลว่าตอนนีมี้อะไรในหอ้งสมุด รูว้่าแหล่งนีเ้หมาะกบัใคร แลว้ถา้เราไม่มี
เราก็ตอ้งแนะน าใหผู้ใ้ช ้ถา้ผูใ้ชไ้ม่สะดวกไปเราก็ตอ้งไปให ้เพราะหอ้งสมุดทกุแห่งไม่ไดมี้ทกุอย่าง 
เราก็ตอ้งพึ่งพาคนอ่ืน” (IN5) 

1.1.2 ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 ผูใ้หข้อ้มูลมีความเห็นว่า นกัสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วยคน้ควา้

ของหอ้งสมดุวิทยาศาสตรส์ขุภาพควรมีความรูค้วามเขา้ใจทางเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศใน
หลายประเดน็ดงันี ้

 1.1.2.1 การใชโ้ปรแกรมพืน้ฐาน พบว่านักสารสนเทศควรมีความรูเ้ก่ียวกับ
การใชโ้ปรแกรมพืน้ฐาน เช่น Microsoft Office โปรแกรมท ากราืิกหรือเว็บส าเร็จรูปท่ีใหบ้ริการ
ส าหรับท า infographic และโปรแกรมเฉพาะอ่ืน ๆ ส าหรับการจัดรายการบรรณานุกรม หรือ
โปรแกรมสนับสนุนการท าวิจัย ไดแ้ก่ Endnote, Turnitin ทั้งท่ีเป็น open source software และ 
ืรีแวร ์รวมถึงโปรแกรมท่ีหอ้งสมุดจัดซือ้เขา้มาให้บริการ นอกจากนีผู้ใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่จะใช้
อปุกรณส์่วนตวัในการเขา้ถึงสารสนเทศท่ีมีความหลากหลาย ทัง้คอมพิวเตอร ์คอมพิวเตอรพ์กพา 
สมารท์โืน และแท็บเล็ต ในระบบปฏิบตัิการ IOS, Android และ Windows ผูใ้หบ้ริการจึงตอ้งมี
ความรูเ้ก่ียวกับการใชง้านอุปกรณ์ต่าง ๆ ขา้งตน้ และตอ้งมีความรูเ้ก่ียวกับการเช่ือมต่ออุปกรณ์
รว่มดว้ยดงัตวัอยา่งค าใหส้มัภาษณต์อ่ไปนี ้

 “หมอจะชอบใช้ MacBook, iPad แล้วส่วนตัวใช ้window มากกว่า จึง
ต้องหาความรูเ้รื่องระบบปฏิบัติการต่าง ๆ เพิ่มเพ่ือช่วยเหลือผู้ใช้ได้แล้วข้อมูลก็ไม่ได้อยู่บน
กระดาษแลว้ จะเป็นหนงัสืออิเล็กทรอนิกส ์ดาวนโ์หลดมาอ่าน ตอ้งรูจ้กัวิธีการเขา้ถึง วิธีการใชง้าน 
ตอ้งมีความรูเ้ก่ียวกบัโปรแกรม” (IN4) 

 “ความรูด้า้นเทคโนโลยีสารสนเทศควรจะมี และตอ้งกา้วตามเทคโนโลยี
ใหท้นั ตอ้งรูเ้ก่ียวกับการจดัการสารสนเทศ การใชโ้ปรแกรม Microsoft office รูจ้กับริหารจัดการ
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เวลา รูจ้ักและสามารถใชโ้ปรแกรมการจัดการรายการบรรณานุกรม Endnote, Turnitin รวมทั้ง
โปรแกรมจดัการบรรณานกุรมท่ีเป็น Open sources software เรื่องฮารด์แวร ์การเช่ือมตอ่ การตอ่
พว่งอปุกรณ ์นกัศกึษาใช ้MacBook เราก็ตอ้งรูว้ิธีการใชง้าน” (AD1) 

 1.1.2.2 การจัดการระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล มีความรู้ในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือจัดการสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ คือ การพัฒนาคอลเลคชั่นดิจิทัล 
(Digitization) การจดัเก็บไืลอิ์เล็กทรอนิกส ์การจดัเก็บขอ้มลู การประมวลผลการใชค้อมพิวเตอร์
ในการจัดเก็บข้อมูล รวมถึง การบริหารจัดการฐานข้อมูลซึ่งแม้ไม่ใช่ภาระหน้าท่ีหลักของนัก
สารสนเทศต าแหน่งนี ้แตน่กัสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วยคน้ควา้เป็นผูใ้ชง้านฐานขอ้มลู
ในการสืบคน้สารสนเทศหากฐานขอ้มูลมีปัญหา หรือเกิดข้อบกพร่อง นักสารสนเทศต าแหน่ง
ดงักล่าวอาจจะตอ้งสามารถบอกหรืออธิบายไดว้่าส่วนใดท่ีมีปัญหา ก็คือตอ้งมีความรูเ้ก่ียวกับ
ระบบของฐานขอ้มลูในเบือ้งตน้ หรือมีความรูเ้ก่ียวกบัการบรหิารจดัการฐานขอ้มลูในระดบัพืน้ฐาน 
แต่ไม่ใช่ผูด้แูลระบบ ผูใ้หข้อ้มูลส่วนใหญ่ไม่ไดแ้สดงความคิดเห็นในประเด็นนี ้แต่นกัสารสนเทศ
บริการตอบค าถามและช่วยคน้ควา้ควรมีความรูแ้ละความเขา้ใจในการจัดการแหล่งทรพัยากร
สารสนเทศใหผู้ใ้ชบ้รกิารสามารถเขา้ถึงไดส้ะดวก และตอ้งมีความเขา้ใจ รูจ้กัเมนกูารท างานตา่ง ๆ 
ของระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัท่ีิใชง้าน ดงัตวัอยา่งค าใหส้มัภาษณนี์ ้

 “เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการทรพัยากรสารสนเทศให้สามารถ
เขา้ถึงไดง้่ายและสะดวก” (AD5) 

 “การบรหิารจดัการระบบสารสนเทศท่ีดี โดยในปัจจบุนัตอ้งใชเ้ทคโนโลยี 
เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการบรหิารจดัการได”้ (US5) 

 “ความรูด้า้นการจดัการสารสนเทศดิจิทลั เช่น สแกนเอกสารมาแลว้จะมี
การจดัหมวดหมู่หรือท าอย่างไรใหผู้ใ้ชบ้ริการสามารถเขา้ถึงไดง้่ายขึน้ตอ้งรูจ้กัเทคโนโลยีในการ
จัดการส่ือดิจิทัล เทคโนโลยีในการสืบคน้ น าเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่องานบริการ” 
(AD1) 

 “เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการทรพัยากรสารสนเทศให้สามารถ
เขา้ถึงไดง้่ายและสะดวก” (AD5) 

 1.1.2.3 การใชร้ะบบหอ้งสมุดอตัโนมตัิ นกัสารสนเทศตอ้งมีความรูเ้ก่ียวกับ
การใชร้ะบบหอ้งสมุดอตัโนมัติเพ่ือประสิทธิภาพในการสืบคน้สารสนเทศ และการใหบ้ริการ โดย
เนน้ืังกช์นัการใชง้านเก่ียวกับการคน้คืนสารสนเทศ วิธีการสืบคน้สารสนเทศ การแสดงผล และ
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การจ ากัดการสืบคน้ รวมถึงเมนูในการสืบคน้เพ่ือให้ค  าแนะน าและสอนการใช้งานฐานข้อมูล
หอ้งสมดุแก่ผูใ้ชบ้รกิาร ดงัตวัอยา่งค าใหส้มัภาษณนี์ ้

 “ระบบบรหิารจดัการหอ้งสมดุ เทคโนโลยีสารสนเทศ” (AD6) 
 “รูว้่าแต่ละฐานมีวิธีการสืบคน้ขอ้มูลเป็นอย่างไร ก็คือตอ้งรูจ้กัเครื่องมือ

ในการสืบคน้ของแตล่ะฐาน” (IN4) 
 1.1.2.4 การใช้อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยี Web 2.0 เน่ืองจากปัจจุบัน

เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งท่ีมีบทบาทตอ่การท างานของหอ้งสมดุเพราะชว่ยอ านวยความสะดวก
ในงานบริการเช่นการให้บริการออนไลน์ผ่านไลน์การน าเทคโนโลยี 2.0 มาประยุกตใ์ช้ในการ
ใหบ้ริการเพ่ือเป็นช่องทางในการส่ือสารระหวา่งผูใ้หบ้รกิารกับผูใ้ชบ้ริการหอ้งสมดุ เช่น การจดัท า 
บล็อก ใหผู้ใ้หบ้ริการแสดงความคิดเห็น การใชเ้ว็บบอรด์ในการตอบปัญหาเก่ียวกบัการให้บริการ
ผ่านทางเว็บไซตข์องหอ้งสมุดการติดต่อส่ือสารผ่านอีเมลช่องทางแชทในแืนเพจเืซบุ๊ค การ
ให้บริการระยะไกลโดยใช้โปรแกรม team viewer ส าหรับผู้ใช้บริการท่ีไม่สะดวกเดินทางมา
หอ้งสมดุแตต่ิดปัญหาในการใชง้านตา่งๆเช่นการเช่ือมตอ่ VPN ซึ่งท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารมีส่วนรว่มและ
ใกลช้ิดหอ้งสมดุทางออนไลนม์ากยิ่งขึน้ ฉะนัน้ นกัสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วยคน้ควา้
จึงตอ้งรูจ้ัก Web 2.0 เพ่ือใช้เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์บริการห้องสมุด และให้บริการ
สารสนเทศ ดงัตวัอยา่งค าใหส้มัภาษณต์อ่ไปนี ้

 “ตอ้งรูจ้กัเทคโนโลยีในการจดัการส่ือดิจิทลั เทคโนโลยีในการสืบคน้ น า
เทคโนโลยีมาใชใ้หเ้กิดประโยชนต์่องานบริการ โดยท าอย่างไรถึงพรอ้มใหบ้ริการไดเ้ลย คือตอ้ง
ใหบ้ริการเชิงรุก ถา้มีผูใ้ชบ้ริการมาขอขอ้มูลตอ้งสามารถใหไ้ดท้ันทีดว้ยลกัษณะของผูใ้ชบ้ริการ
หอ้งสมุดท่ีตอ้งการใชส้ารสนเทศอย่างเรง่ดว่น และไม่สามารถรอคอยไดน้าน   และการน าขอ้มูล
ขึน้เว็บไซตแ์ตก่่อนตอ้งส่งขอ้มลูใหส้  านกัเทคโนโลยีสารสนเทศ แตปั่จจบุนัเว็บไซตส์ามารถใชง้าน
ง่ายขึน้ บรรณารกัษส์ามารถอพัโหลดขอ้มลูไดเ้องเพียงแตต่อ้งรูว้ิธี” (AD1) 

 “ความรูใ้นเรื่องของเทคโนโลยีส าคญัมาก ตอ้งรูเ้ยอะมาก เพราะมีความ
คาดหวงัมาก เพราะผูใ้ชบ้รกิารมีหลายประเภทอาจารยห์มอบางทา่นถนดัดา้นเทคโนโลยี บางท่าน
ไม่ถนดัเลย และมีบริการถึงท่ีไปสอนอาจารยใ์ห ้endnote ท่ีหอ้งพักอาจารย ์ตอ้งออนไซตเ์ซอวิส 
และบางทีถา้อยู่ไกลจะใชโ้ปรแกรม team viewer ไม่จ  าเป็นตอ้งออกไปขา้งนอกแต่ใชเ้ทคโนโลยี
เขา้มาชว่ย รวมทัง้การใชส่ื้อสงัคมออนไลน ์อตัราการตอบกลบัเรว็มาก” (AD2) 

 “ถา้รูเ้รื่องเทคโนโลยีก็จะสามารถท าทุกย่างได้หมดเลย เพราะตอนนีทุ้ก
อย่างออนไลน ์ถ้ารูเ้ว็บรูแ้หล่งสารสนเทศ การใชเ้ว็บ ออนเว็บ ออนโซเชียลมีเดีย ถ้าหากรูจ้ักใช้
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เทคโนโลยีก็จะสามารถเรียนรูไ้ดห้มดทุกอย่าง ถ้าใชเ้ป็นจะสามารถท่องเว็บได ้และจุดเด่นของ
บรรณารกัษคื์อเรารูแ้หลง่สารสนเทศท่ีนา่เช่ือถือ” (AD1) 

1.1.3 ด้านการบริหารจัดการท่ัวไป 
 ผูใ้หข้อ้มูลมีความเห็นว่า นกัสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วยคน้ควา้

ของหอ้งสมดุทางดา้นวิทยาศาสตรส์ขุภาพควรมีความรูแ้ละความเขา้ใจเก่ียวกบัการบริหารจดัการ
ในหลายประเด็น แต่ไม่จ  าเป็นตอ้งมีความรูใ้นทุกดา้น และในระดบัสูงเหมือนต าแหน่งผูบ้ริหาร
หอ้งสมดุ ดงันี ้

 1.1.3.1 นโยบาย การวางแผนการด าเนินงานการวางแผนงบประมาณและ
การเงินของหอ้งสมดุและขัน้ตอนตา่ง ๆ เก่ียวกบังานบริการหอ้งสมดุโดยมีความเขา้ใจบทบาทและ
ภารกิจของหอ้งสมดุผูใ้หข้อ้มลูส่วนใหญ่แสดงความเห็นว่านกัสารสนเทศควรมีความรูเ้ก่ียวกบัการ
วางแผนการด าเนินงานเพ่ือบริหารจัดการภาระงาน และการบริหารเวลาส าหรบัการให้บริการ
สืบคน้สารสนเทศ หรือบรกิารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งของตนเอง ดงัตวัอยา่งค าใหส้มัภาษณด์งันี ้

 “ต้องรู ้จักวิสัยทัศน์ พันธกิจของหน่วยงานและห้องสมุด ว่ามีหน้าท่ี
สนบัสนนุงานวิชาการ การท าวิจยั และการเรียนการสอน บรรณารกัษ์จึงตอ้งท าหนา้ท่ีส่งเสริมการ
เรียน การสอน การท าวิจยั และหาแหลง่ตีพิมพ”์ (AD7) 

 “การบริหารจดัการ ในเชิงของการเป็นหวัหนา้ก็ตอ้งรู ้แตว่่าโดยหลกัแลว้
การอยูใ่นหอ้งสมดุทกุคนควรรูเ้ท่ากนั” (IN4) 

 “การบริหารจัดการมีความส าคัญต่อการบอกรับฐานข้อมูลทางด้าน
การแพทยมี์ราคาสงู เพราะถา้หากวา่บรหิารไมดี่จะเกิดความไมคุ่ม้คา่ ไมต่รงกบัความตอ้งการของ
ผูใ้ชบ้รกิาร” (IN4) 

 1.1.3.2 การประเมินประสิทธิภาพของหอ้งสมดุ เพ่ือพฒันาและปรบัปรุงการ
บรกิารใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความพงึพอใจ หอ้งสมดุจงึตอ้งด าเนินการส ารวจความพึงพอใจ หรือความ
ต้องการใช้บริการอย่างสม ่าเสมอ โดยอาจจัดท าเป็นแบบสอบถาม สังเกตพฤติกรรมการใช้
สารสนเทศ หรือสมัภาษณก์ลุ่มผูใ้ชบ้ริการเพ่ือรบัรูถ้ึงกิจกรรมหรือบริการท่ีผูใ้ชบ้ริการมีความพึง
พอใจและไม่พอใจ ผูใ้หบ้ริการจึงตอ้งมีความรูเ้ก่ียวกับการประเมินประสิทธิภาพการบริการของ
ห้องสมุด เช่น ความพึงพอใจต่อระยะเวลาการให้บริการตอบค าถามและช่วยค้นคว้าของนัก
สารสนเทศ เป็นตน้ ดงัตวัอยา่งค าใหส้มัภาษณต์อ่ไปนี ้

 “มีการส ารวจความตอ้งการผูใ้ชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการ ไม่ไดส้  ารวจเพียง
แค่ความพึงพอใจ โดยมีการส ารวจความต้องการว่าผู้ใช้กลุ่มนีต้้องการอะไรจากเรา ต้องการ
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รูปแบบไหน เพ่ือตอบสนองความต้องการ เพราะไม่ควรมโนเอาเองว่าสิ่งนีผู้้ใช้อยากไดห้รือไม่
เพราะถา้ไม่ตรง ไม่ใชก็้จะเกิดความสูญเปล่า แต่ถา้เราถามผูใ้ชบ้ริการซกันิดก็จะท าใหไ้ดข้อ้มูล ” 
(AD3) 

 “เริ่มแรกเลยคือสังเกตพฤติกรรม เรียนรูผู้ใ้ชว้่าสายนีเ้ป็นอย่างไร อย่าง
สายนีคื้อเขาไม่ค่อยเรียกรอ้งอะไรท าใหเ้ราไม่รูว้่าจริง ๆ แลว้ผูใ้ชต้อ้งการอะไร เลยมี customers 
journey เพ่ือดเูสน้ทางการใชง้านของผูใ้ชบ้รกิารเป็นยงัไง โดยสมัภาษณผ์ูใ้ชบ้รกิารเพราะเราอยาก
รูว้่าผู้ใชบ้ริการใชง้านอย่างไร แลว้มีจุดไหนท่ีเก่ียวกับห้องสมุด มีจุดไหนท่ีผู้ใชบ้ริการไม่พอใจ ” 
(IN4) 

 1.1.3.3 การตลาดบริการผู้ให้ข้อมูลมีความเห็นว่า การตลาดบริการมี
ความส าคัญกับห้องสมุดเพราะเก่ียวข้องกับการเพิ่มจ านวนผู้ใช้บริการห้องสมุดผ่านการ
ประชาสัมพันธ์ การแนะน าให้ผูใ้ชบ้ริการหอ้งสมุดรบัรูถ้ึงบริการต่าง ๆ กิจกรรม และทรพัยากร
สารสนเทศท่ีหอ้งสมดุจดัสรรไวใ้หบ้ริการ เน่ืองจากทรพัยากรสารสนเทศ เชน่ ฐานขอ้มลูมีมลูคา่สงู 
หากไมมี่การแนะน าใหผู้ใ้ชบ้ริการรูจ้กัจะท าใหไ้มเ่กิดการใชง้านและเกิดการสิน้เปลืองงบประมาณ 
โดยนกัสารสนเทศจะตอ้งมีความรูเ้ก่ียวกบัการประชาสมัพนัธ ์การจดัท าส่ือใหค้วามรูท่ี้ดงึดดูความ
สนใจ และตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการจนเกิดการรบัรูแ้ละมาใชบ้ริการ ดงัตวัอย่างค า
ใหส้มัภาษณด์งันี ้

 “ความรู้ด้านการบริการจัดการ การประชาสัมพันธ์ การตลาด ช่วย
องคก์ารในการประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูล เพราะถ้าไม่ส่งเสริมผู้ใช้บริการจะไม่รูว้่าห้องสมุดมี
อะไรบา้ง ดา้นการตลาดจงึตอ้งไดด้ว้ย” (AD1) 

 “รูว้ิธีการท าข่าว เขียนสคริป น าเสนอไดส้วยงาม ซึ่งบริการตอบค าถาม
ควรรูท้างนีด้ว้ย ตอ้งรูโ้ืโตช้อป บางทีคณะก็จะจัดอบรมการใชโ้ปรแกรมท าการต์นูในการสรา้ง
บทเรียน และตอ้งรูว้า่ประชาสมัพนัธแ์บบนีส้วย น่าสนใจการจบัใจความ การส่ือสารเป็นสิ่งส  าคญั” 
(AD4) 

1.1.4 ด้านระเบียบวิธีวิจัย 
 ผูใ้หข้อ้มูลมีความเห็นว่า นกัสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วยคน้ควา้

ของห้องสมุดทางดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพควรมีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับระเบียบวิธีวิจัยใน
หลายประเดน็ดงันี ้
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 1.1.4.1 กระบวนการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
แสดงความเห็นว่านกัสารสนเทศควรมีความรูเ้ก่ียวกบัระเบียบวิธีวิจยั ดงัตวัอย่างค าใหส้มัภาษณ์
ตอ่ไปนี ้

 “น่าจะมี พื ้นฐานความ รู้ใน เรื่องการวิจัย  เพราะผู้ใช้บริการท่ี เป็น
คณาจารยจ์ะตอ้งท าผลงานและเขียนงานวิจยั จงึมีอาจารยม์าปรกึษาเก่ียวกบัการวิจยั” (AD5) 

 1.1.4.2 สถิติและการใชโ้ปรแกรมการวิเคราะหข์อ้มูลทางสถิติ ผูใ้หข้อ้มูลมี
ความเห็นว่านักสารสนเทศต าแหน่งดังกล่าวควรมีความรูพื้น้ฐานทางสถิติและโปรแกรมการ
วิเคราะห์สถิติ โดยไม่จ  าเป็นต้องมีความรูเ้ก่ียวกับการใช้งานเชิงลึก แต่ในการท างานของนัก
สารสนเทศจะตอ้งมีการเก็บขอ้มูลทางสถิติ การเขียนรายงาน การน าเสนอสถิติการใชบ้ริการเพ่ือ
รายงานผูบ้ริหาร เพ่ือเป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจในการท างาน ดงัตวัอย่างค าใหส้มัภาษณ์
ตอ่ไปนี ้

 “ตอ้งมีความรูเ้ก่ียวกบัโปรแกรมการวิเคราะหส์ถิติ การท าวิจยั ตอ้งรูก้วา้ง 
ไม่ตอ้งรูล้ึก แตเ่ป็นในลกัษณะท่ีถา้ผูใ้ชบ้ริการตอ้งการรูล้ึก นกัสารสนเทศบริการตอบค าถามตอ้ง
สามารถตอบไดว้า่ตอ้งไปหาท่ีไหน” (AD1) 

 “บรรณารกัษ์ตอ้งรูใ้นระดบัหนึ่งถา้หากมีการลง SPSS ท่ีหอ้งสมุด แต่ไม่
ถึงขัน้ใชง้านระดบัสงู” (AD2) 

 “เม่ือมีการขอใชบ้ริการต่าง ๆ นกัสารสนเทศจะตอ้งเก็บขอ้มูลสถิติ เพ่ือ
รายงานหวัหนา้ โดยจดัท ารายงานการวิเคราะหข์อ้มลู ท าการน าเสนอ ขอ้มลูจะจดัเก็บอย่างไรให้
ละเอียดเพ่ือท าสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจ หรือ MIS  เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยท างาน” 
(AD1) 

 1.1.4.3 การจัดการบรรณานุกรม กลุ่มผู้ให้ข้อมูลแสดงความเห็นว่านัก
สารสนเทศจะตอ้งมีความรูเ้ก่ียวกับเครื่องมือท่ีส่งเสริมการท าวิจัย ไดแ้ก่ โปรแกรมการจัดการ
รายการทางบรรณานุกรม การเขียนอ้างอิง เช่น Endnote Mendeley Zotero เป็นต้น และ
โปรแกรมตรวจการคัดลอกวรรณกรรม Turnitin ซึ่งผู้ให้ข้อมูลแสดงความเห็นว่าผู้ให้บริการ
หอ้งสมดุจ าเป็นตอ้งมีความรูท้างวิชาชีพของตนคือการเขียนอา้งอิงโปรแกรมการตรวจการคดัลอก
วรรณกรรม เป็นตน้ดงัค  าใหส้มัภาษณนี์ ้

 “นอกจากจะหางานวิจยัใหผู้ใ้ชบ้ริการ ทางอาจารยห์มอมักจะหาวิจยัท่ี
เป็น systematic review ซึ่งก าลงัเรียนรูเ้รื่องนีเ้พราะยงัไม่ค่อยรู ้เลยไปถามอาจารยห์มอ อาจารย์
แนะน าใหศ้กึษาจาก Cochrane guideline(library) ซึ่งเนน้ทาง systematic และตอ้งมีความรูเ้รื่อง
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เครื่องมือช่วยในการท าวิจัย เช่น การท ารายการอ้างอิงของแวนคูเวอร ์โปรแกรมท่ีช่วย เช่น 
endnote Mendeley” (IN4) 

 “การเขียนอา้งอิง การเขียนบรรณานุกรม โดยเฉพาะสายวิทยาศาสตรท่ี์
ใช ้Vancouver ดว้ย ตอ้งสามารถแนะน าตรวจแกก้ารเขียนได”้ (AD3) 

 “จะตอ้งมีความรูเ้รื่องการท าวิจยั  โดยตอ้งสามารถสอนเครื่องมือช่วยท า
วิจยัตา่ง ๆ เชน่ Endnote Turnitin ก็ตอ้งรูว้ิธีใชแ้ลว้ไปสอนได”้ (AD4) 

 “ความรูเ้ก่ียวกบัระเบียบวิธีวิจยั เราใช ้Endnote เป็นแลว้ รูจ้กั APA เราดู
แลว้ก็ท าเองได ้จงึไมจ่  าเป็นตอ้งมี” (US3) 

 1.1.4.4 การวิเคราะห ์ประเมินผล และการประยุกตผ์ลการวิจยั ผูใ้หข้อ้มูลมี
ความเห็นวา่นกัสารสนเทศควรมีความรูพื้น้ฐานทางการวิจยัโดยไม่เจาะจงว่านกัสารสนเทศจะตอ้ง
มีความรูเ้รื่องการวิเคราะห ์ประเมินผล และการใชผ้ลการวิจยั แต่ในกรณีท่ีมีการเก็บสถิติการใช้
บรกิาร นกัสารสนเทศจะตอ้งมีความรูเ้ก่ียวกบัการวิเคราะหข์อ้มลูทางสถิต ิและการรายงานผลเพ่ือ
น าขอ้มลูไปใชใ้นการประกอบการตดัสินใจในการท างาน ดงัตวัอยา่งค าใหส้มัภาษณต์อ่ไปนี ้

 “น่าจะมี พื ้นฐานความ รู้ใน เรื่องการวิจัย  เพราะผู้ใช้บริการท่ี เป็น
คณาจารยจ์ะตอ้งท าผลงานและเขียนงานวิจยั จงึมีอาจารยม์าปรกึษาเก่ียวกบัการวิจยั” (AD5) 

 “เม่ือมีการขอใชบ้ริการต่าง ๆ นกัสารสนเทศจะตอ้งเก็บขอ้มูลสถิติเพ่ือ
รายงานหวัหนา้ โดยจดัท ารายงานการวิเคราะหข์อ้มลู ท าการน าเสนอ ขอ้มลูจะจดัเก็บอย่างไรให้
ละเอียดเพ่ือท าสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจ หรือ MIS  เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยท างาน” 
(AD1) 

 “มีผูใ้ชบ้ริการมาปรกึษาเรื่องการตีพิมพว์ารสาร ตอนนีม้าช่วยดวูารสาร
ของคณะ จงึตอ้งมีความรูเ้ก่ียวกบัวิธีการ รูปแบบการอา้งอิงตา่ง ๆ ท่ีวารสารของเราใช”้ (IN1) 

1.1.5 การสอน และการฝึกอบรม  
 ผูใ้หข้อ้มูลมีความเห็นว่า นกัสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วยคน้ควา้

ของหอ้งสมุดทางดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพควรมีความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับการสอน และการ
ฝึกอบรมในหลายประเดน็ดงันี ้

 1.1.5.1 การออกแบบหลักสูตรและการฝึกอบรม เน่ืองจากการสอนการใช้
หอ้งสมดุ และการสืบคน้ฐานขอ้มลูเป็นบทบาทหนึ่งของนกัสารสนเทศบรกิารตอบค าถามและช่วย
คน้ควา้ ดงันัน้ ผูใ้หบ้ริการจึงตอ้งมีความรูเ้ก่ียวกบัการออกแบบหลกัสูตรการฝึกอบรม เพ่ือจดัการ
อบรมท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ และออกแบบหลกัสตูรท่ีเหมาะกับผูเ้ขา้รบัการ
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ฝึกอบรมตามรูปแบบการฝึกอบรมต่าง ๆ ตอ้งมีการวางแผนการสอน จดัเตรียมหวัขอ้ในการสอน 
เตรียมเนือ้หาในการสอน ก าหนดวตัถุประสงค ์และจุดมุ่งหมายของหลักสูตรเพ่ือจัดหัวขอ้และ
เนือ้หาสาระ รวมไปถึงการประเมินและพฒันาหลกัสตูรเพ่ือใหก้ารสอนมีประสิทธิภาพและประสบ
ความส าเร็จในการสอน เพ่ือก าหนดหลกัสูตร วางแผนการอบรม และการสอนการใชห้อ้งสมุดให้
เหมาะสมกับความต้องการเรียนรูแ้ละความสนใจของผู้ใช้บริการท่ีมีวัตถุประสงค์ในการใช้
สารสนเทศแตกต่างกัน เช่น ตามระดับการศึกษา เป็นตน้ รวมไปถึงการจัดท าเอกสารการสอน 
คูมื่อแนะน าการใชห้อ้งสมดุ และการใชฐ้านขอ้มลู ดงัตวัอยา่งค าใหส้มัภาษณต์อ่ไปนี ้

 “ความรูเ้ก่ียวกับการสอน และการฝึกอบรม ควรตอ้งมีการสอนการใช้
ฐานขอ้มูลโปรแกรมตา่ง ๆ กบันกัเรียน อาจารย ์เรามีฐานขอ้มลูเยอะแต่เราใชไ้ม่เป็น อย่างฐานท่ี
ใชเ้ก่ียวขอ้งทางการพยาบาล ควรมีการสอนการใช ้Endnote ดว้ย” (US4) 

 “เวลาปกติ ท่ีสอนจะมี เทคนิคคือคิดว่าเราคือผู้เรียนเพ่ือเข้าใจว่า
ผูใ้ชบ้ริการตอ้งการอะไร อย่างเช่น ถา้เป็นนกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา จดุมุ่งหมายของกลุ่มนีคื้อ
การท าวิทยานิพนธ ์เขาอาจมีเวลาไมม่ากในการคน้ขอ้มลู เราก็ตอ้งแนะน าว่ามีบริการใดบา้ง ส่วน
ปริญญาตรีจะยากเพราะความสนใจของนกัศกึษายงันอ้ย จึงสอนพืน้ฐานและใชเ้กมสอ์อนไลนเ์ขา้
มาชว่ยในการสอน” (IN4) 

 1.1.5.2 จิตวิทยาการเรียนรูข้องผูใ้หญ่ เพ่ือเขา้ใจพฤติกรรมการเรียนรู ้และ
สามารถประเมินความตอ้งการเรียนรูข้องผูใ้ชบ้ริการได้ กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลเห็นวา่นกัสารสนเทศควรมี
ความรูเ้ก่ียวกบัพฤติกรรมและความตอ้งการเรียนรูข้องผูใ้ชบ้ริการแตล่ะประเภท และแตล่ะช่วงวยั
เพ่ือจัดการอบรมท่ีเหมาะสม โดยใชก้ารประเมินผลการเรียนการสอนเป็นเครื่องมือช่วยในการ
จดัการหลกัสตูร เนือ้หา และระยะเวลา ดงัตวัอยา่งค าใหส้มัภาษณด์งันี ้

 “นอกจากนีจ้ะตอ้งรูก้ารประเมินผลการให้บริการ การประเมินผลการ
สอนวา่ผูใ้ชบ้รกิารเขา้ใจหรือไม ่มีขอ้เสนอแนะอยา่งไร” (AD4) 

 “บางครัง้รูส้ึกเวลาท่ีไปสอนเราพดูเยอะไปมัย้ เขาชอบกระชบัสัน้ ๆ เวลา
เป็นนกัสารสนเทศก็ตอ้งปรบัใหเ้ขา้กบัผูใ้ชข้องตวัเอง วา่ตอนนีผู้ใ้ชเ้ป็นเจนไหน ก็จ าเป็น ตอนนีเ้รา
คุยกับคนรุ่นไหน มันตอ้งมีเพราะเวลาเราไปแนะน าเขาอาจไม่อยากืัง ง่วง ไม่สนใจเราจึงตอ้ง
ปรบั” (IN5) 

 1.1.5.3 เทคนิคการสอน วิธีการสอนรูปแบบต่าง ๆ และการถ่ายทอดความรู ้
ผู้ให้ข้อมูลมีความเห็นว่านักสารสนเทศคือผู้มีหน้าท่ีในการจัดการฝึกอบรม ปฐมนิเทศการใช้
หอ้งสมดุควรมีความรูเ้ก่ียวกบัเทคนิคและรูปแบบการสอนหรือการฝึกอบรมประเภทตา่ง ๆ ความรู้
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เก่ียวกับการใชเ้ทคโนโลยีในการฝึกอบรมการใชโ้ปรแกรมพาวเวอรพ์อยทส์ าหรบัการสอน การใช้
วิดีโอสัน้ ๆ น าเสนอความรู ้การใชเ้กมสอ์อนไลนก์ารจดัท าส่ือประกอบการฝึกอบรม ไดแ้ก่ แผน่พบั 
เอกสารประกอบค าบรรยาย และคูมื่อตา่ง ๆ ควรค านึงถึงความน่าสนใจ การใชถ้อ้ยค าภาษา การ
ส่ือสารท่ีเข้าใจง่ายโดยอาศัยภาพและข้อความสั้น ๆ หรือ Infographic ในการอธิบาย หรือ
ประกอบการสอนเพ่ือสามารถเลือกวิธีการสอนท่ีเหมาะสมกบัเนือ้หาในการอบรม และน าไปปรบั
ใชก้บัการจดัการภายในหอ้งเรียนกบักลุม่ผูเ้รียน เช่น การปฐมนิเทศกลุม่ผูใ้ชบ้ริการหอ้งสมดุระดบั
ปริญญาตรีท่ีมีความสนใจเก่ียวกับการท ารายงานในระดบัต ่า จึงตอ้งมีการน าเกมสอ์อนไลนแ์ข่ง
ตอบค าถามมาใชใ้นหอ้งเรียนเพ่ือกระตุน้ใหเ้กิดความสนใจ เป็นตน้ ดงัตวัอย่างค าใหส้มัภาษณ์
ตอ่ไปนี ้

 “บคุลิกเวลาออกไปสอนตอ้งเหมาะกบัผูเ้รียนตอ้งมีเทคนิคการสอน เลือก
ใหเ้หมาะสมกบัผูเ้ขา้อบรม” (AD2) 

 “วิธีการสอน การฝึกอบรมควรมีดว้ยว่าจะสอนอย่างไรใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิด
ความเขา้ใจ จะตอ้งมีเทคนิค” (AD3) 

 “การรูจ้กัการท าเครื่องมือช่วยสอน เป็นคลิปสัน้ ๆ คู่มือการใชฐ้านขอ้มูล
ท่ีเป็น Infographic สัน้ ๆ เป็นขัน้ตอน” (AD1) 

1.1.6 กฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกับงานห้องสมุด 
 กฎหมายในปัจจบุนัและกฎหมายลิขสิทธ์ิเป็นเร่ืองท่ีส าคญัในแวดวงการเขียน 

การวิจัย และการเรียนการสอน ซึ่งผูใ้ชบ้ริการหอ้งสมุดทางดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพมีทัง้แพทย ์
พยาบาล อาจารยต์า่งตอ้งผลิตผลงานทางวิชาการ ทัง้ต  ารา บทความวิชาการ งานวิจยัท่ีตอ้งศกึษา
คน้ควา้สารสนเทศจ านวนมาก และอา้งอิงเอกสารหรือรูปภาพในงาน ดงันัน้นกัสารสนเทศบริการ
ตอบค าถามและช่วยคน้ควา้ผู้มีหน้าท่ีในการใหค้  าแนะน าการสืบคน้สารสนเทศจากฐานขอ้มูล
ออนไลนจ์ึงตอ้งมีความรูเ้ก่ียวกบักฎหมายลิขสิทธ์ิ การอา้งอิงตารางหรือรูปภาพ และขอ้ความเพ่ือ
ไม่ละเมิดสิทธ์ิในงานของผูอ่ื้น หรือเขา้ข่ายการคดัลอกผลงานของผูอ่ื้น (Plagiarism) โดยตอ้งมี
ความรูเ้ก่ียวกบัการเขียนอา้งอิง ระเบียบการน ารูปภาพจากงานวิจยัของผูอ่ื้นในฐานขอ้มลูออนไลน์
ไปใช ้รวมถึงความรูเ้ก่ียวกับโปรแกรมตรวจสอบการคดัลอกวรรณกรรม ไดแ้ก่ อักขราวิสุทธ์ิ และ 
Turnitin ดงัค าใหส้มัภาษณต์อ่ไปนี ้

 “ความรูด้้านกฎหมาย จริยธรรม การคัดลอกวรรณกรรม กฎหมาย
ลิขสิทธ์ิ และอาจตอ้งรูจ้รยิธรรมทางการแพทยใ์นเบือ้งตน้ดว้ย” (IN4) 
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 “ความรูด้า้นกฎหมายลิขสิทธ์ิ เป็นสว่นหนึ่งในการสอนนกัศกึษา เก่ียวกบั
การน ารูปภาพ การน าตารางมาใช ้ขอ้จ ากัดในการโหลดขอ้มูลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการอบรมผูใ้ช ้
กฎหมายลิขสิทธ์ิคอมพิวเตอร”์ (AD4) 

 “คิดว่ากฎหมายลิขสิทธ์ิมีความส าคญั ก็ตอ้งแนะน าผูใ้ชบ้ริการตัง้แตก่าร
อา้งอิง การอา้งอิงรูปภาพมีโมดลูท่ีเราเช็คลิขสิทธ์ิได ้และรูปภาพจากบทความในฐานขอ้มูลจะมี
ลิขสิทธ์ิ ถา้คลิกท่ีรูปจะมีใหล้งทะเบียนและใหร้ะบวุ่าเอาไปใชท้  าอะไร เอาไปทัง้หมดหรือบางส่วน 
บางอันจะอนุญาตให้ใช้ได ้แต่บางอันจะมีค่าบริการ ดังนั้นตอ้งถามผูใ้ชบ้ริการไวเ้ลยว่าจะเอา
รูปภาพในบทความนีไ้ปท าอะไร ท าหนงัสือช่ืออะไร ก่ีหนา้ เพราะฐานขอ้มลูจะถามไวห้มดเลยเป็น
ค าถามยาว ๆ เราจึงตอ้งถามอาจารยไ์ว ้ถ้าไม่ไดถ้ามก็ตอ้งโทรกลับไปกลับมา ถ้าท าธีสิสจะไม่
เทา่ไหร ่แตถ่า้ท าต าราตอ้งอธิบายละเอียด” (IN3) 

“ในปัจจบุนัมีกฏหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบดิจิทลัมากมาย จึงจ  าเป็นตอ้ง
ศกึษาอยูเ่สมอ เพราะกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งจะพฒันาไปตามเทคโนโลยีท่ีพฒันาเชน่กนั” (US5) 

 จากผลการวิเคราะหข์า้งตน้ สรุปไดว้่าสมรรถนะหลกัทางดา้นความรูข้องนกั
สารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วยคน้ควา้พึงมี ไดแ้ก่ ความรูท้างดา้นวิชาชีพสารสนเทศและ
บรรณารกัษศาสตร ์โดยเฉพาะเทคนิคการสืบค้นสารสนเทศ ซึ่งนักสารสนเทศต้องใช้ความรู้
ดงักล่าวในการใหบ้ริการสืบคน้สารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ ความรูท้างดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เก่ียวกบัการใชง้านอินเทอรเ์น็ต และการใชง้านระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัิ ความรูท้างดา้นการบรหิาร
จดัการทั่วไป โดยเฉพาะการประชาสมัพนัธท์รพัยากรสารสนเทศ ความรูท้างดา้นระเบียบวิธีวิจยัใน
เรื่องการจัดการรายการบรรณานุกรม ความรูท้างด้านการสอนและการฝึกอบรม และความรู้
ทางดา้นกฎหมายท่ีเก่ียวกบังานหอ้งสมดุ คือกฎหมายลิขสิทธ์ิ 

 ทัง้นี ้ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดเ้สนอแนะความรูด้า้นอ่ืนท่ีนกัสารสนเทศบริการตอบ
ค าถามและช่วยคน้ควา้ ไดแ้ก่ ความรูเ้ก่ียวกับศิลปะและการออกแบบ  ความรูเ้ก่ียวกับการจดัการ
ความรู ้ความรูเ้ก่ียวกับการสรา้งคอนเทนต ์การเขียนข่าว และการเขียนสคริป ความรูเ้ก่ียวกับ
วฒันธรรมของชาตอ่ืิน ๆ ดงัตาราง 1  
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ตาราง 1 สมรรถนะหลกัส าคญัทางดา้นความรู ้

สมรรถนะหลกัส าคญัทางดา้นความรูท้ี่นกัสารสนเทศบรกิารตอบค าถามและชว่ยคน้ควา้พงึมี 
ดา้นวิชาชีพสารสนเทศและบรรณารกัษศาสตร ์ เทคนิคการสบืคน้สารสนเทศ 
ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 1. การใชง้านอินเทอรเ์น็ต 

2. การใชง้านระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัิ 
ดา้นการบรหิารจดัการทั่วไป การตลาดบรกิาร และการประชาสมัพนัธ ์
ดา้นระเบียบวิธีวิจยั การเขียนอา้งอิง และการจัดการรายการบรรณานุกรม

รูปแบบ Vancouver 
ดา้นการสอน และการฝึกอบรม การออกแบบหลักสูตรการจัดการฝึกอบรมที่ เหมาะ

ส าหรบักลุม่ผูใ้ชบ้รกิารแตล่ะประเภท 
ดา้นกฎหมายที่เก่ียวกบังานหอ้งสมดุ กฎหมายลขิสทิธ์ิ 
สมรรถนะหลกัดา้นอื่น ไดแ้ก่ ความรูท้างดา้นศิลปะและการออกแบบ ความรูเ้ก่ียวกบัการจดัการความรู ้ความรูเ้ก่ียวกบั
การสรา้งคอนเทนต ์การเขียนขา่ว และการเขียนสครปิ ความรูเ้ก่ียวกบัวฒันธรรมของชาติอื่น ๆ  

 
1.2 ด้านทักษะ 

1.2.1 ทักษะทางวิชาชีพสารสนเทศและบรรณารักษศาสตร ์
 1.2.1.1 การสมัภาษณอ์า้งอิง ขัน้ตอนท่ีส าคญัของการใหบ้ริการตอบค าถาม

และช่วยคน้ควา้คือการสมัภาษณอ์า้งอิง ซึ่งนกัสารสนเทศจะตอ้งซกัถามถึงประเด็นท่ีผูใ้ชบ้ริการ
ต้องการให้สืบค้นเพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกัน สามารถสืบค้นสารสนเทศได้ตรงตามความ
ต้องการหรือใกล้เคียงกับท่ีผู้ใช้บริการต้องการ ดังนั้นการสัมภาษณ์อ้างอิงหรือการสอบถาม
นอกจากท าใหผู้ใ้หบ้รกิารไดร้บัความรูค้วามเข้าใจเพิ่มขึน้ในศาสตรห์รือสาขาวิชานัน้ ๆ ยงัช่วยให้
เข้าใจเรื่องท่ีผูใ้ชบ้ริการตอ้งการซึ่งเป็นประโยชนต์่อการสืบคน้สารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ ดัง
ตวัอยา่งค าใหส้มัภาษณด์งันี ้

“ผูใ้ชบ้ริการของเราน่ีแหละคือครูของเราเลย คือการสมัภาษณ์ผูใ้ชเ้ป็น
ประโยชน์มากต่อการท างาน ทุกดา้น เราจะคน้ข้อมูลไดถู้กต้องมั้ย ตรงตามวัตถุประสงคข์อง
เขามัย้ก็คือการสมัภาษณ์เขาใหรู้ค้วามตอ้งการท่ีแทจ้ริง เพราะว่าผูใ้ชก้ับเราใชค้นละภาษาก็ได ้
เอาเป็นว่าหนงัสือ บทความ วารสารเขาแยกไม่ได ้เขาไม่รู ้แลว้บรรณารกัษก็์มีค าศพัทเ์ฉพาะดา้น
ของบรรณารกัษซ์ึ่งพูดกบัผูใ้ช ้ผูใ้ชไ้ม่เขา้ใจหรอก แลว้ผูใ้ชพ้ดูมาครัง้แรกถามวา่เขา้ใจมัย้ ไมเ่ขา้ใจ 
คยุ ๆ ไปถึงเขา้ใจว่าคณุตอ้งการอนันี ้ท่ีพดูครัง้แรกเน่ียไมใ่ช่ คือการคยุกนัน่ะ ผูใ้ชก็้ไม่เขา้ใจภาษา
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ของเรา เราก็ไม่เขา้ใจภาษาของผูใ้ชใ้นแง่เป็นศพัทเ์ฉพาะดา้น ถามเขาเลยแลว้ก็จ า  พ่ีใชว้ิธีถาม 
แลว้จ า” (IN5) 

“ทกัษะในการแนะน า ทกัษะในการสมัภาษณ ์ซกัถามเพิ่มเตมิ” (AD4) 
 “ทักษะทางการสัมภาษณ์  บรรณารักษ์จะต้องส่ือสาร เน่ืองจาก

ผูใ้ชบ้ริการบางคนพูดสัน้ ๆ บรรณารกัษ์จึงตอ้งถามทราบความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูใ้ชบ้ริการ ” 
(AD4) 

 “ทักษะในการสัมภาษณ์อ้างอิง ต้องมีความสามารถในการสอบถาม
ผูใ้ชบ้ริการว่าคืออะไร มีค าส าคญัอะไรท่ีตรงท่ีสดุ ถา้ไม่มีค  านีจ้ะสามารถใชค้  าใดแทนไดบ้า้ง เพ่ือ
ทราบสิ่งท่ีผูใ้ชบ้ริการตอ้งการจริง ๆ ถา้เราไม่ถามสิ่งท่ีผูใ้ชบ้ริการตอ้งการจะไม่สามารถสืบคน้ได้
ตรง ตอ้งสอบถามผูใ้ชบ้ริการดว้ยว่าตอ้งการผลลพัธ์แบบใด เช่น ตอ้งการเฉพาะหัวขอ้ ตอ้งการ
บทคดัย่อ หรือตอ้งการเอกสารฉบบัเต็มเลย เพราะบางครัง้เราตอ้งสอบถามผูใ้ชบ้ริการอีกครัง้ ถา้
สืบคน้มาได ้100 เรื่อง ตอ้งสอบถามกบัผูใ้ชว้า่เรื่องท่ีหามาไดต้รงตามความตอ้งการหรือไม่ จึงตอ้ง
คน้ขอ้มลูใหแ้คบท่ีสดุ” (AD7) 

 1.2.1.2 การสืบคน้สารสนเทศ มีทักษะในการใชเ้ทคนิคหรือกลยุทธ์ในการ
สืบคน้อย่างมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากนกัสารสนเทศเป็นผูท่ี้มีหนา้ท่ีในการใหค้  าแนะน า ใหค้วาม
ชว่ยเหลือ ดงันัน้ ผูใ้หบ้รกิารจงึตอ้งมีความสามารถในการสืบคน้แหลง่สารสนเทศตา่ง ๆ ตามความ
ต้องการของผู้ใช้บริการต้องมีความสามารถในการใช้เครื่องมือ หรือกลยุทธ์ในการสืบค้นท่ี
เหมาะสม เช่น การใช้ค  าเช่ือมหรือตรรกะบูลีน and or not การใช้สัญลักษณ์หรือเครื่องหมาย
ประกอบการค้น เป็นต้น ซึ่งท าให้ได้สารสนเทศท่ีเฉพาะเจาะจง ตรงประเด็น ตรงตามความ
ตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารมากท่ีสดุ ดงัตวัอยา่งค าใหส้มัภาษณต์อ่ไปนี ้

 “ทกัษะท่ีตอ้งมีคือดา้นการคน้ ตอ้งรูจ้กัทรพัยากรของตวัเอง สมบตัิของ
เราอยู่ตรงไหน ไปควา้มาใหไ้ด ้เรื่องของคนใหม่คนเก่า ความคุน้ชินกบัเจา้หนา้ท่ี ความสมัพนัธท่ี์ดี 
ถา้ทกุคนท าไดอ้ย่างนัน้ มีความเต็มใจให้บริการ พดูปุ๊ บไดป๊ั้บ บางคนมือใหม่เลยไม่รูไ้ม่ไดอ้ย่างท่ี
อยากได ้แตก็่ไมเ่ป็นไร” (US3) 

 “งานสืบคน้จะมีเรื่องของคน้ฉบบัเต็มดว้ย เช่น ผูใ้ชค้น้มาแลว้แต่ไม่ได้
เอกสารฉบบัเต็ม หรือเลขาฯ ของเขาอาจไม่มีความรูเ้ก่ียวกับการสืบคน้ เขาก็ส่งมาใหเ้ราช่วยคน้ 
พอสง่มาเราก็ตอ้งรีบหาใหท้นัที พยายามท าใหเ้ร็วท่ีสดุ เพราะรูว้า่สาขาของเราเก่ียวกบัชีวิตของคน 
ถา้เราสามารถซพัพอรต์เขา มนัอาจจะเป็นตอนน่ีเขาอาจรกัษาใครซกัคนหนึ่ง ซึ่งก าลงัมีภาวะแบบ
นี ้เขามาหาเราเพ่ือไปหาทางแกไ้ข ถา้เราสามารถท าไดเ้ร็วเขาก็ไดช้่วยชีวิตคนนัน้ ถา้เราไม่ได้เรา
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อาจมีผลว่าเขาเป็นอะไรไป ไม่ทนัท่วงที เวลาคน้ขอ้มลูจะนึกถึงส่วนนีด้ว้ย หรือแมแ้ตก่ารวิจยัของ
เขามนัเป็นเรื่องของการช่วยคน เราก็อาจเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยใหเ้ขาประสบความส าเร็จ และ
ชว่ยใหส้ขุภาพของคนดีขึน้จากการคน้ควา้วิจยัของเขา” (IN5) 

 1.2.1.3 การประมวลสารสนเทศ ผูใ้หข้อ้มลูมีความเห็นวา่นกัสารสนเทศตอ้ง
มีความสามารถในการคัดเลือกสารสนเทศตามความตอ้งการของผู้ใช้บริการดว้ยการรวบรวม
บทความ จดัท าสาระสงัเขปและจดัส่งบทความนัน้ ๆ ใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการดงัตวัอย่างค าใหส้มัภาษณ์
ตอ่ไปนี ้

 “ถ้าแพทย์อยากได้งานวิจัยนี ้เราต้องมีการ  support เพิ่ม  รวมทั้งมี
บทบาทในการวิเคราะหส์ารสนเทศ การจดัการความรู ้การบริหารจดัการ การย่อความ และการ
สรุปความดว้ย” (AD1) 

1.2.2 ทักษะการบริหารจัดการ 
 ผูใ้หข้อ้มูลมีความเห็นว่า นกัสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วยคน้ควา้

ของห้องสมุดวิทยาศาสตรส์ุขภาพ ควรมีทักษะและความสามารถในการบริหารจัดการหลาย
ประเดน็ ดงันี ้

 1.2.2.1 การวางแผนและตัง้เป้าหมายการด าเนินงาน เพ่ือน าพาองคก์รไปสู่
ความส าเร็จ ผู้ให้ข้อมูลไม่ไดเ้น้นว่านักสารสนเทศจะต้องมีความสามารถในการวางแผนและ
ตัง้เป้าหมายในการด าเนินงานเพราะเป็นหนา้ท่ีหลกัของผูบ้ริหารหอ้งสมุด แต่มีการกล่าวถึงการ
วางแผนการท างานตามหนา้ท่ีของนักสารสนเทศต าแหน่งนี ้โดยเก่ียวเน่ืองกับการบริหารจดัการ
เวลาเพ่ือตอบสนองความต้องการสารสนเทศให้ทันเวลา การบริหารจัดการข้อมูลและ
ความสามารถในการใหค้  าแนะน า รวมถึงการน าเจา้หนา้ท่ีหอ้งสมดุในการท างาน ดงัตวัอยา่งค าให้
สมัภาษณต์อ่ไปนี ้

 “ในเรื่องการบริหารจดัการเวลาเม่ือผูใ้ชบ้รกิารมาขอสารสนเทศจะมี  KPI 
เป็นตวัก าหนดระยะเวลาการท างาน ส่วนใหญ่อาจารยไ์ม่มีเวลามาแต่จะเมลมา เขาจะตอ้งเปิด
และตอบภายใน 1 วนั ถา้ไดเ้อกสารฉบบัเตม็ก็สง่เลย” (AD2) 

 “ทกัษะการบริหารจดัการ ตอ้งมีเพราะว่าในการบริหารขอ้มลูตา่ง ๆ ตอ้ง
ทราบ รวมทัง้สามารถแนะน าผูอ่ื้นได”้ (US4) 

 1.2.2.2 การจดัล าดบัความส าคญัและการบริหารเวลา เป็นความสามารถท่ี
ผูใ้หข้อ้มูลแสดงความเห็นว่านกัสารสนเทศตอ้งมี เน่ืองจากเวลาเป็นสิ่งส าคญัของงานใหบ้ริการ
ตอบค าถามเพ่ือสรา้งความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการตาม
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ขอ้ก าหนด KPI ท่ีหน่วยงานระบไุว ้นกัสารสนเทศจึงตอ้งมีความสามารถในการบรหิารจดัการเวลา
ในการสืบคน้สารสนเทศและส่งต่อข้อมูลให้ผู้ใช้บริการ เพราะผู้ใช้บริการสารสนเทศทางด้าน
วิทยาศาสตรส์ขุภาพมีเวลาจ ากดั และมีภาระงานปรมิาณมากจนไมส่ามารถสืบคน้สารสนเทศดว้ย
ตนเอง ดงัตวัอยา่งค าใหส้มัภาษณต์อ่ไปนี ้

 “ท่ีน่ีมีเกณฑ์ในการให้บริการว่าต้องตอบค าถามเสร็จภายในก่ีนาที ก่ี
ชั่วโมง” (AD4) 

 “มีการตัง้เปา้เวลาวา่มีค าถามใหต้อบผูใ้ชบ้รกิารภายใน 24 ชั่วโมง ตอ้งมี
ค าตอบใหว้่าหาได ้หรือไม่ได ้ตอ้งแจง้ใหผู้ใ้ชบ้ริการทราบเสมอ ถา้ตอ้งการปีพิมพใ์หม่ ๆ จะมีไืล์
ซึ่งสามารถส่งใหไ้ดเ้ลย แต่ถ้าเป็นปีพิมพเ์ก่าจะตอ้งสแกน และมีค่าใชจ้่ายด้วย ซึ่งตอ้งแจง้กับ
ผูใ้ชบ้รกิารวา่จะรบัเอกสารนีห้รือไม่” (AD7) 

 1.2.2.3 การคิดวิ เคราะห์และแก้ปัญหา ผู้ให้ข้อมูลมีความเห็นว่านัก
สารสนเทศตอ้งมีความสามารถในการแกปั้ญหาท่ีเก่ียวขอ้งกับการใหบ้ริการ หรืองานของตนเอง
เพ่ือส่งเสริมการท างานของผูใ้ชบ้ริการหอ้งสมุดใหส้ามารถปฏิบตัิงานไดบ้รรลุวตัถุประสงค ์โดย
อาจเก่ียวเน่ืองกบัการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการเขา้ถึงทรพัยากร ขอ้จ ากดัเก่ียวกบัสารสนเทศ
ท่ีหอ้งสมุดจดัซือ้ และการท าความเขา้ใจพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการท่ีตอ้งการสารสนเทศเร่งด่วน
และไม่มีเวลา ซึ่งนกัสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วยคน้ควา้ตอ้งหาแนวทางการแกปั้ญหา
ดงักลา่วโดยค านงึถึงความสะดวกของผูใ้ชบ้ริการเป็นหลกัดงัตวัอยา่งค าใหส้มัภาษณต์อ่ไปนี  ้

 “ถ้าหากไม่มีสารสนเทศนี้จะบอกผู้ใช้บริการอย่างไรถ้าผู้ใช้บริการ
ตอ้งการใช ้อย่าใหเ้กิดการรอ้งเรียนว่าผูใ้หบ้ริการไม่เต็มใจบริการท าอย่างไรให้ไดส้ารสนเทศ และ
พดูอย่างไรใหผู้ใ้ชบ้ริการเขา้ใจว่าท าไมถึงไม่จดัซือ้ฐานขอ้มลูนี ้แต่สามารถขอจากเครือข่ายความ
รว่มมืออ่ืน ๆ ได”้ (AD1) 

 “บางทีถา้ผูใ้ชบ้ริการอยู่ไกลจะใชโ้ปรแกรม team viewer ไม่จ  าเป็นตอ้ง
ออกไปขา้งนอกแตใ่ชเ้ทคโนโลยีเขา้มาชว่ย” (AD2) 

 “หนงัสือเราไม่มี คน้แลว้เราจะมีเว็บไซตต์ิดต่อค าขอ ถา้ตอ้งการหนงัสือ
เล่มไหนใหแ้คปเจอรแ์ลว้ส่งไลนม์า โดยคน้ในระบบก่อนแล้วค่อยเอามาใหเ้รา ส่วนเราก็ไปเอา
หนงัสือมาใหผู้ใ้ช ้อ านวยความสะดวกทุกสิ่งอย่างเพราะเราไม่มีต  าราตวัเล่มใหจ้บั และผูใ้ชไ้ม่มี
เวลามาหอ้งสมดุ ทัง้อาจารย ์แพทยป์ระจ าบา้นมีสอน มีออกตรวจ มีท าวิจยั เราก็ตอ้งเป็นเหมือน
ผูช้ว่ยนกัวิจยั สามารถชว่ยเขาตรงนีเ้พ่ือเขาจะไปท าวิจยั ในยคุนีจ้งึตอ้งบรกิารเชิงรุก” (AD6) 
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 1.2.2.4 การประชาสัมพันธ์ การเจรจากับผูใ้ชบ้ริการเม่ือไม่มีสารสนเทศท่ี
ผูใ้ชบ้รกิารตอ้งการภายในหอ้งสมดุ ผูใ้หข้อ้มลูแสดงความเห็นวา่นกัสารสนเทศบรกิารตอบค าถาม
และช่วยคน้ควา้ควรมีความสามารถทางดา้นการประชาสมัพนัธเ์พ่ือแนะน าทรพัยากรสารสนเทศ
ในห้องสมุดของตนเองให้มีความน่าสนใจ และการออกแบบ จัดท าคู่มือแนะน าการใช้งาน
ฐานข้อมูลออนไลน์ รวมทั้งการสืบค้นสารสนเทศ โดยการเข้าร่วมฝึกอบรมการจัดท าส่ือ
ประชาสมัพนัธ ์การใชโ้ปรแกรมเพ่ือการออกแบบ นอกจากนีย้งัตอ้งมีความสามารถในการเจรจา
ส่ือสารกบัหน่วยงานทัง้ภายในและภายนอกหอ้งสมดุ เช่น การจดัการฝึกอบรมตอ้งมีการขอความ
ช่วยเหลือเก่ียวกับอุปกรณ์เช่ือมต่อจากงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  การติดต่อขอความช่วยเหลือ
เก่ียวกับเอกสารฉบบัเต็มจากเครือข่ายความรว่มมือระหว่างหอ้งสมุดเพ่ือใชท้รพัยากรร่วมกันใน
กรณีท่ีหอ้งสมดุของตนไมมี่ดงัตวัอยา่งค าใหส้มัภาษณต์อ่ไปนี ้

 “ตอ้งมีทกัษะทางการประชาสมัพนัธ ์รูว้ิธีการท าขา่ว เขียนสคริป น าเสนอ
ไดส้วยงาม ซึ่งบริการตอบค าถามควรรูท้างนีด้ว้ย ตอ้งรูโ้ืโตช้อป บางทีคณะก็จะจดัอบรมการใช้
โปรแกรมท าการต์นูในการสรา้งบทเรียน และตอ้งรูว้่าประชาสัมพันธแ์บบนีส้วย น่าสนใจการจับ
ใจความ การส่ือสารเป็นสิ่งส  าคญั” (AD4) 

 “ทกัษะการประชาสมัพนัธ ์ท าอย่างไรถึงใชภ้าษาไดอ้ย่างกระชับ ท าให้
ผูใ้ชบ้ริการเขา้ใจไดอ้ย่างถูกตอ้งและชดัเจน ซึ่งเป็นเรื่องยาก แต่ตอ้งอ่านบ่อย และเขียนบ่อยจะ
ชว่ยทางดา้นนี”้ (IN2) 

1.2.3 ทักษะทางเทคโนโลยแีละระบบสารสนเทศ 
 ผูใ้หข้อ้มูลมีความเห็นว่า นกัสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วยคน้ควา้

ตอ้งมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ีเป็นช่องทางในการติดต่อส่ือสารกับผูใ้ชบ้ริการ 
เช่น ไลนเ์ืซบุ๊ค อีเมล เป็นตน้ สามารถใชเ้ทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์ระบบปฏิบตัิการของอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกสต์า่ง ๆ รวมทัง้โปรแกรมคอมพิวเตอรท่ี์ชว่ยการสนบัสนนุการท างาน หรือการแสวงหา
สารสนเทศของผูใ้ชบ้ริการ และตอ้งมีความสามารถในการใหค้  าแนะน าเพ่ือช่วยแกปั้ญหาเก่ียวกบั
การใชง้านอปุกรณอิ์เล็กทรอนิกส ์การใชง้านฐานขอ้มลู การเช่ือมตอ่เครือข่ายอินเทอรเ์น็ต การตัง้
คา่ VPN ใหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิารได ้ดงัตวัอยา่งค าใหส้มัภาษณต์อ่ไปนี ้

 “ทักษะการใช้คอมพิวเตอร ์การใช้เครื่องมือต่าง ๆ  การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพราะปัจจบุนัมีอปุกรณต์า่ง ๆ มากมาย” (AD3) 

 “ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ทักษะการใช้โปรแกรมต่าง ๆ  การใช้
ไมโครซอืท”์ (AD4) 
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 “ทักษะดา้นเทคโนโลยี จะส่ือสารอย่างไรใช้เทคโนโลยีอย่างไรในการ
ส่ือสาร เชน่ส่ือโซเชียลก็จะมีผลตอ่การใหบ้รกิาร” (AD5) 

 “ทักษะในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ มือถือตอ้งใชไ้ดก้ารตัง้ค่านั่นน่ี
ตอ้งท าเป็น เพราะตอ้งช่วยเหลือผูใ้ชบ้ริการ เช่นตอ้งการคน้ขอ้มลูผ่านมือถือ การตัง้คา่ VPN ผ่าน
สมารท์โืนจะตอ้งรูจ้กัระบบปฏิบตัิการต่าง ๆ Android เป็นอย่างไร Iphone เป็นอย่างไรจะตอ้งมี
ทกัษะเหลา่นีเ้พราะตอ้งแนะน าผูใ้ชบ้รกิารได”้ (IN3) 

 “ทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศตอ้งมีในเรื่องของ
การใชเ้ครือขา่ยอินเทอรเ์น็ตตา่ง ๆ รูแ้ละท าไดใ้หค้  าแนะน าได”้ (US4) 

1.2.4 ทักษะการสอน และการฝึกอบรม  
 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลแสดงความคิดเห็นว่านอกจากรู้วิธีการสอนต่าง ๆ นัก

สารสนเทศบรกิารตอบค าถามและช่วยคน้ควา้จะตอ้งมีความสามารถในการสอนกลุ่มผูเ้รียนแตล่ะ
ประเภท ไดแ้ก่ กลุ่มผูเ้รียนขนาดเล็ก และกลุ่มผูเ้รียนขนาดใหญ่ นอกจากตอ้งรูจ้กัความตอ้งการ
อบรมของผู้ใช้บริการ รูจ้ักพฤติกรรม รวมทั้งเข้าใจช่วงวัยแต่ละช่วงของผู้เข้ารบัการอบรมเพ่ือ
ออกแบบวิธีการสอนใหเ้หมาะสมแลว้ นกัสารสนเทศตอ้งมีความสามารถในการควบคมุหรือบรหิาร
จัดการหอ้งเรียน ตอ้งสามารถถ่ายทอดความรูแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการใหเ้ขา้ใจไดง้่ายในระยะเวลาสั้น ๆ 
โดยเฉพาะกับกลุ่มผูใ้ชบ้ริการหอ้งสมุดทางดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพท่ีมีขอ้จ ากัดดา้นเวลา และ
อาจมีการใชเ้กมสอ์อนไลน ์เกมสต์อบค าถาม หรือแอปพลิเคชนัในการสรา้งความสนใจและความ
ต่ืนเตน้ใหแ้ก่ผูเ้ขา้รบัการอบรมท่ีอยู่ในชว่งเจเนอเรชนั Z หรือนกัศกัษาชัน้ปีท่ี 1 เป็นตน้ ทัง้นี ้ทกัษะ
เป็นเรื่องของการฝึกฝนและประสบการณท่ี์เกิดจากการกระท าซ า้ ๆ จนเกิดการเรียนรู ้และเขา้ใจ 
สามารถแกไ้ขสถานการณท่ี์อาจเกิดขึน้ในระหว่างสอน ซึ่งจะช่วยใหน้กัสารสนเทศสามารถเลือก
วิธีการสอนใหเ้หมาะกบักลุม่ผูเ้รียนได ้ดงัตวัอยา่งค าใหส้มัภาษณต์อ่ไปนี ้

 “ทักษะการสอนเวลาปกติท่ีสอนจะมีเทคนิคคือคิดว่าเราคือผูเ้รียนเพ่ือ
เขา้ใจว่าผูใ้ชบ้ริการตอ้งการอะไรอย่างเช่น ถา้เป็นนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาจุดมุ่งหมายของ
กลุ่มนีคื้อการท าวิทยานิพนธ์ เขาอาจมีเวลาไม่มากในการคน้ขอ้มูลเราก็ตอ้งแนะน าว่ามีบริการ
ใดบา้ง ส่วนปริญญาตรีจะยากเพราะความสนใจของนกัศกึษายังนอ้ยจึงสอนพืน้ฐานและใชเ้กมส์
ออนไลนเ์ขา้มาชว่ยในการสอน” (IN4) 

 “ตอนนีห้อ้งสมุดก็มีจัดอบรมใหม้าลงช่ือแต่ว่าผูใ้ชบ้ริการเราไม่ค่อยมา
ดงันัน้การฝึกอบรมซกัอยา่งจงึยากท่ีจะนดัหมายใหต้รงกนัแตถ่า้เราจดัอบรมเองเม่ือไหรก็่ได ้ตวัตอ่
ตวัก็ได ้2 คน 3 คนก็ไดม้าเลยมานั่งท่ีโต๊ะขา้งเรามาดท่ีูหนา้จอ แลว้ถา้เขาใหเ้ราสืบคน้ให ้ถา้หากมี
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เวลาก็อยากให้มาดูเลยว่าค้นแบบนี้ๆ มาคุยกันเลยจะได้ค้นหาได้ตรง ถ้าเรามีเวลาเราให้
ผูใ้ชบ้ริการไดเ้ลยถา้ไม่ว่างก็แจง้นดัหมายอาจารยม์นัมีรูปแบบแต่รูปแบบก็เปล่ียนแปลงตามผูใ้ช้
วา่ผูใ้ชบ้รกิารมีเวลาตอนไหน” (IN5) 

 “ทกัษะการสอน และการฝึกอบรมจ าเป็นตอ้งมีความรูแ้ลว้ก็ตอ้งสามารถ
สอนครู นกัศกึษาและพนงังานใหส้ามารถสืบคน้และใชแ้หลง่เรียนรูใ้หเ้กิดประโยชนส์งูสดุ” (US4) 

1.2.5 ทักษะการส่ือสาร 
 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลไดแ้สดงความคิดเห็นว่าการส่ือสารเป็นทักษะส าคัญท่ีนัก

สารสนเทศบริการตอบค าถามและชว่ยคน้ควา้ตอ้งมี เพราะเป็นทกัษะจ าเป็นท่ีตอ้งใชใ้นการท างาน
ใหเ้กิดความเขา้ใจและจบัประเด็นความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการท่ีแน่ชดั เพ่ือน าไปใชใ้นการสืบคน้
สารสนเทศ นอกจากนีน้กัสารสนเทศตอ้งอาศยัทกัษะในการส่ือสารเพ่ือสอบถามเก็บขอ้มูล ดงึค า
ส าคญัจากผูใ้ชบ้รกิาร หรืออาจใชเ้ม่ือตอ้งเผชิญกบัสถานการณท่ี์มีผูใ้ชบ้ริการตดิตอ่จ านวนมากใน
ช่วงเวลาเดียวกัน นกัสารสนเทศตอ้งใชท้กัษะนีใ้นการพูดชีแ้จงท่ีเหมาะสมไม่ใหเ้กิดความขุ่นขอ้ง
หรือขดัแยง้ระหวา่งผูใ้ชบ้รกิารกบัผูใ้หบ้ริการ ตอ้งรูจ้กัปฏิเสธอยา่งมีเหตผุล 

 ทกัษะการส่ือสารยงัเป็นส่วนหนึ่งของทกัษะอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ทกัษะการใหบ้ริการ
สารสนเทศ ทักษะการสัมภาษณ์อ้างอิง ทักษะการสอนและการฝึกอบรม ดังตัวอย่างค าให้
สมัภาษณต์อ่ไปนี ้

 “ต้องมีเทคนิคการการส่ือสารกับคน ทักษะการปฏิเสธถ้าหากไม่มี
สารสนเทศนีจ้ะบอกผูใ้ชบ้ริการอย่างไรถ้าผูใ้ช้บริการตอ้งการใชอ้ย่าใหเ้กิดการรอ้งเรียนว่าผูใ้ห้
บรกิารไมเ่ตม็ใจบรกิาร” (AD1) 

 “ทกัษะท่ีส าคญัคือทกัษะในการส่ือสารกบัผูใ้ชบ้ริการในการตอบค าถาม
เพราะเป็นสว่นท่ีเจอผูใ้ชม้ากกว่าสว่นอ่ืน ทัง้ภาษาไทยและภาษาตา่งประเทศจะส่ือสารอย่างไร จะ
บอกผูใ้ชอ้ยา่งไร การพดูท่ีดีท าอยา่งไร” (IN2) 

 “ทักษะการส่ือสาร ส าคัญมาก เพราะว่าการส่ือสารไม่ว่าจะเป็นการ
สืบคน้ขอ้มูล บางครัง้ตอ้งอาศยัการใชค้  าพูดท่ีดี สุภาพการแสดงออกถึงความตัง้ใจในการสืบคน้
ขอ้มลู ตอ้งส่ือสารใหช้ดัเจนวา่เป็นยงัไงขอ้มลูนีห้าไม่ไดเ้พราะอะไร นอกจากนีเ้วลาท่ีคน้หาขอ้มลูก็
ตอ้งรวดเรว็” (US4) 

 “ทักษะดา้นภาษาต่างประเทศเพราะว่ามีนักศึกษาชาวต่างชาติดว้ยจึง
ตอ้งใชภ้าษาอังกฤษในการส่ือสารและสอนเป็นภาษาองักฤษในระดบัส่ือสารไดส้่วนตวัไม่ไดเ้ก่ง
ภาษาองักฤษและไม่หยดุแคก่ารเรียนตอนม.ปลาย จะตอ้งเรียนรูต้ลอดส าหรบัการเตรียมสอนจะดู
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จากเว็บของหอ้งสมดุตา่งประเทศ เชน่การแนะน าเรื่องนีเ้ขามีสครปิหรือการพดูใชป้ระโยคแบบไหน
คลิปวิดีโอแนะน าการสอนอยา่งไรบา้ง” (IN4) 

 “บรรณารักษ์ตอบค าถามต้องมีในเรื่องทักษะการเขียนทักษะการ
ประชาสัมพันธ ์ท าอย่างไรถึงใชภ้าษาไดอ้ย่างกระชบัท าใหผู้ใ้ชบ้ริการเขา้ใจไดอ้ย่างถูกตอ้งและ
ชดัเจน ซึ่งเป็นเรื่องยากแตต่อ้งอา่นบอ่ย และเขียนบอ่ยจะชว่ยทางดา้นนี”้ (IN2) 

 จากผลการวิเคราะหข์า้งตน้ สรุปไดว้่าสมรรถนะหลกัทางดา้นทกัษะของนกั
สารสนเทศท่ีใหบ้ริการตอบค าถามและช่วยคน้ควา้พึงมี ไดแ้ก่ ทักษะทางดา้นการบริการจัดการ 
โดยเฉพาะความสามารถการบรหิารจดัการเวลา และการประชาสมัพนัธ ์ทกัษะทางดา้นเทคโนโลยี
และระบบสารสนเทศ ได้แก่  ความสามารถในการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกสอ่ื์น ๆ ทักษะการสอนและการฝึกอบรม โดยเฉพาะความสามารถในการถ่ายทอด
ความรู ้และการบริหารจัดการห้องเรียน และทักษะการส่ือสาร ไดแ้ก่ ความสามารถในการจับ
ประเด็นความตอ้งการสารสนเทศของผูใ้ชบ้ริการ ความสามารถในการปฏิเสธ และความสามารถ
ในการส่ือสารภาษาองักฤษ 

 ทัง้นี ้ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดเ้สนอแนะทักษะดา้นอ่ืนท่ีนักสารสนเทศบริการตอบ
ค าถามและช่วยค้นควา้ ได้แก่ ความสามารถในการท างานเป็นทีม และความสามารถในการ
น าเสนอ ดงัตาราง 2 

ตาราง 2 สมรรถนะหลกัส าคญัทางดา้นทกัษะ 

สมรรถนะหลกัส าคญัทางดา้นทกัษะที่นกัสารสนเทศบรกิารตอบค าถามและชว่ยคน้ควา้พงึมี 
ดา้นการบรหิารจดัการ 1. ความสามารถในการบรหิารจดัการเวลา 

2. ความสามารถในการประชาสมัพนัธ ์
ดา้นเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ ความสามารถในการใช้อินเทอร์เน็ต  และอุปกรณ์

อิเลก็ทรอนิกส ์
ดา้นการสอนและการฝึกอบรม 1. ความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้

2. ความสามารถการบรหิารจดัการหอ้งเรยีน 
3. ความสามารถในการจดัหลกัสตูรการอบรม 

ดา้นการสือ่สาร 1. ความสามารถในการจับประเด็นความต้องการ
สารสนเทศของผูใ้ชบ้รกิาร  
2. ความสามารถในการสือ่สารภาษาองักฤษ 

ทกัษะอื่น ไดแ้ก่ ความสามารถในการท างานเป็นทีม และความสามารถในการน าเสนอ 
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2. สมรรถนะตามต าแหน่งนักสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วยค้นคว้า 
2.1. ด้านความรู้ 

2.1.1 ด้านสารสนเทศเฉพาะทาง 
 ผูใ้หข้อ้มูลมีความเห็นว่า นกัสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วยคน้ควา้

ของหอ้งสมดุทางดา้นวิทยาศาสตรส์ขุภาพควรมีความรูค้วามเขา้ใจดา้นวิทยาศาสตรส์ขุภาพ ซึ่งจะ
น าไปสูก่ารจดัการสารสนเทศเฉพาะทางไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพในหลายประเดน็ดงันี ้

 2.1.1.1 สภาพแวดลอ้มทางการดแูลสขุภาพ ปัญหาและแนวโนม้ท่ีอาจส่งผล
ต่อการพยาบาลและสาธารณสุขเพ่ือก้าวทันการเปล่ียนแปลงของสารสนเทศทัง้ในปัจจุบนัและ
อนาคต ไดแ้ก่ ความรูเ้ก่ียวกับโรคตา่ง ๆ โดยตอ้งหมั่นติดตามขอ้มลูข่าวสารเก่ียวกับโรคอบุตัิใหม ่
การคน้พบทางการแพทย ์วิทยากรทางการแพทย ์ความกา้วหนา้ทางดา้นการแพทยก์ารพยาบาล
สาขาต่าง ๆ เพ่ือใชใ้นการสืบคน้สารสนเทศ และสนบัสนุนการท าวิจยัของผูใ้ชบ้ริการ ในส่วนของ
หอ้งสมดุท่ีตัง้อยูใ่นโรงพยาบาล อาจเผชิญกบักรณีตอ้งการใชส้ารสนเทศอย่างเรง่ดว่นของแพทยท่ี์
ด าเนินการผ่าตัดรกัษาผู้ป่วย ดงันั้นนักสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วยคน้ควา้จึงตอ้งมี
ความรูค้วามเขา้ใจทางดา้นวิทยาศาสตรส์ขุภาพในลกัษณะท่ีไม่ตอ้งรูร้ายละเอียดลึกซึง้ แตต่อ้งมี
ความรูก้วา้งขวางในศาสตรส์าขาวิชานั้น เพ่ือใหก้ารบริการรวดเร็ว ทนัเวลา และเกิดการส่ือสารใน
ทิศทางเดียวกัน เกิดความเขา้ใจตรงกันและน าไปสู่การสืบคน้สารสนเทศท่ีถูกตอ้ง ครบถ้วนดัง
ตวัอยา่งค าใหส้มัภาษณต์อ่ไปนี ้

 “คนท่ีให้บริการตอบค าถามตอ้งมีความรูเ้ก่ียวกับการแพทย ์พยาบาล 
สาธารณสขุอย่างนอ้ยก็ตอ้งรู ้เพราะบางทีเขามาพดูกบัเรา เราก็ตอ้งคน้ ตอ้งสืบคน้ ตอ้งสอบถาม
ก่อนว่าคืออะไร เราก็ตอ้งหาความรูแ้ลว้ก็ตอ้งถามผูใ้ชบ้รกิารดว้ย บางทีทางแพทยพ์ดูทบัศพัท ์หรือ
บางครัง้เราอาจขอคียเ์วิรด์จากผูใ้ช ้ถา้เราไมท่ราบก็ใหถ้ามไปเลย” (AD6) 

 “ตอ้งมีความรูท้างหวัขอ้ทางการพยาบาล เนือ้หาทางการพยาบาลเรื่อง
หลักตอ้งรู ้เพราะพยาบาลมีหลายสาขาวิชา เช่น การเย็บแผล การใส่ท่อหายใจ ตอ้งรูป้ระเด็นท่ี
พยาบาลปฏิบตัิ การฝึกปฏิบตัิบนวอรด์ก็ตอ้งรู ้คือนกัศึกษาเรียนอะไรก็คือตอ้งรู ้รูห้วัขอ้ทางการ
พยาบาลซึ่งแบ่งเป็นสาขาใหญ่ สูติ ศลัย ์เมด เด็ก จิตเวช สาธารณสุข รากฐานเป็นสิ่งท่ีนกัศึกษา
จะตอ้งรู ้ผูใ้หบ้ริการก็ตอ้งรู ้และรูจ้กัประเด็นท่ีฮิตในแต่ละยุคสมยั เช่น ช่วงนีท้างการพยาบาลมี
การศกึษาเรื่องใดเป็นพิเศษ หรือนิยมท าวิจยัแบบไหน ช่วงนีก็้จะเป็น Evidence based nursing” 
(AD4) 
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 “เรื่องเก่ียวกับสุขภาพทั่วไปท่ีตอ้งรู ้เช่น โรคพืน้ฐานทั่วไป เพราะว่าเวลา
คยุกบัคณุหมอหรือนกัศกึษาจะไดส่ื้อสารกนัรูเ้รื่อง กบัเวลาท่ีอา่นขอ้มลูบางทีผูใ้ชจ้ะใชศ้พัทเ์ฉพาะ
ซึ่งเราอาจเกิดความไมเ่ขา้ใจ” (IN4) 

 “เราหาขอ้มูลโรคซกัโรคหนึ่ง เราเขา้ใจหรือเปล่าว่าเป็นโรคทางดา้นไหน 
เราตอ้งถามผูใ้ชไ้ปเลยว่าเป็นโรคทางดา้นอายุรศาสตรห์รือเปล่า บางโรคเราอาจรูจ้กั แต่กว่าจะรู้
ตอ้งใชเ้วลานะ แตค่รัง้แรก ๆ เราไมรู่ห้รอก” (IN5) 

“พ่ีคิดว่าการให้บริการท่ีคนมาเรียนเป็นหมอ เป็นพยาบาลสาย
วิทยาศาสตรส์ขุภาพก็ตอ้งมีความรูเ้ฉพาะ พอเขาพดูเก่ียวกบัโรคนีม้นัคืออะไร” (IN1) 

 2.1.1.2 วิชาชีพวิทยาศาสตรส์ุขภาพสาขาต่าง ๆ และลักษณะเฉพาะของ
วิทยาศาสตรส์ุขภาพ ห้องสมุดเฉพาะมีพันธกิจในการรวบรวม สนับสนุนการเรียนรู ้และการ
ส่งเสริมการศกึษา การท าวิจยัของบคุลากรภายในองคก์ร โดยการพฒันาทรพัยากรสารสนเทศให้
สอดคลอ้งกับหลกัสูตรการเรียนการสอน การท าวิจยั และการการเรียนรูข้องผูใ้ชบ้ริการหอ้งสมุด 
ซึ่งหอ้งสมดุทางดา้นวิทยาศาสตรส์ขุภาพเป็นหอ้งสมดุเฉพาะท่ีครอบคลมุทางดา้นการแพทย ์การ
พยาบาล กายภาพบ าบดั สาธารณสขุ ทนัตกรรม วิทยาศาสตรก์ารกีฬา โดยในสถานศกึษาจะเนน้
การจัดการเรียนการสอนเป็นหลัก ส่วนห้องสมุดในโรงพยาบาล หรือในหน่วยงานต่าง ๆ ท่ี
สนับสนุนการท างานของแพทย ์พยาบาล และบุคลากรทางวิชาชีพสุขภาพจะเน้นดา้นการใช้
สารสนเทศประกอบการปฏิบตัิงาน และการท าวิจยั ดงันัน้นกัสารสนเทศจึงตอ้งมีความรูเ้ก่ียวกับ
วิชาชีพวิทยาศาสตรส์ุขภาพครอบคลุมศาสตรท่ี์หอ้งสมุดใหบ้ริการโดยประกอบดว้ยอายุรศาสตร ์
ศลัยศาสตร ์สูติศาสตร ์กุมารเวชศาสตร ์จิตเวชศาสตร ์สาธารณสุขศาสตร ์ และความรูเ้ก่ียวกับ
รายวิชาท่ีนิสิตนกัศกึษาเรียน เช่น การรกัษาโรค ความรูท้างโรคตา่ง ๆ โรคอบุตัใิหม่ แนวคดิหรือวิธี
วิจยัรูปแบบใหม่ท่ีเป็นเรื่องราวเฉพาะ หรือความรูเ้ฉพาะดา้นอย่างกวา้งขวาง เพราะเป็นประโยชน์
ตอ่การใหค้วามช่วยเหลือผูใ้ชบ้รกิารในการจดัการเรียนการสอน การท าวิจยั หรือการเขียนผลงาน
ทางวิชาการ รูห้ลกัสูตรโดยอาจจดัสรรเวลาเขา้สงัเกตการณใ์นหอ้งเรียนเพ่ือใหน้กัสารสนเทศเกิด
ความเข้าใจกระบวนการเรียนการสอนของนิสิตนักศึกษาทางวิทยาศาสตรส์ุขภาพมากยิ่งขึน้ 
นอกจากนีก้ารท่ีนักสารสนเทศมีความเขา้ใจในวิชาชีพทางวิทยาศาสตรส์ุขภาพ และมีความรู้
ทางดา้นดงักล่าวจะชว่ยใหป้ฏิบตัิงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพตรงตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิาร 
เชน่ การแนะน าทรพัยากรสารสนเทศ ดงัตวัอยา่งค าใหส้มัภาษณต์อ่ไปนี ้

 “ตอ้งมีความรูท้างหวัขอ้ทางการพยาบาล เนือ้หาทางการพยาบาลเรื่อง
หลักตอ้งรู ้เพราะพยาบาลมีหลายสาขาวิชา เช่น การเย็บแผล การใส่ท่อหายใจ ตอ้งรูป้ระเด็นท่ี
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พยาบาลปฏิบตัิ การฝึกปฏิบตัิบนวอรด์ก็ตอ้งรู ้คือนกัศึกษาเรียนอะไรก็คือตอ้งรู ้ รูห้วัขอ้ทางการ
พยาบาลซึ่งแบ่งเป็นสาขาใหญ่ สูติ ศลัย ์เมด เด็ก จิตเวช สาธารณสุข รากฐานเป็นสิ่งท่ีนกัศึกษา
จะตอ้งรู ้ผูใ้หบ้ริการก็ตอ้งรู ้และรูจ้กัประเด็นท่ีฮิตในแต่ละยุคสมยั เช่น ช่วงนีท้างการพยาบาลมี
การศกึษาเรื่องใดเป็นพิเศษ หรือนิยมท าวิจยัแบบไหน ช่วงนี ้ก็จะเป็น Evidence based nursing” 
(AD4) 

 “ดา้นสาขาวิชาเฉพาะ ศพัทเ์ฉพาะทางการแพทย ์เรื่องโรค ตอ้งใหค้วาม
สนใจติดตามว่ามีโรคอะไรใหม่  โรคอุบตัิใหม่ ตอนนีมี้การคน้พบอะไรใหม่หรือไม่ ตอ้งตามความรู้
ทางดา้นการแพทยใ์หท้นั ถา้แพทยอ์ยากไดง้านวิจยันีเ้ราตอ้งมีการ support เพิ่มรวมทัง้มีบทบาท
ในการวิเคราะหส์ารสนเทศ การจดัการความรู ้การบริหารจดัการ การย่อความ การสรุปความดว้ย 
เรามีการใชบ้ทความวารสารนอ้ย ดงันัน้จะท าอย่างไรใหมี้การใชง้าน จะรวบรวมบรรณานุกรม มี
บทคดัยอ่พรอ้มสง่ใหผู้ใ้ชไ้ดเ้ลยมัย้และจะใชช้อ่งทางไหน อีเมลหรือเว็บไซต”์ (AD1) 

 “ความรูแ้ละความเขา้ใจดา้นวิทยาศาสตรส์ขุภาพ ตอ้งมีเพราะว่าท างาน
ดา้นการพยาบาล และวิทยาศาสตรส์ขุภาพจะตอ้งมีความรูแ้ละความเขา้ใจ เชน่ ตอ้งการหาขอ้มลู
เก่ียวกบัการสอนหรืออาจเป็นงานวิจยัท่ีสามารถหาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในบริบทของการพยาบาลได ้
อาจารยมี์หนา้ท่ีในการสอนเป็นหลงั ทัง้ทางคลินิกและทฤษฎี ปฏิบตัิ ครอบคลุมเรื่องวิทยาศาสตร์
สขุภาพอาจจะตอ้งรูใ้นแง่ของกายภาพ เก่ียวกบัการพยาบาลอยา่งไรบา้ง” (US4) 

“มีความรูเ้ก่ียวกบัสาขาท่ีไปบรรยายพรอ้มทัง้ปรบัใหเ้ขา้กบัผูเ้รียน” (IN3) 
“ความรูค้วามเขา้ใจในดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพ เพราะนักสารสนเทศ

จ าเป็นตอ้งส่ือสารเป็นภาษาเดียวกับผูร้บับริการ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการได ้และเพ่ือใหก้าร
สืบคน้ ตอบค าถามและชว่ยคน้ควา้ไดร้วดเรว็ยิ่งขึน้” (US5) 

 2.1.1.3 นโยบายของหน่วยงานและสถาบันท่ีเปิดสอนทางวิทยาศาสตร์
สุขภาพ หรือให้บริการดา้นสุขภาพมาตรฐานการรบัรองท่ีมีผลต่อห้องสมุดทางการแพทยแ์ละ
วิทยาศาสตรส์ุขภาพกลุ่มผู้ให้ขอ้มูลแสดงความคิดเห็นว่านักสารสนเทศควรมีความรูเ้ก่ียวกับ
องคก์รท่ีตนเองปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นนโยบาย พันธกิจ วิสัยทัศน ์ทิศทางการด าเนินงานของ
องคก์ร และขอ้มลูอ่ืน ๆ เช่น ประวตัิขององคก์ร ขอ้มูลเก่ียวกบัการเรียนการสอนของคณะวิชานัน้ 
รวมทั้งพันธกิจของห้องสมุด เพ่ือจัดบริการให้สอดคล้องกับนโยบายขององคก์ร และสามารถ
ใหบ้รกิารท่ีตรงตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารแตล่ะกลุม่ ดงัตวัอยา่งค าใหส้มัภาษณต์อ่ไปนี ้

 “จ าเป็นตอ้งมีความรูเ้ก่ียวกับหลักสูตรท่ีเปิดสอน เป็นเบือ้งตน้ส าหรบั
บรรณารกัษ์บริการตอบค าถามตอ้งเอาหลักสูตรการเรียนการสอนมาเปิดดูว่าเขาเรียนอะไรบา้ง 
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แลว้เวลาท่ีมีหนงัสือใหม่เขา้มา ซึ่งตอ้งเลือกเพ่ือน าขึน้ชัน้แสดงหนังสือใหม่ ดงันัน้ทุกเล่มจึงตอ้ง
ผ่านตา ตอนนี้มีการลงทะเบียนออนไลน์ก็มอบหมายให้บรรณารักษ์บริการตอบค าถามต้อง
ลงทะเบียนออนไลน ์เหมือนเป็นการบงัคบัใหเ้ขาดไูปดว้ย เพ่ือใหห้วัเรื่องตา่ง ๆ ผา่นตา“ (AD2) 

 “สาขาวิชาท่ีเปิดสอน ระดับท่ีเปิดสอนมีระดับใดบา้ง ตรี โท เอก กลุ่ม 
Short course ดว้ยมัย้ แลว้กลุ่มนีเ้ราจะใหอ้ะไรกับเขาแลว้แต่ว่าจะเป็นคอรส์ระยะสัน้ของอะไร 
เช่น  พยาบาลวิกฤตเด็ก วิกฤตผูใ้หญ่ท่ีตอ้งสอนการสืบคน้เพราะกลุ่มนีต้อ้งท าวิจยั หอ้งสมุดจึง
ตอ้งสนบัสนุนดา้นการคน้ควา้ จัดหอ้งใหเ้ขาสืบคน้ ใหท้  างาน ในขณะเดียวกันก็สอนการสืบคน้
ช่วยตรวจอ้างอิงเราก็ตอ้งท าไดทุ้กระดับ ทัง้ ป.โท ป.เอก การเขียนศพัทเ์ราต้องแม่นพอสมควร 
เวลาท่ีเขาส่งธีสิสมาใหต้รวจ Turnitin ตอ้งรูแ้ละสามารถระบุไดว้่าค าใดถูก ผิด เพราะเราท างาน
ทางนีม้า 30 กวา่ปีแลว้” (IN3) 

 “ตัวเล่มของแพทยไ์ม่ไดซื้อ้หนังสือแล้ว แต่ห้องสมุดคณะพยาบาลยัง
จ าเป็นตอ้งซือ้ตวัเล่มหนังสือเน่ืองจากของพยาบาลมีสภาการพยาบาลเข้ามาตรวจสอบรบัรอง
สถาบนัยงัตอ้งใชต้วัเลม่” (AD6) 

 2.1.1 .4  ค าศัพท์และแนวคิดทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพห้องสมุด
วิทยาศาสตรส์ุขภาพเป็นห้องสมุดท่ีต้องให้บริการสาขาเฉพาะทาง  ดังนั้นเนื ้อหาทรัพยากร
สารสนเทศส่วนใหญ่จึงเป็นเรื่องเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  นักสารสนเทศหรือผู้
ใหบ้รกิารนอกจากจะตอ้งมีความรูภ้าษาองักฤษทั่วไป  แลว้ยงัจ  าเป็นจะตอ้งมีความรูเ้ฉพาะเนือ้หา
ทางดา้นนีแ้ละค าศพัทต์า่งๆ  ทางดา้นวิทยาศาสตรส์ขุภาพท่ีเป็นค าศพัทภ์าษาองักฤษ (Technical 
Terms) เช่น ช่ือโรค ช่ือยา เป็นตน้ ซึ่งในการปฏิบตัิงานใหบ้ริการตอบค าถามแก่ผูใ้ชท่ี้เป็นแพทย ์
พยาบาล และสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง  ผูใ้หบ้รกิารจะตอ้งสามารถตอบค าถามและช่วยคน้ควา้หรือแนะน า
ไดถู้กตอ้งว่าจะตอ้งใชค้  าอะไรในการสืบคน้  ทัง้นีอ้าจจะตอ้งมีคู่มือช่วยในการบริการ เช่น คู่มือ
ศพัทส์มัพนัธ ์ หรือคูมื่อรวบรวมค าศพัทท์างดา้นวิทยาศาสตรส์ขุภาพ ดงัค  าใหส้มัภาษณต์อ่ไปนี ้ 

 “เราจบบรรณารกัษ์ท่ีเป็นสังคมศาสตรเ์ราไม่เคยรูเ้ลยว่าอันนีเ้ป็นอะไร
ยงัไงกันบา้ง แลว้พอมาท างานตอ้งมาสืบคน้ขอ้มูล แพทยใ์หข้อ้มูลมาถาม เช่นช่ือโรคสกัโรคหนึ่ง 
โดยพืน้ ๆ เราไม่ทราบ เวลาาไปอ่านหนงัสือของแพทยเ์ราไม่เขา้ใจเลยว่าคืออะไร หรือเวลาสืบคน้
ขอ้มลูมีหวัขอ้มาใหแ้ลว้บอกว่าในเพศหญิง เพศชาย ในช่วงอายเุท่านี ้ในดา้นศลัยกรรมการรกัษา 
ท่ีเขาใหม้าคือเป็นศพัทแ์พทย ์เราไมรู่เ้ลย แตเ่ราเคยฝึกงานท่ีน่ีแลว้ไดม้าท างานท่ีน่ีคูมื่อท่ีเคยท าไว้
ตอนฝึกงานก็ใหเ้พ่ือนท่ีโรงพยาบาลไปแลว้และไม่ไดใ้ช ้พอตอนท างานก็เรียนรูด้ว้ยตนเองจรงิ ๆ ว่า
ศพัทห์ัวเรื่องพวกนีคื้ออะไรใน NLM ของทางแพทยเ์ขาใชก้ัน  ศัพทแ์พทยคื์อเป็นภาษาอังกฤษ 
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ดังนั้นทักษะอันแรกเลยของบรรณารกัษ์ทางดา้นนีค้วรจบเฉพาะดา้นทางด้านนี ้และสอง คือ
ภาษาองักฤษ ทกัษะทางภาษาองักฤษ โดยเวลาท่ีพ่ีเจอ เช่น cancer มนัแปลไดห้ลายอย่างมาก 
พอคน้มนัจะเจอค าอ่ืน ๆ เราก็จ าไว”้ (IN5) 

 “หอ้งสมุดเป็นทางดา้นวิทยาศาสตรส์ขุภาพจึงตอ้งความรูท้างดา้นศพัท์
วิทยาศาสตรส์ุขภาพเพราะว่าหอ้งสมุดใหบ้ริการทางดา้นทนัตแพทยศาสตร ์แพทยศาสตร ์และ
พยาบาลเขาใชศ้พัท ์Technical term ถา้บรรณารกัษ์ไม่รูไ้ม่หาความรูเ้ติมในดา้นนีก็้จะไม่สามารถ
หาขอ้มลูใหไ้ด”้ (AD3) 

“ตอ้งมีความรูเ้ก่ียวกบัศพัทแ์พทย ์พยาบาล” (US3) 
“ค าเหมือน ค าตรงขา้มอะไรตอ้งเรียนรูห้มดเลย ถา้ไมใ่ชค้  านีจ้ะใชค้  าไหน 

ตวั thesaurus จะชว่ยเรา” (IN5) 

 2.1.1.5 การจัดการศึกษาและฝึกอบรมเก่ียวกับวิชาชีพสุขภาพผูใ้หข้อ้มูล
แสดงความคิดเห็นว่านักสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วยคน้ควา้ควรมีความรูแ้ละเขา้ใจ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพโดยการเขา้สังเกตการณ์ใน
หอ้งเรียนว่ามีการจดัการเรียนการสอนอย่างไร มีหลกัสตูรอะไรบา้งท่ีหอ้งสมดุตอ้งใหก้ารสนบัสนนุ
ดา้นใดเป็นพิเศษ หรืออาจเข้าไปมีส่วนร่วมในการฝึกอบรมความรูเ้ฉพาะทาง เช่น Evidence 
based nursing เพ่ือประโยชนใ์นการท างานของนักสารสนเทศในการจัดบริการ และวางแผน
จดัการอบรมการสืบคน้สารสนเทศท่ีตรงกบักลุม่เปา้หมาย  ดงัตวัอยา่งค าใหส้มัภาษณต์อ่ไปนี ้

 “ตอ้งมีความรูท้างหวัขอ้ทางการพยาบาล เนือ้หาทางการพยาบาลเรื่อง
หลักตอ้งรู ้เพราะพยาบาลมีหลายสาขาวิชา เช่น การเย็บแผล การใส่ท่อหายใจ ตอ้งรูป้ระเด็นท่ี
พยาบาลปฏิบตัิ การฝึกปฏิบตัิบนวอรด์ก็ตอ้งรู ้คือนกัศึกษาเรียนอะไรก็คือตอ้งรู ้รูห้วัขอ้ทางการ
พยาบาลซึ่งแบ่งเป็นสาขาใหญ่ สูติ ศลัย ์เมด เด็ก จิตเวช สาธารณสุข รากฐานเป็นสิ่งท่ีนกัศึกษา
จะตอ้งรู ้ผูใ้หบ้ริการก็ตอ้งรู ้และรูจ้กัประเด็นท่ีฮิตในแต่ละยุคสมยั เช่น ช่วงนีท้างการพยาบาลมี
การศกึษาเรื่องใดเป็นพิเศษ หรือนิยมท าวิจยัแบบไหน ช่วงนีก็้จะเป็น Evidence based nursing” 
(AD4) 

 “สาขาวิชาท่ีเปิดสอน ระดับท่ีเปิดสอนมีระดับใดบา้ง ตรี โท เอก กลุ่ม 
Short course ดว้ยมัย้ แลว้กลุ่มนีเ้ราจะให้อะไรกับเขาแลว้แต่ว่าจะเป็นคอรส์ระยะสัน้ของอะไร 
เช่น  พยาบาลวิกฤตเด็ก วิกฤตผูใ้หญ่ท่ีตอ้งสอนการสืบคน้เพราะกลุ่มนีต้อ้งท าวิจยั หอ้งสมุดจึง
ตอ้งสนบัสนุนดา้นการคน้ควา้ จัดหอ้งใหเ้ขาสืบคน้ ใหท้  างาน ในขณะเดียวกันก็สอนการสืบคน้
ช่วยตรวจอ้างอิงเราก็ตอ้งท าไดทุ้กระดับ ทัง้ ป.โท ป.เอก การเขียนศพัทเ์ราตอ้งแม่นพอสมควร 
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เวลาท่ีเขาส่งธีสิสมาใหต้รวจ Turnitin ตอ้งรูแ้ละสามารถระบุไดว้่าค าใดถูก ผิด เพราะเราท างาน
ทางนีม้า 30 กวา่ปีแลว้” (IN3) 

2.1.2 ด้านแหล่งและการจัดระบบสารสนเทศเฉพาะทาง 
 ผู้ให้ข้อมูลเห็นว่า นักสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วยค้นคว้าของ

หอ้งสมุดทางดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพควรมีความรูเ้ก่ียวกับแหล่งสารสนเทศและการจัดระบบ
สารสนเทศทางวิทยาศาสตรส์ขุภาพ ดงันี ้

 2.1.2.1 ทรพัยากรสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศทางวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 
เน่ืองจากบทบาทหนึ่งของนักสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วยคน้ควา้คือการใหค้  าแนะน า 
หรือชีแ้นะแหล่งสารสนเทศ ไดแ้ก่ สิ่งตีพิมพ ์ส่ืออิเล็กทรอนิกส ์และฐานขอ้มูลออนไลนท์ัง้ภายใน
และภายนอกห้องสมุดให้แก่ผู้ใช้บริการ ดังนั้นนักสารสนเทศจึงตอ้งมีความรูแ้ละความเข้าใจ
เก่ียวกับแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมกับผู้ใช้บริการแต่ละคนซึ่งมีความต้องการใช้
สารสนเทศในสาขาวิชาแตกตา่งกัน เช่น ต าราท่ีสาขาทางสตูิศาสตรน์ิยมใช ้ฐานขอ้มูลออนไลนท่ี์
แพทยใ์ชสื้บคน้ขอ้มูลการรกัษาผูป่้วยและในกรณีท่ีหอ้งสมุดไม่มีสารสนเทศท่ีผูใ้ชบ้ริการตอ้งการ 
นกัสารสนเทศตอ้งสามารถแนะน าแหล่งสารสนเทศอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งและเป็นประโยชนต์่อการใช้
งานของผูใ้ชบ้รกิาร ดงัตวัอยา่งค าใหส้มัภาษณต์อ่ไปนี ้

 “ตอ้งเรียนรูว้่าในสาขาเหล่านีส้ารสนเทศอะไรท่ีส่งใหเ้ขา แลว้ตอ้งรูว้่าจะ
ส่งสารสนเทศอะไรใหเ้ขาโดยท่ีไม่ตอ้งรอ้งขอ เช่น คน ๆ นีส้นใจสาขาอะไร คนนีก้ าลงัท าอะไร ซึ่ง
มนัจ าเป็น” (IN5) 

 “ตอ้งรูจ้กัต  าราหนงัสือทางการแพทย ์แลว้ก็สาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้งเพราะว่า
ถา้เรามีต าราของเรา ก็ตอ้งรูเ้พราะว่าอาจารยจ์ะพดูเป็นช่ือคน ช่ือผูแ้ตง่ สูต ิศลัย ์เมด เด็ก เช่น แฮ
ริสนั คนท่ีท างานใหม่ ๆ อาจจะงง แต่ตอนนีไ้ม่ยากเพราะว่ามีระบบหอ้งสมุดอตัโนมตัิท่ีสามารถ
สืบคน้ได ้ส าหรบัคนท่ีรูจ้กัก็สามารถบอกไดว้่าหนงัสือเล่มนัน้เล่มนีมี้หรือไม่ อยู่ตรงนีต้รงนัน้ คนท่ี
เป็นบรรณารกัษ์ตอบค าถามจะตอ้งมีความรอบรู ้และรูว้่าเรามีทรพัยากรอย่างไรบา้ง ท าใหบ้ริการ
ผูใ้ชบ้ริการไดง้่ายขึน้ และเราจบมาทางสายแอลซี ดิวอี ้แตอ่นันีใ้ชร้ะบบหอ้งสมดุเอ็นแอลเอ็ม ตอ้ง
รูว้่ามีต  าราอะไร มีวารสารอะไร คนท่ีเป็นบรรณารกัษ์ตอบค าถามตอ้งมีความรอบรู ้และรูว้่าเรามี
ทรพัยากรอะไรบา้ง” (AD6) 

 “ตอ้งรูจ้กัฐานขอ้มูล ตอ้งรูจ้กัวารสารว่าสาขาไหนตอ้งรูบ้า้งเพราะจะคยุ
ไมรู่เ้รื่อง เวลาไปประชมุกบัโรงเรียนแพทยด์ว้ยกนัเองก็ตอ้งรู ้ ตอ้งรูจ้กัหนงัสือ ทรพัยากร เช่น med 
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ใชห้นังสืออะไร ศลัยใ์ชห้นงัสืออะไร ออโธปิดิกสใ์ชห้นงัสืออะไร ผูใ้หบ้ริการจะตอ้งรูใ้หห้มด แล้ว
ตอ้งรูส้าขาวิชาท่ีเปิดสอนดว้ย” (IN3) 

“ตอ้งรูง้านของเรา รูว้่าหนังสืออยู่ท่ีไหน คน้อย่างไร ถ้าเราอยากรูเ้รื่อง
ปลกูถ่ายไตควรไปหาท่ีชัน้ไหน” (US3) 

“แหลง่สารสนเทศทางดา้นวิทยาศาสตรส์ขุภาพคะ่ เน่ืองจากท่ีน่ีไมไ่ดเ้นน้
สาขาใดสาขาหนึ่ง แต่ดูแลทั้ง 6 สาขา จะมีวิชาพืน้ฐานท่ีทุกคณะจะตอ้งเรียน เช่น anatomy” 
(IN4) 

“เวลาหมอเดก็มา เคยมาถามพ่ีว่าจะเอาหนงัสือเล่มนัน้ ซึ่งหนงัสือจะเป็น
ช่ือคนก่อนประมาณนี ้บรรณารกัษจ์งึตอ้งทราบ” (AD2) 

 2.1.2.2 การจัดการแหล่งสารสนเทศหลายรูปแบบ รวมทั้งแนวโน้มการ
จดัการในปัจจบุนัและอนาคตนอกจากการใหบ้ริการตอบค าถามและช่วยคน้ควา้แลว้ อีกบทบาท
หนึ่งของนกัสารสนเทศคือการรวบรวมแหล่งสารสนเทศท่ีน่าสนใจและมีประโยชนต์อ่การเรียนการ
สอน การท าวิจยัในสาขาต่าง ๆ โดยนกัสารสนเทศจะตอ้งจดัหมวดหมู่ตามหวัเรื่องทางการแพทย ์
(Medical subject heading) เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผูใ้ชบ้ริการในการคน้หาสารสนเทศ 
นอกจากการจดัหมวดหมู่ฐานขอ้มูลท่ีหอ้งสมดุบอกรบั นกัสารสนเทศควรมีความรูเ้ก่ียวกับแหล่ง
สารสนเทศอ่ืน เช่น Open access เป็นตน้ เพ่ือเป็นทางเลือกใหก้ับผูใ้ชบ้ริการหอ้งสมุด นอกจาก
การจดัการฐานขอ้มูลออนไลน ์จะตอ้งมีการจดัการกับสารสนเทศในรูปแบบของสิ่งพิมพโ์ดยการ
แปลงเป็นไืลด์จิิทลัใหส้ามารถเขา้ถึงไดง้่าย ดงัตวัอยา่งค าใหส้มัภาษณด์งันี ้

 “อาจมีการจดัท า subject guide รวบรวมแหล่งสารสนเทศส าหรบัแตล่ะ
หลกัสตูร หรือแมแ้ตว่ารสาร แตล่ะฐานขอ้มูลจะมีเนือ้หาหลกัของฐานท่ีเป็น core ควรมีการจดัท า
การรวบรวม เพ่ือใหผู้ใ้ชบ้รกิารสามารเขา้ถึงไดส้ะดวก” (AD1) 

 “การบรหิารจดัการแหล่งสารสนเทศทางวิทยาศาสตรส์ขุภาพ การบริหาร
จดัการ ถา้เรารูแ้หล่งสารสนเทศจะจดัการใหเ้ป็นระบบเพ่ือเตรียมพรอ้มใหบ้ริการ โดยเป็นหมวด 
เป็นหมู ่ใหค้น้หาขอ้มลูไดง้่าย” (US1) 

 “ความรู้เก่ียวกับการจัดการแหล่งสารสนเทศ การรวมรวมแหล่ง
สารสนเทศใหเ้ขา้ถึงไดง้่ายไม่มีท า แตค่ิดว่าไม่จ  าเป็นเน่ืองจากทุกอย่างสืบคน้ไดเ้ป็น keyword มี
การแนะน าหนังสือใหม่แบบกวา้ง ๆ แต่ว่าไม่ไดเ้จาะจงเฉพาะเรื่อง นอกจากนีใ้นส่วนการจัดหา 
เวลาท่ีมีหนังสือใหม่เข้ามาจะมีการแจ้งเมลว่ามีหนังสือดา้นนีเ้ข้ามาโดยงานจัดหาเป็นผู้แจง้” 
(AD2) 
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 2.1.2.3 การประยกุตใ์ชห้วัเรื่องทางการแพทยแ์ละวิทยาศาสตรส์ขุภาพ ผูใ้ห้
ข้อมูลมีความเห็นว่านักสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วยคน้ควา้ของห้องสมุดทางด้าน
วิทยาศาสตรส์ุขภาพควรมีความรูเ้ก่ียวกับการประยุกตใ์ชห้ัวเรื่องทางการแพทยใ์นการรวบรวม
แหล่งสารสนเทศท่ีสนบัสนุนหลกัสูตรการเรียนการสอนและการปฏิบตัิงาน โดยจดัหมวดหมู่ตาม
หวัเรื่องทางการแพทย ์เพ่ือใหผู้ใ้ชบ้ริการสามารถเขา้ถึงแหล่งสารสนเทศหรือฐานขอ้มูลต่าง ๆ ได้
สะดวกและรวดเรว็ ดงัตวัอยา่งค าใหส้มัภาษณต์อ่ไปนี ้

 “ความรูด้า้นการจดัการสารสนเทศดิจิทลั เช่น สแกนเอกสารมาแลว้จะมี
การจดัหมวดหมูห่รือท าอยา่งไรใหผู้ใ้ชบ้รกิารสามารถเขา้ถึงไดง้่ายขึน้” (AD1) 

 “อาจมีการจดัท า subject guide รวบรวมแหล่งสารสนเทศส าหรบัแตล่ะ
หลกัสตูร หรือแมแ้ตว่ารสาร แตล่ะฐานขอ้มลูจะมีเนือ้หาหลกัของฐานท่ีเป็น core ควรมีการจดัท า
การรวบรวม เพ่ือใหผู้ใ้ชบ้รกิารสามารเขา้ถึงไดส้ะดวก” (AD1) 

 “ถ้าดูในเว็บจะมีฐานข้อมูล ท่ีพิ เศษคือเราจัดท าขึ ้นมาเอง และมี
ฐานขอ้มลูทางการพยาบาลท าดชันีวารสารบทความทางการพยาบาลและท าฐานขอ้มลูบทคดัย่อ
วารสารนอกจากนี้ก็จะมีการรวบรวมเว็บไซต์เก่ียวกับทางการพยาบาลท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
นกัศกึษา” (AD4) 

2.1.3 ด้านการบริการสารสนเทศเฉพาะทาง 
 ผูใ้หข้อ้มลูมีความเห็นว่า นกัสารสนเทศหอ้งสมุดวิทยาศาสตรส์ุขภาพควรมี

ความรูเ้ก่ียวกบัการบรกิารสารสนเทศทางวิทยาศาสตรส์ขุภาพในหลายประเดน็ดงันี ้
 2.1.3.1 การใช้ฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตรส์ุขภาพ เน่ืองจากผู้ใช้บริการ

ห้องสมุดทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพมีความต้องการสารสนเทศเฉพาะด้าน การสืบค้น
สารสนเทศจึงตอ้งใชฐ้านขอ้มูลออนไลนท่ี์มีความเฉพาะเจาะจง ดงันัน้ นกัสารสนเทศบริการตอบ
ค าถามและช่วยค้นคว้าจึงต้องมีความรู้เก่ียวกับฐานข้อมูลต่าง ๆ  ท่ีครอบคลุมทางด้าน
วิทยาศาสตรส์ขุภาพ ไดแ้ก่ วิธีการสืบคน้สารสนเทศ ลกัษณะพิเศษของฐานขอ้มลู หรือเทคนิคการ
สืบคน้เฉพาะของแต่ละฐานขอ้มูลโดยตอ้งหมั่นศึกษาหาความรู ้ติดตามความกา้วหนา้หรือการ
พัฒนาคุณลักษณะเด่นของฐานขอ้มูล และจะตอ้งรูว้่าฐานข้อมูลแต่ละฐานใหส้ารสนเทศหลัก
ทางดา้นใด รูปแบบใดบา้ง ใหเ้อกสารฉบบัเต็ม หรือใหเ้ฉพาะบทคดัย่อ และควรรูว้่าฐานขอ้มูลใด
เหมาะสมกบัผูใ้ชบ้รกิารกลุม่ใด สาขาวิชาใด ดงัตวัอยา่งค าใหส้มัภาษณต์อ่ไปนี ้
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 “มีความรู้เก่ียวกับฐานข้อมูล และต้องรูว้่าผู้ใช้บริการท่ีมาหาข้อมูล
ต้องการข้อมูล หรือว่าท างานด้าน field ไหน และถ้าเป็นสาขานีจ้ะใช้ฐานข้อมูล หรือแนะน า
ฐานขอ้มลูอะไร ตอ้งรูท้าง subfield” (AD1) 

 “ความรูเ้รื่องการสืบคน้ขอ้มลู เน่ืองจากว่าขอ้มลูท่ีเรามีมนัเยอะมาก และ
เราไม่รูว้า่ขอ้มลูไหนเหมาะกบัผูใ้ชบ้ริการ อยา่งแรกเลยตอ้งรูแ้หล่งใหเ้หมาะกบัผูใ้ช ้รูว้่าแตล่ะฐาน
มีวิธีการสืบคน้ขอ้มลูเป็นอยา่งไร ก็คือตอ้งรูจ้กัเครื่องมือในการสืบคน้ของแตล่ะฐาน” (IN4) 

 “ตอ้งรูจ้กัฐานขอ้มูล ตอ้งรูจ้กัวารสารว่าสาขาไหนตอ้งรูบ้า้งเพราะจะคุย
ไมรู่เ้รื่อง เวลาไปประชมุกบัโรงเรียนแพทยด์ว้ยกนัเองก็ตอ้งรู ้ ตอ้งรูจ้กัหนงัสือ ทรพัยากร เช่น med 
ใชห้นังสืออะไร ศลัยใ์ชห้นงัสืออะไร ออโธปิดิกสใ์ชห้นงัสืออะไร ผูใ้หบ้ริการจะตอ้งรูใ้หห้มด แลว้
ตอ้งรูส้าขาวิชาท่ีเปิดสอนดว้ย” (IN3) 

“ส่วนใหญ่ท่ีค้นคือจะใช้ Pubmed ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลท่ีใหญ่ทางด้าน
สขุภาพ” (IN1) 

“ตอนไปดูงานท่ีออสเตรเลีย เนน้ดา้น Evidence-Based Medicine และ
หอ้งสมุดทางการแพทย ์เน่ืองจากเป็นส่วนหนึ่งของทีมวิจัย จะมีบรรณารกัษ์มาสอนการสืบคน้ 
OVID Medline ไม่ใช้ Pubmed รูปแบบของฐานข้อมูลก็จะเป็นแบบ EBM ซึ่งการค้นมีความ
ซับซ้อน สิ่งท่ีเขาสอนคือเวลามีโจทย์มาแบบนี้จะสืบค้นอย่างไร ใช้ PICO อะไร เวลาสืบค้น
ฐานขอ้มลูจะเขา้ไปคน้อยา่งไร” (IN3) 

 2.1.3.2 การใช้กระบวนการสารสนเทศหลักฐานเชิงประจักษ์ ผู้ให้ข้อมูลมี
ความเห็นว่านักสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วยค้นคว้าควรมีความรูเ้ก่ียวกับการใช้
กระบวนการสารสนเทศหลักฐานเชิงประจกัษ์และ PICO Model เพ่ือใชใ้นการสืบคน้สารสนเทศ
ประกอบการตดัสินใจใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการ เช่น แพทยท่ี์ก าลงัรกัษาผูป่้วย เป็นตน้ ทัง้นีมี้ผูใ้หข้อ้มลูเห็น
ว่านกัสารสนเทศไม่จ  าเป็นตอ้งมีความรูใ้นระดบัลึก แต่ควรรู ้จกัและเขา้ใจกระบวนการ รวมถึงค า
ส าคญัท่ีใชใ้นการสืบคน้ ดงัตวัอยา่งค าใหส้มัภาษณต์อ่ไปนี ้

 “เรื่องการหาขอ้มูลค่ะ คือเราก็ตอ้งเขา้ใจว่าการสืบคน้ มนัก็คือตอ้งรูจ้ัก 
PICO  Model รวมทัง้ evidence based medicine เราจึงตอ้งคอยติดตามว่าทางคณะแพทยเ์ปิด
อบรมอะไรบา้ง และจะส่งผูป้ฏิบตัิงานเขา้ไปืังกบัแพทย ์อาจจะเขา้ใจไม่เขา้ใจบา้ง เพราะเขาพดู
เป็นภาษาเขา แตเ่ราก็ตอ้งืัง แลว้ก็จะไดม้าสกัไมถ่ึง 50% ท่ีเราจะเขา้ใจ แตก็่ตอ้งรู”้ (AD2) 
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 “ตอนนัน้ยงัไม่คอ่ยรูจ้กั EBM PICO Model เท่าไหร ่แตเ่คยืังอบรมบา้ง
Cochrane Library หลังจากนัน้ก็ยังกลับมาเป็นวิทยากรอบรมใหก้ับ Short course หลังจากปิด
โครงการเราก็น ามาใชใ้นการใหบ้รกิารของเรา” (IN3) 

 จากผลการวิเคราะหข์า้งตน้ สรุปไดว้า่สมรรถนะตามต าแหนง่ทางดา้นความรู้
ของนักสารสนเทศท่ีให้บริการตอบค าถามและช่วยคน้ควา้ของห้องสมุดทางดา้นวิทยาศาสตร์
สุขภาพพึงมี ได้แก่ ความรู้ด้านสารสนเทศเฉพาะทาง โดยเฉพาะความรู้พื ้นฐานทางด้าน
วิทยาศาสตรส์ุขภาพ เช่น โรคต่าง ๆ วิทยาการใหม่ ค  าศัพท์ทางเทคนิคแนวคิดทางด้าน
วิทยาศาสตรส์ขุภาพ รวมถึงความรูท้ั่วไปเก่ียวกบัองคก์รท่ีหอ้งสมดุสงักดัอยู่ ไดแ้ก่ นโยบาย พนัธ
กิจ วิสยัทัศนข์ององคก์ร สาขาวิชาหรือหลกัสูตรท่ีเปิดสอน เพ่ือจดับริการใหส้อดคลอ้งกับความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ ส าหรับด้านแหล่งและการจัดระบบสารสนเทศเฉพาะทาง พบว่านัก
สารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วยคน้ควา้ของหอ้งสมุดทางดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพตอ้งมี
ความรูเ้ก่ียวกับแหล่งสารสนเทศทั้งตีพิมพ์ และไม่ตีพิมพ์ เช่น ต ารา ช่ือผู้เขียนต ารา วารสาร 
ฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกสท่ี์แต่ละสาขานิยมใชง้าน นอกจากนี้ยงัตอ้งมีความรูเ้ก่ียวกับการใชง้าน
ฐานข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตรส์ุขภาพ เช่น Pubmed, CINAHL, OVID, UptoDate เป็นต้น 
รวมทั้งมีความรูเ้ก่ียวกับเทคนิคการสืบคน้สารสนเทศตามกระบวนการหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ี
สนบัสนนุการคน้ควา้วิจยัเพ่ือรกัษาผูป่้วยของแพทย ์และพยาบาล และความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบั
การสมัภาษณอ์า้งอิงท่ีจะท าใหน้กัสารสนเทศไดร้บัขอ้มลูความตอ้งการท่ีแทจ้รงิของผูใ้ชบ้รกิาร 

 ทัง้นี ้ผูใ้หข้อ้มลูหลกัไดเ้สนอแนะความรูต้ามต าแหน่งดา้นอ่ืนท่ีนกัสารสนเทศ
บริการตอบค าถามและช่วยคน้ควา้ ไดแ้ก่ ความรูเ้ก่ียวกับแหล่งตีพิมพบ์ทความวารสารทางดา้น
วิทยาศาสตรส์ขุภาพของตา่งประเทศ และความรูเ้ก่ียวกบัจรยิธรรมการวิจยัในมนษุย ์ตามตาราง 3 

ตาราง 3 สมรรถนะตามต าแหนง่ท่ีส าคญัทางดา้นความรู ้

สมรรถนะตามต าแหนง่ที่ส  าคญัทางดา้นความรูท้ี่นกัสารสนเทศบรกิารตอบค าถามและชว่ยคน้ควา้พงึม ี
ดา้นสารสนเทศเฉพาะทาง 1. ความรูพ้ืน้ฐานทางดา้นวิทยาศาสตรส์ขุภาพ 

2. ความรูเ้ก่ียวกับค าศัพทเ์ฉพาะและแนวคิดทางดา้น
วิทยาศาสตรส์ขุภาพ 
3. ความรูท้ั่วไปเก่ียวกบัองคก์รที่หอ้งสมดุสงักดั 

ดา้นแหลง่และการจดัระบบสารสนเทศเฉพาะทาง 1. ความรูเ้ก่ียวกบัแหลง่สารสนเทศทางดา้นวิทยาศาสตร์
สขุภาพ 
2. ความรูเ้ก่ียวกบัหวัเรือ่งทางการแพทย ์
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ตาราง 3 (ตอ่) 

สมรรถนะตามต าแหนง่ที่ส  าคญัทางดา้นความรูท้ี่นกัสารสนเทศบรกิารตอบค าถามและชว่ยคน้ควา้พงึมี 
ดา้นการบรกิารสารสนเทศเฉพาะทาง 1. ความรูเ้ก่ียวกับการใช้งานและเทคนิคการสืบค้น

สารสนเทศจากฐานขอ้มลูทางดา้นวิทยาศาสตรส์ขุภาพ 
2. ความรูเ้ก่ียวกับกระบวนการสารสนเทศหลกัฐานเชิง
ประจกัษ์ 

ความรูอ้ื่น ได้แก่ ความรูเ้ก่ียวกับแหล่งตีพิมพ์บทความวารสารทางด้านวิทยาศาสตรส์ุขภาพ และความรูเ้ก่ียวกับ
จรยิธรรมการวิจยัในมนษุย ์

 
2.2 ด้านทักษะ 

2.2.1 ทักษะการบริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตรสุ์ขภาพ 
 2.2.1.1 การแนะน าแหล่งสารสนเทศทางด้านวิทยาศาสตรส์ุขภาพ นัก

สารสนเทศควรมีความสามารถในการส่งมอบสารสนเทศท่ีเหมาะสมตรงกบัตามความตอ้งการของ
ผูใ้ชบ้ริการ เลือกสรรสารสนเทศ และใหค้  าแนะน าเก่ียวกับแหล่งสารสนเทศอ่ืนท่ีเหมาะส าหรบั
ผูใ้ชบ้รกิาร ดงัค  าใหส้มัภาษณต์อ่ไปนี ้

 “ทกัษะในการวิเคราะหแ์หล่งสารสนเทศท่ีจะน ามาใชเ้ลือกมาใหบ้ริการท่ี
เหมาะกบักลุม่ของผูใ้ช”้ (IN4) 

“เวลาท่ีผูใ้ชบ้ริการใหเ้ราชีแ้หล่ง แนะน าแหล่งท่ีน่าเช่ือถือท่ีควรน าไปใช ้
ลกัษณะคือเราไมไ่ดเ้ป็นบรรณารกัษเ์หมือนเดมิ แตอ่อกไปทาง health literacy” (IN1) 

 “ทกัษะในการบริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตรส์ุขภาพ คลา้ยความรู้
คือตอ้งมีการแสดงวิธีการสืบคน้ มีความสามารถในการใหค้  าแนะน า” (US4) 

 “บรรณารกัษส์ามารถใหค้  าแนะน าไดว้า่มีฐานขอ้มลูอ่ืนอีกหรือไม่ท่ีจะมา
สนบัสนนุบทท่ี 2 ของงานวิจยั” (US4) 

 2.2.1.2 ทกัษะการสืบคน้สารสนเทศทางการแพทยต์ามหลกัฐานเชิงประจกัษ ์
ซึ่งตวัแบบท่ีนิยมใชคื้อ PICO Model (P = problem, patient หรือ population เป็นการตัง้ค  าถาม
ถึงปัญหา อาการของผูป่้วยท่ีด าเนินการรกัษาเพ่ือสืบคน้ I = intervention วิธีการรกัษาผูป่้วย C = 
control หรือ comparison การเปรียบเทียบวิธีการรกัษาหรือใหย้าแบบเดิมกับวิธีการใหม่ท่ีคน้พบ 
O = outcome ผลลัพธข์องการรกัษา) ซึ่งกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลเห็นว่านกัสารสนเทศควรมีทกัษะในการ
คน้หาสารสนเทศดว้ยตัวแบบดังกล่าว และทักษะในการสืบคน้สารสนเทศทางการแพทยต์าม
หลักฐานเชิงประจักษ์  (Evidence based practice: EBP) ได้แก่  Evidence based medicine 
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และ Evidence based nursing เพราะผูใ้ชบ้ริการหอ้งสมดุทางดา้นวิทยาศาสตรส์ขุภาพมกัสืบคน้
ขอ้มลูในลกัษณะนีเ้พ่ือประกอบการตดัสินใจในการดแูลรกัษาผูป่้วย หรือเพ่ือท าวิจยั แตฐ่านขอ้มลู
ทางการแพทยแ์ละการพยาบาลโดยทั่วไปจะมีตัวเลือกในการใชง้านส าหรบัสืบคน้สารสนเทศ
ทางการแพทย์ตามหลักฐานเชิงประจักษ์โดยเฉพาะ หรือมีวัตถุประสงค์ส  าหรับการสืบค้น
สารสนเทศทางการแพทยต์ามหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น PubMed, Cochrane Library เป็นตน้ 
ท าใหน้กัสารสนเทศท างานไดส้ะดวกยิ่งขึน้เพียงสามารถใชฐ้านขอ้มูลต่าง ๆ และืังกช์ันการให้
งานใหต้รงตามวตัถุประสงค ์แต่ในกรณีท่ีผูใ้ชบ้ริการใหน้กัสารสนเทศสืบคน้ใหท้  าใหผู้ใ้หบ้ริการ
ตอ้งมีความรูเ้ก่ียวกบักระบวนการตัง้ค  าถามดว้ย PICO ดงัตวัอยา่งค าใหส้มัภาษณต์อ่ไปนี ้

 “ทางคณะไดมี้การเชิญศาสตราจารย์จากต่างประเทศมาบรรยายให้
คณาจารยใ์นคณะพยาบาลืัง โดยใหบ้รรณารกัษเ์ขา้ืังดว้ย ใชเ้วลาประมาณ 3 อาทิตย ์หลงัจาก
นัน้จงึศกึษาเพิ่มเตมิเองอีก เพราะพยาบาลเรียนกบับรรณารกัษเ์รียนไมเ่หมือนกนั บรรณารกัษต์อ้ง
มาประยกุตท์  าคูมื่อแนะน า หรือชดุการอบรมการใชง้านใหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิาร” (AD4) 

 “ท่ีน่ีไม่ใช้ PICO แต่เวลาสืบค้นข้อมูลจะค้นจาก PubMed กับ Up to 
date ซึ่งฐานขอ้มูลเหล่านีจ้ะมีใหเ้ลือก Evidence based เราจึงไม่ตอ้งมีความรูต้รงนีล้ึกซึง้ เพราะ
บางทีอาจารยจ์ะคน้หาเอง แตเ่ม่ือหาเอกสารฉบบัเต็มไม่ไดก็้จะส่งค  าขอมาใหเ้ราช่วยคน้ อีกอย่าง
คือผูใ้ชบ้รกิารไมมี่เวลา” (AD7) 

2.2.2 ทักษะการจัดการแหล่งสารสนเทศทางวิทยาศาสตรสุ์ขภาพ 
 ผูใ้ห้ขอ้มูลแสดงความคิดเห็นว่านอกจากความรูเ้ก่ียวกับการจัดการแหล่ง

สารสนเทศทางดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพ ไดแ้ก่ การบ ารุงรกัษาทรพัยากรสารสนเทศทัง้สิ่งพิมพ์
และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ การมีความรูเ้ก่ียวกับแหล่งสารสนเทศทางวิทยาศาสตรส์ุขภาพ การ
ประยกุตใ์ชห้วัเรื่องทางการแพทยแ์ละวิทยาศาสตรส์ขุภาพ การจ าหน่ายออก และมีความรูใ้นการ
จดัท าดชันีและบทคดัย่อ นกัสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วยคน้ควา้จะตอ้งสามารถจดัท า
ดชันีและบทคดัยอ่ สามารถวิเคราะหแ์หลง่สารสนเทศแตล่ะแห่งเพ่ือรวบรวม พฒันาใหผู้ใ้ชบ้ริการ
สามารถเขา้ถึงไดส้ะดวก รวมทัง้เก็บรวบรวมสารสนเทศท่ีเป็นประโยชนต์ามความตอ้งการของ
ผูใ้ชบ้รกิารเพ่ือใหบ้รกิารตามความสนใจรายบคุคล ดงัตวัอยา่งค าใหส้มัภาษณต์อ่ไปนี ้

 “ทกัษะในการวิเคราะหแ์หล่งสารสนเทศท่ีจะน ามาใชเ้ลือกมาใหบ้ริการท่ี
เหมาะกบักลุม่ของผูใ้ช”้ (IN4) 

 “ตอ้งมีทกัษะเก่ียวกบัการท าดชันีถา้ดใูนเว็บจะมีฐานขอ้มลูท่ีพิเศษคือเรา
จดัท าขึน้มาเองและมีฐานขอ้มลูทางการพยาบาลท าดชันีวารสารบทความทางการพยาบาลและท า
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ฐานขอ้มูลบทคดัย่อวารสารนอกจากนีก็้จะมีการรวบรวมเว็บไซตเ์ก่ียวกับทางการพยาบาลท่ีเป็น
ประโยชนต์อ่นกัศกึษา” (AD4) 

 “ควรรูว้่าท่ีไหนมีแหล่งขอ้มูล มีสารสนเทศอะไร และมีความสามารถใน
การรวมรวมจดัการแหลง่สารสนเทศดว้ยก็ดี(US4) 

 “การบริหารจดัการแหล่งสารสนเทศใหเ้ป็นกลุ่มเป็นกอ้น มีประสิทธิภาพ 
ไมจ่  าเป็นตอ้งดีเลิศเลอ แตส่อดคลอ้งกบัการเรียนการสอนอยากใหมี้การรวบรวมหวัขอ้เรื่อง เพราะ
บางทีเราสืบค้นไป เด็ก ๆ แทบไม่เข้าใจเลย ถ้ามีการบริหารจัดการให้เป็นกลุ่มเป็นก้อนและ
ถ่ายทอดใหอ้าจารย ์นกัศกึษาก็จะดี ถา้บรหิารจดัการไดจ้ะท าให ้user เขา้ถึงไดง้่ายขึน้” (US2) 

 “ถ้าเรารู ้แหล่งสารสนเทศจะจัดการให้เป็นระบบเพ่ือเตรียมพร้อม
ใหบ้รกิาร โดยเป็นหมวด เป็นหมู ่ใหค้น้หาขอ้มลูไดง้่าย” (US1) 

2.2.3 ทักษะการวิจัยเฉพาะทาง 
  นักสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วยคน้คว้าของห้องสมุดทางด้าน

วิทยาศาสตรส์ุขภาพ ควรมีทักษะการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเฉพาะทาง กลุ่มผูใ้ห้
ขอ้มลูแสดงความเห็นว่าควรมีทกัษะเก่ียวกบัวิธีวิจยัทางการแพทยแ์ละพยาบาลท่ีไดร้บัความนิยม 
เช่น การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (systematic review) เป็นตน้ รวมทั้งจริยธรรมการ
วิจัยในคน ซึ่งเป็นสิ่งท่ีมีความส าคัญในสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ โดยนักสารสนเทศอาจ
ศึกษาความรู้เพิ่มเติม หรือเข้าร่วมการอบรมเพ่ือให้เกิดความเข้าใจและน าความรู้ท่ีได้มา
ประกอบการท างาน เพราะจะท าใหมี้ความเขา้ใจความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการมากขึน้จนเกิดความ
เขา้ใจตรงกนัและสามารถใหค้  าแนะน าไดอ้ยา่งถกูตอ้งดงัตวัอยา่งค าใหส้มัภาษณต์อ่ไปนี ้

 “ตอ้งมีความรูเ้รื่องการวิจัยบา้ง ตอ้งรูห้ัวขอ้ เช่น ผูใ้ชบ้ริการจะทบทวน
วรรณกรรม เราจะตอ้งสอบถามว่าผู้ใชบ้ริการตอ้งการอะไร ซึ่งกลุ่มท่ีท าวิจัยคือพยาบาล และ
แพทย ์resident ปี 2 เม่ือเขาส่งวิจัยมาเราก็จะช่วยดูบทท่ี 2 เช่น ช่วยสืบคน้ข้อมูล ช่วยสืบค้น
เอกสารฉบบัเต็ม เป็นตน้ เพราะผูใ้ชบ้ริการของเราไม่มีเวลา บางครัง้ผูใ้ชบ้ริการอาจคน้หามาก่อน
และส่งให้เราหาเอกสารฉบับเต็มให้ เพราะไม่รูว้่าจะดาวน์โหลดจากไหน หรือบางเรื่องเรามี
ฐานข้อมูล แต่เพราะปัญหาเรื่องเวลา เราจึงต้องสนับสนุนผู้ใช้บริการตรงนี ้ ปัญหาท่ีพบคือ
ผูใ้ชบ้รกิารเขียนอกัษรยอ่ช่ือวารสาร หรือเขียนช่ือเรื่องมาไมค่รบ บรรณารกัษจ์ะตอ้งพยายามหาให้
ได”้ (AD7) 

 “ความรูเ้ก่ียวกบัวิจยัทางการแพทย ์ตอ้งไปเรียนรูเ้รื่องจริยธรรมการวิจยั
ในคน ซึ่งการทดลองในคนจะผิดกฎหมายได ้ก็เคยไปอบรมอยู ่หลงั ๆมาก็ไมมี่โปรแกรมนัน้แลว้ ซึ่ง
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ถา้เขา้ไปมีส่วนตรงนีก็้ดี เพราะเห็นหลายหอ้งสมุดท่ีอยู่ในเครือข่ายหอ้งสมุดโรงเรียนแพทยจ์ะส่ง
บรรณารกัษ์ไปืัง จริง ๆ เราก็ไม่เก่ียวนะ แต่เราเขา้ไปืังเพ่ือจะไดรู้ว้่าหมอเวลาวิจยัตอ้งท าอะไร
และเราจะชว่ยเหลือทางไหนไดบ้า้ง” (AD2) 

 จากผลการวิเคราะหข์า้งตน้ สรุปไดว้่าสมรรถนะตามต าแหน่งทางดา้นทกัษะ
ของนักสารสนเทศท่ีให้บริการตอบค าถามและช่วยคน้ควา้ของห้องสมุดทางดา้นวิทยาศาสตร์
สขุภาพพึงมี ไดแ้ก่ ดา้นการบริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตรส์ขุภาพ โดยเฉพาะความสามารถ
ในการสมัภาษณอ์า้งอิง และความสามารถในการสืบคน้สารสนเทศตามกระบวนการหลกัฐานเชิง
ประจกัษ ์คือ กระบวนการเวชศาสตรเ์ชิงประจกัษ ์(Evidence-Based Medicine) และกระบวนการ
พยาบาลเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Nursing) และความสามารถในการจัดการแหล่ง
สารสนเทศโดยการวิเคราะห์แหล่งสารสนเทศทางดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพท่ีมีประโยชนแ์ละ
รวบรวมใหผู้ใ้ชบ้ริการสามารถเขา้ถึงไดส้ะดวก โดยน าหวัเรื่องทางการแพทยม์าประยกุตใ์ชใ้นการ
จัดหมวดหมู่  รวมทั้งด้านการวิจัยเฉพาะทาง คือการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ 
(systematic review) 

 ทัง้นี ้ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดเ้สนอแนะทักษะดา้นอ่ืนท่ีนักสารสนเทศบริการตอบ
ค าถามและช่วยค้นคว้า ได้แก่  การประเมินคุณค่างานวิจัยอย่างมีวิจารณญาณ (Critical 
Appraisal) ตามตาราง 4 

ตาราง 4 สมรรถนะตามต าแหนง่ท่ีส าคญัทางดา้นทกัษะ 

สมรรถนะตามต าแหนง่ที่ส  าคญัทางดา้นทกัษะที่นกัสารสนเทศบรกิารตอบค าถามและชว่ยคน้ควา้พงึมี 
ดา้นการบรกิารสารสนเทศทางวิทยาศาสตรส์ขุภาพ 1. ความสามารถในการแนะน าแหลง่สารสนเทศ 

2. ความสามารถในการสืบคน้สารสนเทศโดยใช ้PICO 
Model หรือการสืบค้นสารสนเทศตามกระบวนการ
หลกัฐานเชิงประจกัษ์ 

ดา้นการจดัการแหลง่สารสนเทศ ความสามารถในการวิเคราะห์แหล่งสารสนเทศและ
รวบรวมให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงได้สะดวก โดย
ประยกุตใ์ชห้วัเรือ่งทางการแพทย ์

ดา้นการวิจยัเฉพาะทาง ความสามารถในการทบทวนวรรณกรรมอยา่งเป็นระบบ 
(systematic review) 
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คุณลักษณะส่วนบุคคลของนักสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วยค้นคว้าของ
ห้องสมุดทางด้านวิทยาศาสตรสุ์ขภาพ 

1. จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 ผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นว่า ผู้ท่ีท  างานในทุกวิชาชีพไม่เฉพาะนักสารสนเทศ
บริการตอบค าถามและช่วยคน้ควา้ควรมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพของตนเอง ไม่ว่าจะ
เป็นความซ่ือสตัย ์การปฏิบตัิงานดว้ยความโปรง่ใส ไมป่ระพฤติตนในทางท่ีขดัตอ่หลกัจรยิธรรม ทัง้
ยงัตอ้งค านึงถึงความถูกตอ้งในการใหบ้ริการ การใหค้  าแนะน าแก่ผูใ้ชบ้ริการในเรื่องการอา้งอิง
สารสนเทศ และการละเมิดลิขสิทธ์ิผูอ่ื้น ดงัตวัอยา่งค าใหส้มัภาษณต์อ่ไปนี ้

 “ความซ่ือสตัย ์ท างานดว้ยความโปรง่ใส ตรวจสอบได”้ (AD1) 
 “จริยธรรม จรรยาบรรณในอาชีพของตนเองก็ตอ้งมี เพราะตอ้งแนะน าขอ้มูล

ท่ีสืบคน้ไดไ้ปใช ้วิธีการอ้างถึง แม้แต่รูปท่ีน าไปใชใ้นงานเขียนของตนเองก็ตอ้งมีการอ้างถึงว่า
น ามาจากไหนเป็นจรรยาบรรณจรยิธรรมอยา่งหนึ่ง แมแ้ตต่วับรรณารกัษเ์องถา้เขียนงาน ถา้เราไป
เอาจากของคนอ่ืนเราก็ตอ้งอา้งถึงเช่นกนั การละเมิดลิขสิทธ์ิตอ้งระวงัว่าไปละเมิดของผูอ่ื้นหรือไม่
แมจ้ะท าในนามของบรรณารกัษเ์พราะมีพระราชบญัญตักิ ากบัอยู่” (AD3) 

 “ตอ้งรูเ้ก่ียวกบัจรยิธรรมในการใหบ้รกิารดว้ย” (AD4) 
 “จรยิธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  จรยิธรรมไม่ว่าวิชาชีพไหนก็ตอ้งมี อย่าง

นอ้ยจรยิธรรมพืน้ฐานคือความซ่ือสตัยใ์นการท่ีจะไมล่ะเมิด” (US1) 
 “จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ส าคญัเพราะตอ้งค านึงถึงว่าอะไร อะไร

ไมค่วร ขอ้มลูอะไรท่ีสามารถใหไ้ด ้ใชไ้ด ้ไมค่ดัลอกขอ้มลู” (US4) 
2. การจัดการตนเองและความฉลาดทางอารมณ ์

 ผูใ้ห้ขอ้มูลมีความเห็นว่าคุณลักษณะดา้นการจัดการตนเองเป็นลักษณะท่ีนัก
สารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วยค้นคว้าต้องมี เพราะต าแหน่งดังกล่าวต้องติดต่อกับ
ผูใ้ชบ้ริการหอ้งสมุดโดยตรง ซึ่งมีจ  านวนมาก และมีความหลากหลาย บางครัง้ผูใ้หบ้ริการอาจมี
ปัญหาส่วนตัวอยู่ แต่เม่ือตอ้งปฏิบัติหน้าท่ีในการใหบ้ริการสารสนเทศจะตอ้งสามารถควบคุม
อารมณข์องตนเองไดอ้ย่างดี ตอ้งใส่ใจความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการและพยายามเขา้ใจพฤติกรรม
ของผูใ้ชบ้รกิารหอ้งสมดุทางดา้นวิทยาศาสตรส์ขุภาพท่ีตอ้งการใชส้ารสนเทศอย่างเรง่ดว่น และไม่
มีเวลามาหอ้งสมดุ ดงัตวัอยา่งค าใหส้มัภาษณต์อ่ไปนี ้

 “ตอ้งเป็นคนใจเย็น ควบคมุอารมณ์ได ้ผูใ้ชจ้ะมาแบบไหนเราตอ้งรองรบัได ้
เราเป็นบรรณารกัษท่ี์อยู่ตอ่หนา้ผูใ้ช ้ถา้บรรณารกัษส์่วนอ่ืนก็จะอยู่ back office แตเ่ราอยู่ขา้งหนา้ 
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เพราะฉะนัน้เราก็จะเจอผูใ้ชบ้ริการทุกรูปแบบเลย เราตอ้งเขา้ใจผูใ้ช ้ทกัษะดา้นอารมณม์ากเลย 
คือตอ้งใจเย็น และเขา้ใจเขา ตอ้งรองรบัอารมณไ์ดท้กุรูปแบบ” (IN5) 

 “ควบคุมอารมณ์ได้ เพราะจะเจอผู้ใช้บริการท่ีหลากหลาย ต้องมีมนุษย
สมัพันธท์ัง้อาจารย ์นักศึกษา เพราะอาจารยเ์อือ้ต่อการจดัหา และยงัเอือ้ต่อการเรียนรูส้ิ่งใหม่ ๆ 
มาสอนเราหรือใหค้วามรูเ้ราทางออ้ม โดยบางทีอาจารยจ์ะแกลง้แหย่ ๆ มาถามเรา เราก็รีบหาให ้
แตค่วามจรงิคืออาจารยม์าใหค้วามรูเ้รา” (AD2) 

 “การบริการจัดการตนเอง การบริหารอารมณ์ต้องมี เพราะตอ้งติดต่อกับ
ผูใ้ชบ้ริการอาจเจออะไรท่ีไม่ถกูใจจะตอ้งมีการควบคมุอารมณต์นเองท่ีดี ส่วนเวลาท่ีผูใ้ชบ้ริการมา
ขอขอ้มลู ผูใ้ชบ้รกิารมกัสอบถามว่าจะไดร้บัขอ้มลูเม่ือไหร ่ถา้เป็นสิ่งท่ีเราควบคมุไดผู้ใ้หบ้รกิารควร
บอกได ้แตก่รณีท่ียืมจากท่ีอ่ืนก็ตอ้งประมาณการณใ์หผู้ใ้ชร้บัทราบ” (AD3) 

3. มนุษยสัมพันธ ์
 ต าแหน่งบริการตอบค าถามและช่วยคน้ควา้ไม่เพียงใหบ้ริการสารสนเทศ ติดต่อ
ประสานงานกบัผูใ้ชบ้ริการและหน่วยงานอ่ืนภายในองคก์รเท่านัน้ แตย่งัตอ้งติดต่อกบัหน่วยงาน
ภายนอกองคก์รด้วย เช่น การยืมระหว่างห้องสมุด การสรา้งเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
หอ้งสมดุตา่ง ๆ เพ่ือแลกเปล่ียนสารสนเทศและขอ้มลูความรูซ้ึ่งกนัและกนั โดยลกัษณะส าคญัของ
ผูท่ี้มีมนษุยสมัพนัธ ์ไดแ้ก่ ยิม้แยม้แจ่มใส อธัยาศยัดี มีน า้ใจ เอือ้เื้ือเผ่ือแผ ่เป็นตน้ ดงัตวัอยา่งค า
ใหส้มัภาษณต์อ่ไปนี ้

 “มนษุยสมัพนัธน์่าจะตอ้งมีดว้ย เพราะวา่เป็นบรรณารกัษบ์รกิารตอบค าถาม
จะตอ้งเจอผูใ้ชบ้รกิาร ตอ้งสอนผูใ้ชบ้รกิาร รวมถึงติดตอ่กบัหน่วยงานทัง้ภายในและภายนอกของ
มหาวิทยาลยั และตอ้งขอความช่วยเหลือจากบรรณารกัษ์หอ้งสมุดอ่ืนเรื่องของเอกสารฉบบัเต็ม
ตา่ง ๆ” (IN4) 

 “ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ระหว่างหน่วยงาน อย่างการยืมระหว่าง
หอ้งสมดุ เราไม่เคยเห็นหนา้กันเลยแลว้ไปเจอในงานประชมุแบบนัน้ คยุกนัเหมือนรูจ้กักนัมานาน 
แลว้การมีความสมัพนัธท่ี์ดีก็ชว่ยผูใ้ชข้องเรา เราจะไปตอนไหนก็ได ้เรามาแลกเปล่ียนกนั เราใหเ้ขา 
เขาใหเ้รา แลว้ก็การมีกลุ่มผูใ้ช ้กลุ่มผูใ้หม้นัสรา้งความสมัพนัธท่ี์ดีแลว้ก็ช่วยใหก้ารท างานบริการ
ประสบความส าเรจ็สว่นหนึ่ง เรามีความสมัพนัธท่ี์ดีเราขอความชว่ยเหลือเม่ือไหรก็่ได”้ (IN5) 

 “มีมิตรภาพท่ีดีกับต่างคณะ และต่างมหาวิทยาลัยในการแลกเปล่ียน
สารสนเทศ ถา้เขามีเราขอเขา ถา้เรามีเราใหเ้ขา” (AD1) 

 “มนษุยสมัพนัธท่ี์ดีเพราะวา่ตอ้งพบปะกบัผูใ้ชโ้ดยตรง” (AD3) 
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4. จิตบริการ 
 ผูใ้หข้อ้มูลมีความเห็นว่าทศันคติดา้นบริการและจิตบริการ (Service Mind) เป็น
คณุลกัษณะส าคญัอีกประการหนึ่งท่ีนักสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วยคน้ควา้จกัตอ้งมี
เพราะในวนัหนึ่งตอ้งเผชิญกบัผูใ้ชบ้รกิารจ านวนมากท่ีมีความตอ้งการสารสนเทศหลากหลาย และ
มาติดต่อด้วยสภาวะอารมณ์หรือสภาพแตกต่างกัน บางคนตอ้งการใช้สารสนเทศด้วยความ
เรง่ด่วน บางคนรูจ้กัคุน้เคยกบัหอ้งสมุดจนไม่ตอ้งการความช่วยเหลือ แต่ผูใ้ชบ้ริการบางส่วนท่ีมา
ติดต่อครัง้แรกอาจไม่รูจ้กัหอ้งสมุดเท่าท่ีควร และไม่รูว้่าตอ้งเริ่มจากสิ่งใดก่อน นักสารสนเทศท่ีมี
จิตบริการจะใหค้วามช่วยเหลือผูใ้ชบ้ริการทันทีท่ีสังเกตเห็นพฤติกรรม ดงันัน้ผูใ้หบ้ริการจึงตอ้ง
สนใจและใหค้วามส าคญักบัผูใ้ชบ้รกิารสารสนเทศอยูเ่สมอ ดงัตวัอยา่งค าใหส้มัภาษณต์อ่ไปนี ้

 “มีจิตใจบริการ ปกติคนอ่ืนจะไม่ชอบท างานวนัเสารอ์าทิตยแ์ต่ว่าตวัเองจะ
ชอบเพราะว่าวนัธรรมดาจะมีงานอ่ืนแทรกเขา้มาท าใหเ้ราใหบ้รกิารไดไ้มเ่ตม็ท่ีอีกอยา่งคืออาจารย์
กบันกัศกึษาจะเมลมาขอบทความมองวา่วนัหยดุของเราจะเป็นวนัท างานของเขาแบบนี ้และคิดว่า
ความรวดเรว็จะเป็นสว่นหนึ่งใหผู้ใ้ชบ้รกิารพอใจในการคน้หาขอ้มลู” (IN4) 

 “บรรณารกัษด์า้นนีต้อ้งมีจิตบรกิารไม่เชน่นัน้องคก์รของเราอาจถกูมองวา่ ไม่
มาแลว้อะมาแลว้ผูใ้หบ้รกิารหนา้หงิกหนา้งอ อาจจะเป็นแบบนัน้” (IN5) 

 “ทัศนคติท่ีเก่ียวกับงานบริการมุมมองต่อการให้บริการตอ้งมีทศันคติท่ีดีใน
ทางบวก ไม่เลือกท่ีรกัมกัท่ีชงัควรใหบ้ริการโดยเท่าเทียมกันดว้ยความเต็มใจและความเสมอภาค
ไมว่า่อาจารยห์รือบคุลากร” (AD3) 

 “ทศันคติท่ีดีในการใหบ้ริการ ตอ้งมีความรกัในงานบริการเพราะถา้หากไม่รกั
ในงานบรกิารไมช่อบคยุ ไมช่อบส่ือสารก็จะไมส่ามารถใหบ้รกิารไดอ้ยา่งเตม็ท่ี” (AD5) 

 “นอกจากนีต้อ้งมีบริการเชิงรุกผ่านไลนเ์พ่ือใหบ้ริการแก่ผูใ้ชไ้ดส้ะดวกและ
ทนัที โดยนกัศกึษาจะตัง้กลุ่มไลนเ์อาไว ้นกัศกึษาตา่งชาติ เวลา Turnitin เปล่ียนรหสัผ่านทกุเดือน 
พอเริ่มเดือนใหม่ไดพ้าสเวิรด์ก็จะส่งใหเ้ลยผูใ้ชไ้ม่จ  าเป็นตอ้งมาขอ เพราะว่ายงัไงก็ตอ้งส่งใหก้ลุ่ม
หอ้งสมดุอยูแ่ลว้จงึสง่ใหก้ลุม่ไลนน์กัศกึษาดว้ยเลย” (IN3) 

5. ภาวะผู้น า 
 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลแสดงความคิดเห็นว่าภาวะผู้น  าและความเป็นผู้น  าเป็น
คณุลักษณะท่ีนกัสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วยคน้ควา้อาจมีหรือไม่มีก็ได ้ซึ่งบางครัง้ผู้
ให้บริการจะต้องมีคุณลักษณะของผู้น  าและสามารถเป็นผู้ตามไดใ้นขณะเดียวกัน เน่ืองจาก
บุคลากรในหอ้งสมุดแต่ละคนต่างมีความรูแ้ละความถนดัท่ีแตกต่างกันจึงตอ้งเป็นทัง้ผู้ื ั งหรือผู้
ตามดว้ย นอกจากนีต้  าแหนง่บรกิารตอบค าถามและชว่ยคน้ควา้จึงไม่ตอ้งมีคณุลกัษณะของความ
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เป็นผูน้  าตลอดเวลาดงัเช่นต าแหน่งของผูบ้ริหาร ในส่วนของภาวะผูน้  าอาจมีโอกาสใชใ้นการน า
เจา้หนา้ท่ีหอ้งสมุดในการปฏิบตัิงานต่าง ๆ เช่น ใหค้  าแนะน า หรือสอนงาน เป็นตน้ เพ่ือใหก้าร
ใหบ้รกิารและการด าเนินงานของหอ้งสมดุเป็นไปอยา่งราบรื่น ดงัตวัอยา่งค าใหส้มัภาษณต์อ่ไปนี ้

 “ภาวะผู้น  า ไม่ต้องเป็นผู้น  าเสมอไป บางบทบาทเป็นผู้ตามท่ีดีได้ใน
ขณะเดียวกนัก็สามารถเป็นผูน้  าท่ีดีและผูต้ามท่ีดีไดเ้พราะเราไม่ไดถ้นดัในทกุเรื่องทุกดา้นจึงตอ้ง
เป็นผูต้ามบา้งภาวะผูน้  าจึงไม่ส  าคญัเท่าคุณลักษณะขา้งตน้เน่ืองจากเป็นต าแหน่งบริการตอบ
ค าถามและชว่ยคน้ควา้” (AD5) 

 “สามารถไกดค์นอ่ืน และอาจเป็นความสามารถในการคมุหอ้งเรียน รูว้ิธีการ
วางแผนการใหบ้รกิาร และประเมินผลซึ่งอาจจะเก่ียวขอ้งกบัภาวะผูน้  า” (AD4) 

 “ทกัษะการบริหารจดัการและภาวะผูน้  า จ  าเป็นตอ้งมีมากท่ีสดุ จะส่ือใหน้อ้ง
ใหมไ่ปอบรมอยา่งไร” (US2) 

 “เป็นผูน้  าแก่เจา้หนา้ท่ีหอ้งสมดุในการใหบ้ริการท่ีมีคณุภาพ” (US1) 
 “ตอ้งมีความรูเ้ก่ียวกับภาวะผู้น  า แต่ว่าเปอรเ์ซ็นตอ์าจไม่สูงเท่าจิตบริการ 

สามารถไกดค์นอ่ืน และอาจเป็นความสามารถในการคมุหอ้งเรียน รูว้ิธีการวางแผนการใหบ้ริการ 
และประเมินผลซึ่งอาจจะเก่ียวขอ้งกบัภาวะผูน้  า” (AD4) 

6. การพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 กลุม่ผูใ้หข้อ้มลูแสดงความคดิเห็นเก่ียวกบัการพฒันาตนเองและการเรียนรูต้ลอด
ชีวิตเป็นคณุลกัษณะท่ีส าคญัอย่างยิ่ง เน่ืองจากขอ้มูลข่าวสารทางการแพทย ์การพยาบาล และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพมีความก้าวหน้าและเปล่ียนแปลงตลอดเวลา โดยเฉพาะวิทยาการ
บ าบดัรกัษาผูป่้วย รวมทัง้โรคต่าง ๆ ดงันัน้ นกัสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วยคน้ควา้จึง
ตอ้งเรียนรูอ้ย่างสม ่าเสมอ โดยต้องมีนิสัยใฝ่รู ้ติดตามข้อมูลจากแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ ผ่าน
อินเทอรเ์น็ต ไดแ้ก่ ยูทูป ส่ือสงัคมออนไลน ์เว็บไซตข์องหอ้งสมุดในต่างประเทศ การเขา้รว่มการ
อบรม หรือสมัมนาตา่ง ๆ ทัง้ทางดา้นวิทยาศาสตรส์ขุภาพ และสารสนเทศศาสตร ์รวมทัง้แสวงหา
โอกาสในการศกึษาดงูานท่ีตา่งประเทศ และการสอบถามผูรู้ ้เพ่ือพฒันาตนเองและการท างานใหมี้
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ ดงัค  าใหส้มัภาษณนี์ ้

 “ตอ้งเป็นคนท่ีใฝ่รู ้เรียนรูส้ิ่งใหม ่ๆ ตลอดเวลา” (IN4) 
 “เป็นคนใฝ่รู ้เรียนรูต้ลอดชีวิต หไูวตาไว อพัเดทขา่วตลอดเวลา” (AD1) 
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 “เป็นคนใฝ่รูอ้ยูต่ลอดเวลาเพราะขอ้มลูตา่ง ๆ มีความกวา้งไกลตอ้งหาความรู้
เพิ่มเติม รกัการอ่าน หมั่นศกึษาเพราะเราจะสรา้งใหเ้ราเป็นแหล่งเรียนรูต้ลอดชีวิตบรรณารักษจ์ึง
ตอ้งมีจดุนีด้ว้ย” (AD3) 

 “ตอ้งเรียนรูด้ว้ยตนเอง ตอ้งศึกษาขอ้มูล ตอ้งรอบรูต้อ้งรูจ้กัโรคว่าช่วงนีโ้รค
อะไรระบาด” (AD4) 

 “การจัดท าคู่มือฐานขอ้มูลนอกจากจะอัพเดทขอ้มูลใหท้ันสมัยท่ีช่วยเหลือ
ผูใ้ชบ้รรณารกัษย์งัไดพ้ฒันาตนเอง และเรียนรูส้ิ่งใหม ่ๆ อยูเ่สมอ” (IN2) 

 “พยายามในการถ่ายทอดความรูข้องตวัเอง บางอย่างถ่ายทอดไดบ้างอยา่งก็
ถ่ายทอดไม่ไดอ้ย่างเช่นศพัท ์หรือเทคนิคท่ีเราเรียนรูม้า หลักสูตรการเรียนการสอนต่างๆว่าเขา
เรียนอะไร พอดีลูกพ่ีเรียนแพทยท์ าใหท้ราบว่าแพทยเ์รียนอะไรบา้งท าใหเ้ขา้ใจมากยิ่งขึน้และได้
ประสบการณต์รงนีม้านอกจากนีย้งัขึน้อยูก่บัความใส่ใจของแตล่ะคน ในการถามเพ่ือเรียนรูส้ิ่งตา่ง 
ๆ และน าไปให้บริการแก่ผู้ใช้บริการระหว่างท่ีท างานมีวิธีการค้นคว้าข้อมูลอย่างไรคือจะดู
ฐานขอ้มูลท่ีบอกรบัเพ่ืออัพสกิลและพยายามดขูองต่างประเทศว่ามีอะไรใหม่บา้งเพราะเวลาไป
สอนบางทีอาจารยถ์ามเราก็ตอ้งตอบใหไ้ดแ้ละถา้เราไม่รูก็้ตอ้งรีบไปคน้เพิ่มเพราะจะท าใหเ้รารูส้ึก
วา่ท าไมเราไม่ทนัผูใ้ชบ้รกิารทีนีถ้า้คน้เพิ่มไม่ไดจ้ะมีหมอท่ีเช่ียวชาญ เราจะถามเขา หมอก็จะบอก
ตลอดจงึมีหมอเป็นท่ีปรกึษาให”้ (IN3) 

7. ความรับผิดชอบ 
 ผูใ้หข้อ้มลูใหค้วามเห็นวา่นกัสารสนเทศบริการตอบค าถามและชว่ยคน้ควา้ตอ้งมี
ความรบัผิดชอบอย่างยิ่งต่อหนา้ท่ี และภาระงานของตนเอง ตอ้งใหค้  าตอบผูใ้ชไ้ดท้นัเวลาตามท่ี
แจ้งกับผู้ใช้บริการ งานใดท่ีอยู่ในความรบัผิดชอบจะตอ้งปฏิบัติให้ลุล่วงไม่เป็นภาระให้เพ่ือน
รว่มงานคนอ่ืน โดยค านึงอยู่เสมอเพ่ือไม่ใหก้ระทบกับระเบียบขององคก์ร และบุคลากรคนอ่ืนใน
ห้องสมุด นอกจากนี้ยังรวมถึงความรับผิดชอบต่อตนเองในด้านการพัฒนาตนเองดังค าให้
สมัภาษณต์อ่ไปนี ้

 “มีความรบัผิดชอบสงูหากรบัปากอะไรแลว้ตอ้งท าใหไ้ดโ้ดยท่ีไม่รบกวนผูอ่ื้น
หรือท าใหบุ้คคลอ่ืนท่ีเป็นเพ่ือนร่วมงานเดือดรอ้นเพราะการท างานกับเพ่ือนร่วมงานตอ้งมีการ
พึ่งพาอาศยักนัและตอ้งไมท่  าใหผู้อ่ื้นรูส้ึกอดึอดั ตอ้งรูจ้กัปฏิเสธ อยา่รบัทัง้หมดและตอ้งรบัผิดชอบ
ไดด้ว้ยตนเอง เป็นการรกัษากฎระเบียบขององคก์ารตอ้งค านึงถึงผู้อ่ืนเสมอว่าไปกระทบอะไร 
กระทบใครเพราะจะท าให้เกิดความขัดแย้งในองค์การ และตอ้งมีศาสตรแ์ละศิลป์ในการพูด” 
(AD1) 
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 “ความรบัผิดชอบ ถ้าไม่มีคงไม่มีการพัฒนาตนเอง เหมือนปล่อยวางไปถ้า
เห็นวา่ตรงไหนมีปัญหาก็ตอ้งปรบัแกใ้หไ้ด”้ (US1) 

8. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
 ผู้ให้ข้อมูลแสดงความคิดเห็นว่านักสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วย
คน้ควา้จะตอ้งมีความมุ่งมั่นในการท างานใหบ้รรลุเป้าหมาย ตอ้งมีความเช่ือมั่นในตนเอง ท างาน
อยา่งเต็มท่ีดว้ยความถกูตอ้ง รวดเรว็ และใหค้วามส าคญักบัผูใ้ชบ้ริการทกุคน เพราะในการท างาน
หากผู้ปฏิบัติหน้าท่ีมีความมุ่งมั่น และมีแรงจูงใจในการท างานจะท าให้งานมีคุณภาพ และมี
ประสิทธิภาพเหนือความคาดหวงั ดงัตวัอยา่งค าใหส้มัภาษณต์อ่ไปนี ้

 “พยายามหาค าตอบใหผู้ใ้ชบ้รกิารใหต้รงมากท่ีสดุ” (AD6) 
 “ความมุ่งมั่นในการท างานตอ้งท างานอย่างเต็มท่ี มีความใส่ใจขออีเมลขอ

หมายเลขโทรศพัท ์เกิดความผูกพนั ใหบ้ริการอย่างรวดเร็วและถูกตอ้งดว้ยเพราะงานท่ีเก่ียวกับ
หอ้งสมุดส่วนใหญ่จะเป็นงานวิชาการไม่ใช่งานพัสดุหรืองานจัดซือ้ เราจึงไม่ควรใหข้อ้มูลผิดๆ ” 
(IN2) 

 “แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ ถา้คนไม่มีแรงขบัถา้ไม่มีแรงกระตุน้ท่ีจะท าสิ่งนัน้สิ่งนี ้
แต่ถา้ท าดว้ยแรงจูงใจเราจะเกิดความพยายามท าใหดี้ แทนท่ีท า 100 อาจท าเกิน 100 งานจะดี
ขึน้” (US1) 

 “แรงจูงใจใฝ่ส าฤทธ์ิ หากขาดขอ้นีไ้ป ก็จ  าขาดความมุ่งมั่น ทะเยอทะยานท่ี
จะปรบัปรุงตนเองอยู่เสมอ และอาจเลือกแตช่ิน้งานง่ายๆ ธรรมดา มากกว่าชิน้งานท่ีสลบัซบัซอ้น 
แตไ่ดม้าซึ่งผลลพัธท่ี์สงูกวา่” (US5) 

9. ความน่าเชื่อถอืและน่าไว้วางใจ 
 ผูใ้หข้อ้มลูมีความเห็นว่านกัสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วยคน้ควา้ตอ้งมี
บคุลิกภาพท่ีน่าเช่ือถือ สามารถตอบค าถามผูใ้ชบ้ริการดว้ยความมั่นใจ ท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารเกิดความ
ประทับใจและรู้สึกไว้วางใจในการใช้บริการจนมีความต้องการกลับมาใช้บริการอีกเพ่ือขอ
ค าปรกึษาหรือใหน้กัสารสนเทศแนะน าการใชฐ้านขอ้มลู และการสืบคน้สารสนเทศเพ่ือการวิจยั ดงั
ตวัอยา่งค าใหส้มัภาษณต์อ่ไปนี ้

 “เรื่องบคุลิกภาพท่ีนา่เช่ือถือก็มีความส าคญั” (IN2) 
 “สรา้งบรรยากาศใหเ้กิดความเคารพและน่าไวว้างใจบางคนถ้าบุคลิกไม่ดี 

ถามตอบแลว้ไม่รูว้่ารูจ้ริงมัย้ตอ้งมีเพ่ือใหผู้ใ้ชเ้กิดความไวว้างใจ user จะเขา้มาใชบ้ริการมากขึน้
และเกิดการใชท้รพัยากรอยา่งคุม้คา่” (US1) 

 “สรา้งบรรยากาศใหเ้กิดความเคารพและนา่ไวว้างใจ” (US4) 
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10. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
 ผู้ให้ข้อมูลแสดงความคิดเห็นว่าความคิดสรา้งสรรคมี์ส่วนส าคัญในการช่วย
พฒันาและปรบัปรุงการท างานของนกัสารสนเทศบรกิารตอบค าถามและช่วยคน้ควา้ใหดี้ยิ่งขึน้ ดงั
ตวัอยา่งค าใหส้มัภาษณต์อ่ไปนี ้

 “ความคิดสรา้งสรรค ์ตอ้งมีดว้ยเพราะครีเอทีืคอ่ยขา้งจ าเป็นส าหรบัคนท า
คอนเทน้เพราะถา้เป็นเรื่องธรรมดาคนก็จะไม่ตามไม่อ่าน ตอ้งยอมรบัว่าค่อยขา้งยากเพราะคอน
เทน้ท่ีเราท าจะเก่ียวกบัสขุภาพเบือ้งตน้ท่ีคนทั่วไปอ่านไดก้บัแนะน าหนงัสือใหม ่แนะน าเทคนิคการ
คน้ขอ้มลู แตเ่วลาแนะน าหนงัสือจะพยายามผกูกบัเรื่องในสงัคมวา่ตอนนัน้มีขา่วอะไรก็เอามาเล่น
กับหัวขอ้ท่ีเรามี เช่น เรื่องคบซอ้นเราก็เอามาเล่นในเรื่องภาพจ าของสมองจากนัน้ก็เอาไปผูกกับ
หนงัสือ ซึ่งยากมากเพราะตอ้งอา่นเท็กบุ๊คภาษาองักฤษ แลว้ตอ้งปลอ่ยเรว็” (IN4) 

 “ความคิดริเริ่มสรา้งสรรค ์ตอ้งมี เพ่ือท่ีจะน าสิ่งใหม่ ๆไปพฒันาใหดี้ขึน้เรื่อย 
ๆ ใหง้านดีขึน้เรื่อย ๆ หอ้งสมดุอาจจะตอ้งจดังานเป็นระยะสปัดาหนี์ส้่งเสริมเรื่องการอ่านวารสาร 
คือเรามีทรพัยากรแตม่นัไมมี่การใชใ้หคุ้ม้คา่ วารสารบางอนัไมมี่ใครใช”้ (US1) 

 “ความคิดริเริ่มสรา้งสรรค์จะคอยต่อยอดนวัตกรรมการบริหารจัดการ การ
บรกิาร หรือแมก้ระทั่ง สรา้งความพึงพอใจ (ความสขุ) ใหก้บัผูร้บับรกิารได ้หากความคิดสรา้งสรรค์
นั้นมีคุณค่าพอความคิดสรา้งสรรคส์  าคัญมากนะ เพราะบุคลากรท่ีเก่งมากๆ จริงๆถึงจะมีได้ ” 
(US5) 

11. การปรับตัว 
 ผูใ้หข้อ้มูลแสดงความเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะความสามารถในการปรบัตวัว่า
เป็นคณุลกัษณะท่ีตอ้งมีโดยเฉพาะนกัสารสนเทศในประเทศไทยส่วนใหญ่มกัส าเร็จการศกึษาจาก
ทางด้านมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์แต่ต้องปฏิบัติงานในห้องสมุดเฉพาะอย่างด้าน
วิทยาศาสตรส์ขุภาพ โดยในระยะแรกอาจตอ้งอาศยัการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัองคก์รท่ีท างานทัง้ในแง่
ของนโยบายองค์กร วัฒนธรรมภายในองค์กร รวมทั้งพฤติกรรมของผู้ใช้บริการทางสาขา
วิทยาศาสตรส์ขุภาพ ซึ่งมีความแตกต่างจากทางสงัคมศาสตร ์ทัง้ยงัตอ้งศึกษาหาความรูเ้พิ่มเติม
ในการพัฒนาตนเองให้เกิดความเข้าใจในศาสตรค์วามรูท้างวิทยาศาสตรส์ุขภาพ ดังนั้นนัก
สารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วยคน้ควา้จกัตอ้งเรียนรูแ้ละปรบัตวัเพ่ือเขา้ใจความรูพื้น้ฐาน 
พฤติกรรมการใชส้ารสนเทศ และความตอ้งการสารสนเทศของผูใ้ชบ้ริการหอ้งสมุดวิทยาศาสตร์
สขุภาพเพ่ือการบรกิารท่ีเป็นเลิศ ดงัตวัอยา่งค าใหส้มัภาษณนี์ ้

 “ตอ้งมีการปรบัตวั เพราะเรามาจากสาขาทางสังคมพอมาทางนีก็้จะคนละ
อย่าง เริ่มแรกเลยคือสังเกตพฤติกรรมเรียนรูผู้ใ้ชว้่าสายนีเ้ป็นอย่างไรอย่างสายนีคื้อเขาไม่ค่อย
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เรียกรอ้งอะไรท าใหเ้ราไม่รูว้่าจรงิ ๆแลว้ผูใ้ชต้อ้งการอะไร เลยมีโครงการ customers journey เพ่ือ
ดูเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้บริการเป็นยังไงโดยสัมภาษณ์ผู้ใช้บริการเพราะเราอยากรู้ว่า
ผูใ้ชบ้รกิารใชง้านอยา่งไรแลว้มีจดุไหนท่ีเก่ียวกบัหอ้งสมดุ มีจดุไหนท่ีผูใ้ชบ้รกิารไมพ่อใจ” (IN4) 

 “ความสามารถในการปรับตัว ในการท างานแต่ละท่ีเจอคนหลากหลาย
พนักงาน อาจารย ์นกัศึกษา มีบุคลิกคนละแบบ นโยบายองคก์รดว้ยเขาจะตอ้งมีความสามารถ
ตรงนีเ้พ่ือจะเขา้กบัวฒันธรรมองคก์รและคนท่ีเขาใหบ้รกิาร” (US1) 

 “ความสามารถในการปรบัตวัอาจารยม์องว่าเป็นเรื่องการปรบัตวัใหต้ามทนั
เทคโนโลยีมากกว่าส่วนการปรบัใหเ้ขา้กบัตวับคุคล ก็ส าคญัเช่นกนัครบัจะตามทนัหรือลา้หลงั จะ
เขา้ถึงหรือแคเ่ขา้หา” (US5) 
 
ผลการวิจยั สรุปไดด้งัตารางตอ่ไปนี ้
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ตาราง 5 สมรรถนะหลกันกัสารสนเทศบรกิารตอบค าถามและชว่ยคน้ควา้ 

สมรรถนะหลกัของนกัสารสนเทศบรกิารตอบค าถามและชว่ยคน้ควา้ 

ความรู ้ 1. ดา้นวชิาชีพสารสนเทศ
และบรรณารกัษศาสตร ์

1.1 เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศ เช่น การใช้ตรรกะบูลีน 
ค าเช่ือม การจ ากัดการสืบค้นเพื่อให้ได้สารสนเทศที่แคบลง 
เทคนิคการใช้ค าค้น หัวเรื่อง หรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ เพื่ อ
ตอบสนองความตอ้งการใชส้ารสนเทศของผูใ้ชบ้รกิาร 
1.2 การจัดท าดัชนีและบทคัดย่อ นักสารสนเทศบริการตอบ
ค าถามและช่วยค้นคว้าต้องมีความรูเ้ก่ียวกับการท าดัชนี
วารสารและบทคัดย่อบทความเพื่อส่งต่อสารสนเทศให้แก่
ผูใ้ชบ้รกิาร 
1.3 การประเมิ นและประมวลผลสารสน เทศส า เร็จ รูป  
นักสารสนเทศควรมีความรูเ้ก่ียวกับการประเมินสารสนเทศ 
ซึ่งเป็นความรูพ้ืน้ฐานทางวิชาชีพสารสนเทศ และมีความรู้
เก่ียวกับการประมวลผลสารสนเทศตามความต้องการของ
ผูใ้ชบ้รกิาร 

2. ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 .1 การใช้โปรแกรมพืน้ฐาน โปรแกรมท ากราืิกส าหรบัท า
อินโืกราืิก และโปรแกรมเฉพาะที่สนบัสนุนการท าวิจยั เป็น
ตน้ รวมทัง้มีความรูเ้ก่ียวกบัการเช่ือมตอ่และการใชง้านอปุกรณ์
ในระบบปฏิบตัิการตา่ง ๆ 
2 .2 ก า ร จั ด ก า ร ร ะ บ บ ส า รส น เท ศ แ ล ะ ฐ า น ข้ อ มู ล  
นกัสารสนเทศตอ้งมีความรูเ้ก่ียวกับระบบของฐานขอ้มูล หรือ
การบริหารจดัการฐานขอ้มูลในระดบัพืน้ฐาน และมีความรูใ้น
การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการสารสนเทศในรูปแบบ
ต่าง ๆ คือ การพัฒนาคอลเลคชั่ นดิ จิทัล การจัด เก็บไืล์
อิเลก็ทรอนิกส ์และการใชค้อมพิวเตอรจ์ดัการขอ้มลู 
2 .3 การใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เพื่อประสิทธิภาพในการ
สืบคน้สารสนเทศ และการใหบ้ริการ โดยเนน้ืังกช์นัการใชง้าน
เก่ียวกับการค้นคืนสารสนเทศ วิธีการสืบค้นสารสนเทศ การ
แสดงผล และการจ ากดัการสบืคน้ 
2 .4 การใชอ้ินเทอรเ์น็ตและเทคโนโลยี Web 2.0 เพื่อใชเ้ป็น
ช่องทางในการประชาสมัพนัธบ์รกิารหอ้งสมดุ และใหบ้รกิาร
สารสนเทศผา่นการเช่ือมตอ่ VPN 
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ความรู ้ 3. ดา้นการบริหารจดัการทั่วไป 3 .1 นโยบาย การวางแผนการด า เนินงาน การวางแผน
งบประมาณและการเงินของหอ้งสมดุ เพื่อบริหารจัดการภาระ
งาน และการบรหิารเวลาส าหรบัการใหบ้รกิารสบืคน้สารสนเทศ  
3 .2 การประเมินประสิท ธิภาพของห้องสมุด  โดยจัดท า
แบบสอบถาม สังเกตพฤติกรรมการใช้สารสนเทศ หรือ
สมัภาษณ์กลุ่มผูใ้ชบ้ริการเพื่อพัฒนาและปรบัปรุงการบริการ 
3.3 การตลาดบริการ นักสารสนเทศต้องมีความรูเ้ก่ียวกับการ
ประชาสมัพนัธ ์การจัดท าสื่อใหค้วามรู ้เช่น อินโืกราืิก คู่มือ
การใช้งานฐานข้อมูล  เป็นต้น  ที่ ดึ งดูดความสนใจของ
ผูใ้ชบ้รกิารจนเกิดการรบัรูแ้ละกลบัมาใชบ้รกิารอีก 

4. ดา้นระเบยีบวิธีวิจยั 4 .1 กระบวนการวิจยัเชิงปรมิาณและเชิงคณุภาพระเบียบ 
 4.2 สถิติและการใช้โปรแกรมการวิ เคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
แตไ่มจ่ าเป็นตอ้งมีความรูใ้นการใชง้านเชิงลกึ 
4 .3 การจัดการบรรณานุกรม นักสารสนเทศฃต้องมีความรู้
เก่ียวกับเครื่องมือที่ส่งเสริมการท าวิจัย ได้แก่ โปรแกรมการ
จดัการรายการทางบรรณานกุรม การเขียนอา้งอิงและโปรแกรม
ตรวจการคดัลอกวรรณกรรม 
4 .4 การวิเคราะห์ ประเมินผล และการประยุกต์ผลการวิจัย 
 นกัสารสนเทศบรกิารควรมีความรูพ้ืน้ฐานทางการวิจยั 

5. การสอนและการฝึกอบรม 5 .1 การออกแบบหลกัสตูรและการฝึกอบรม เพื่อจดัการอบรมที่
เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้บริการตามรูปแบบการ
ฝึกอบรมตา่ง ๆ 
5 .2 จิตวิทยาการเรียนรูข้องผูใ้หญ่ ไดแ้ก่ พฤติกรรมและความ
ตอ้งการเรียนรูข้องผูใ้ชบ้ริการแต่ละประเภท แต่ละช่วงวยัเพื่อ
จดัการอบรมที่เหมาะสม 
5 .3 เทคนิคการสอน วิธีการสอนรูปแบบต่าง ๆ และการถ่ายทอด
ความรู้เก่ียวกับการใช้เทคโนโลยี ในการฝึกอบรมการใช้
โปรแกรมพาวเวอรพ์อยท์ส  าหรบัการสอน การใช้วิดีโอสัน้ ๆ 
น าเสนอความรู้ การใช้เกมส์ออนไลน์และการจัดท าสื่อ
ประกอบการฝึกอบรมที่ดงึดดูความสนใจของผูเ้ขา้อบรม 
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ความรู ้ 6.กฎหมายทีเ่ก่ียวขอ้งกบังาน
หอ้งสมดุ 

มีความรูเ้ก่ียวกบักฎหมายลิขสิทธ์ิ การเขียนอา้งอิงตารางหรือ
รูปภาพ และขอ้ความ เพ่ือไม่ละเมิดสิทธ์ิในงานของผูอ่ื้น หรือ
เขา้ขา่ยการคดัลอกผลงานของผูอ้ื่น (Plagiarism) 

ทกัษะ 1. ทกัษะทางวชิาชีพ
สารสนเทศและ
บรรณารกัษศาสตร ์

1.1 การสมัภาษณอ์า้งองิ นกัสารสนเทศตอ้งสอบถามประเด็นที่
ผูใ้ชบ้รกิารตอ้งการใหส้บืคน้เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกนั และ
สบืคน้สารสนเทศไดต้รงตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิาร 
1.2 การสบืคน้สารสนเทศ มีความสามารถในการใชเ้ทคนิคหรอื
กลยทุธใ์นการสบืคน้สารสนเทศจากแหลง่ตา่ง ๆ และสามารถ
ใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัการสบืคน้สารสนเทศแก่ผูใ้ชบ้รกิารได ้
1.3 การประมวลสารสนเทศ มีความสามารถในการคัดเลือก
สารสนเทศตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการดว้ยการรวบรวม
บทความ จดัท าสาระสงัเขปและน าสง่ใหผู้ใ้ชบ้รกิาร 

2. ทกัษะการบรหิารจดัการ 2 .1 การวางแผนและตัง้เปา้หมายการด าเนินงาน โดยเก่ียวเนื่อง
กับการบริหารจัดการเวลาเพื่ อตอบสนองความต้องการ
สารสนเทศของผูใ้ชบ้รกิาร รวมถึงมีความสามารถในการบรหิาร
จดัการขอ้มลู 

2 .2 การจัดล าดับความส าคัญและการบริหารเวลา เช่น การ
สบืคน้สารสนเทศ การสง่ต่อขอ้มลูใหผู้ใ้ชบ้รกิาร เป็นตน้ เพราะ
ผู้ใช้บริการสารสนเทศทางด้านวิทยาศาสตรส์ุขภาพมีเวลา
จ ากดั 
2 .3 การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาที่ เก่ียวข้องกับการ
ให้บริการ หรืองานของตนเองเพื่อส่งเสริมการท างานของ
ผูใ้ชบ้รกิารหอ้งสมดุใหส้ามารถปฏิบตัิงานไดบ้รรลวุตัถปุระสงค ์
2 .4 การประชาสมัพนัธ ์เพื่อแนะน าทรพัยากรสารสนเทศใน
หอ้งสมดุของตนเองใหม้ีความนา่สนใจ รวมถึงมคีวามสามารถ
ในการเจรจาสือ่สารกบัหนว่ยงานทัง้ภายในและภายนอก
หอ้งสมดุ 
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ทกัษะ 3. ทกัษะทางเทคโนโลยีและ
ระบบสารสนเทศ 

ความสามารถในการใช้ เทค โน โลยี สารสน เทศ  ได้แก่ 
อินเทอรเ์น็ต สื่อสังคมออนไลน์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และ
ระบบปฏิบัติการต่าง ๆ เพื่ ออ านวยความสะดวกให้แก่
ผูใ้ชบ้รกิาร หรอืสง่เสรมิใหผู้ใ้ชบ้รกิารเขา้ถึงบรกิารของหอ้งสมดุ
ไดง้่ายยิ่งขึน้ผ่านช่องทางออนไลน ์รวมทัง้มีความสามารถใน
การแกปั้ญหาเก่ียวกับการใชง้านฐานขอ้มูล และการเช่ือมต่อ 
VPN 

4. ทกัษะการสอนและการ
ฝึกอบรม 

ความสามารถในการสอน ควบคมุหรือบรหิารจดัการหอ้งเรียน
ของกลุม่ผูเ้รยีนแตล่ะประเภท และตอ้งสามารถถ่ายทอดความรู้
แก่ผูใ้ชบ้รกิารใหเ้ขา้ใจไดง้่ายในเวลาสัน้ ๆ 

5. ทกัษะการสื่อสาร เพื่อซกัถามเก็บขอ้มูลส าหรบัการใหบ้ริการสืบคน้สารสนเทศ 
หรือความสามารถในการพูดเพื่อชี ้แจงเหตุผลที่ เหมาะสม
ตามแต่ละสถานการณ ์โดยไม่สรา้งความขดัแยง้กบัผูใ้ชบ้รกิาร 
นอกจากนีท้กัษะนีย้งัเก่ียวเนื่องกบัทกัษะอื่น ๆ ไดแ้ก่ ทกัษะการ
ใหบ้ริการสารสนเทศ ทักษะการสมัภาษณ์อา้งอิง ทักษะการ
สอนและการฝึกอบรม 

คณุลกัษณะ 1. จรยิธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

นักสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วยค้นคว้าควร
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ไม่ขัดต่อหลัก
จริยธรรมและค านึงถึงความถูกต้องในการให้บริการแก่
ผูใ้ชบ้รกิาร เช่น การเขียนอา้งอิงสารสนเทศ การละเมิดลิขสิทธ์ิ 
เป็นตน้ 

2. การจดัการตนเองและ 
ความฉลาดทางอารมณ ์

นกัสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วยคน้ควา้ตอ้งควบคุม
และบรกิารจดัการอารมณข์องตนเองไดด้ีขณะปฏิบตัิหนา้ที่ แม้
ตอ้งเผชิญกับผูใ้ช้บริการจ านวนมากหลากหลาย ทั้งยังต้อง
เขา้ใจพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการหอ้งสมดุทางดา้นวิทยาศาสตร์
สขุภาพ 

3. มนษุยสมัพนัธ ์ นกัสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วยคน้ควา้ตอ้งยิม้แยม้
แจ่มใส มีอัธยาศัยดี และมีน ้าใจต่อผู้อื่นเพราะต้องติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกหอ้งสมุด และ
ใหบ้รกิารสารสนเทศแก่ผูใ้ชบ้รกิาร 
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คณุลกัษณะ 4. จิตบรกิาร เป็นคุณลกัษณะส่วนบุคคลที่ส  าคญัของบรรณารกัษ์ที่ตอ้งให้
ความสนใจ ใหค้วามช่วยเหลอืแก่ผูใ้ชบ้รกิารหอ้งสมดุดว้ยความ
เต็มใจทนัทีที่สงัเกตเห็นพฤติกรรมของผูใ้ชบ้รกิาร ซึง่บางคนอาจ
มาติดต่อครัง้แรก บางคนตอ้งการสารสนเทศเรง่ด่วน หรือบาง
คนมาติดตอ่ดว้ยสภาวะอารมณท์ี่แตกตา่งกนั 

5. ภาวะผูน้  า เป็นคุณลกัษณะที่นักสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วย
คน้ควา้มีหรือไม่มีก็ได ้เพราะในบางครัง้ตอ้งอยู่ในฐานะผูต้าม 
และบางครัง้ตอ้งอยูใ่นฐานะผูน้  าในการสอนงานหอ้งสมดุใหก้บั
เจา้หนา้ที่หอ้งสมดุ กลา่วคือตอ้งเป็นไดท้ัง้ผูน้  าและผูต้าม 

6. การพฒันาตนเองและการ
เรยีนรูต้ลอดชีวิต 

เนื่องจากขอ้มูลข่าวสารความรูม้ีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
ดงันัน้นกัสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วยคน้ควา้จึงตอ้ง
แสวงหาความรูอ้ยา่งสม ่าเสมอ 

7. ความรบัผิดชอบ นกัสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วยคน้ควา้ตอ้งมีความ
รบัผิดชอบต่อหนา้ที่และภาระงานของตนคือการใหบ้ริการแก่
ผูใ้ช้บริการให้ทันเวลา ให้ลุล่วงโดยไม่ผลกัภาระใหก้ับเพื่อน
รว่มงาน และค านงึถึงองคก์รและบคุลากรอื่นในหอ้งสมดุ 

8. แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ นักสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วยค้นคว้าต้องมี
แรงจูงใจในการท างานใหบ้รรลุเป้าหมายด้วยการท างานให้
ถกูตอ้ง รวดเรว็ เต็มก าลงัความสามารถ และใหค้วามส าคญักบั
ผูใ้ชบ้ริการทกุคน เพราะหากผูใ้หบ้รกิารมีแรงจูงใจจะท าใหเ้กิด
ความมุง่มั่นในการท างานใหม้ีคณุภาพ 

9. ความนา่เช่ือถือและนา่
ไวว้างใจ 

นกัสารสนเทศบรกิารตอบค าถามและช่วยคน้ควา้ตอ้งมีบคุลกิที่
น่าเช่ือถือและสามารถให้บริการตอบค าถามได้จนท าให้
ผูใ้ชบ้ริการเกิดความมั่นใจ ประทบัใจ และรูส้ึกไวว้างใจในให้
การใชบ้รกิาร 

10. ความคิดรเิริม่สรา้งสรรค ์ เป็นคุณลักษณะส่วนบุคคลที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาและ
ปรบัปรุงการท างานของนกัสารสนเทศบริการตอบค าถามและ
ช่วยคน้ควา้ใหด้ียิ่งขึน้ 
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คณุลกัษณะ 11. การปรบัตวั เนื่องจากนกัสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วยคน้ควา้จะ
ส าเร็จการศึกษาทางดา้นมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตรเ์ป็น
สว่นใหญ่ ท าใหเ้มื่อปฏิบตัิงานท่ีหอ้งสมดุทางดา้นวิทยาศาสตร์
สขุภาพตอ้งอาศยัการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัองคก์ร วฒันธรรม และ
พฤติกรรมการใชส้ารสนเทศของผูใ้ชบ้รกิารในสาขาวิชานี ้

สมรรถนะหลกัดา้นความรูแ้ละทกัษะ 
ที่ผูใ้หข้อ้มลูเสนอแนะเพิม่เตมิ 

1. ความรูด้า้นศิลปะและการออกแบบ 
2. ความรูเ้ก่ียวกบัการจดัการความรู ้
3. ความรูเ้ก่ียวกบัการสรา้งคอนเทนต ์การเขียนข่าว และการเขียน
สครปิ 
4. ความรูเ้ก่ียวกบัวฒันธรรมของชาติอื่น 
5. ความสามารถในการท างานเป็นทีม 
6. ความสามารถในการน าเสนอ 

ตาราง 6 สมรรถนะตามต าแหนง่ของนกัสารสนเทศบรกิารตอบค าถามและชว่ยคน้ควา้ของ
หอ้งสมดุทางดา้นวิทยาศาสตรส์ขุภาพ 

สมรรถนะตามต าแหนง่ของนกัสารสนเทศบรกิารตอบค าถามและช่วยคน้ควา้ของหอ้งสมดุ 
ทางดา้นวิทยาศาสตรส์ขุภาพ 

ความรู ้ 1. ดา้นสารสนเทศเฉพาะทาง 1.1 สภาพแวดลอ้มทางการดแูลสขุภาพท าใหต้อ้งมี
ความรูเ้ก่ียวกบัโรคตา่ง ๆ โดยหมั่นติดตามขอ้มลูขา่วสาร
เก่ียวกบัโรคอบุตัใิหม ่
1.2 วิชาชีพวิทยาศาสตรส์ขุภาพสาขาตา่ง ๆ ครอบคลมุ
ศาสตรท์ี่หอ้งสมดุใหบ้รกิาร รวมถึงรายวชิาและหลกัสตูร
ที่เปิดการเรยีนการสอน 
1.3 นโยบายพนัธกิจ วิสยัทศัน ์ทศิทางการด าเนนิงานของ
หนว่ยงานหรอืองคก์รที่หอ้งสมดุใหบ้รกิาร 
1.4 ค าศพัทแ์ละแนวคิดทางดา้นวิทยาศาสตรส์ขุภาพ 
โดยเฉพาะความรูเ้ฉพาะทาง (Technical Terms) 
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ตาราง 6 (ตอ่) 

สมรรถนะตามต าแหนง่ของนกัสารสนเทศบรกิารตอบค าถามและช่วยคน้ควา้ของหอ้งสมดุ 
ทางดา้นวิทยาศาสตรส์ขุภาพ 

ความรู ้  1.5 การจดัการศึกษาและฝึกอบรมเก่ียวกับวิชาชีพสขุภาพเช่น
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน หลกัสตูรที่ตอ้งการไดร้บัการ
สนบัสนนุจากหอ้งสมดุ 

2. ดา้นแหลง่และ 
การจดัระบบสารสนเทศ 
เฉพาะทาง 

2 .1  ท รัพ ยาก รสารสน เทศและแหล่ งสารสน เทศทาง
วิทยาศาสตรส์ุขภาพ โดยมีความรูแ้ละความเข้าใจเก่ียวกับ
แหลง่สารสนเทศที่เหมาะสมกบัผูใ้ชบ้ริการแต่ละคน ซึง่มีความ
ตอ้งการใชส้ารสนเทศในสาขาวิชาแตกตา่งกนั 
2.2 การจัดการแหล่งสารสนเทศหลายรูปแบบ คือมีความรู้
เก่ียวกับการรวบรวมและจัดหมวดหมู่ด้วยหัว เรื่องทาง
การแพทย ์(Medical subject heading) ใหแ้หล่งสารสนเทศที่
ห้องสมุดบอกรบัและแหล่งสารสนเทศอื่นเพื่ออ านวยความ
สะดวกแก่ผูใ้ชบ้รกิารในการเขา้ถึงและคน้หาสารสนเทศ 
2.3 การประยุกต์ใช้หัวเรื่องทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์
สขุภาพนกัสารสนเทศบรกิารตอบค าถามและช่วยคน้ควา้ควรมี
ความรูเ้ก่ียวกับการประยุกตใ์ช้หัวเรื่องทางการแพทยใ์นการ
รวบรวมแหลง่สารสนเทศที่สนบัสนนุหลกัสตูรการเรียนการสอน
และการปฏิบตัิงานของผูใ้ชบ้รกิาร 

3. ดา้นการบรกิารสารสนเทศ
เฉพาะทาง 

3.1 การใช้ฐานขอ้มูลทางวิทยาศาสตรส์ุขภาพ ไดแ้ก่ ความรู้
เก่ียวกบัวิธีการสืบคน้สารสนเทศ ลกัษณะพิเศษของฐานขอ้มลู 
หรอืเทคนิคการสืบคน้เฉพาะของแต่ละฐานขอ้มลู และควรรูว้่า
ฐานขอ้มลูใดเหมาะสมกบัผูใ้ชบ้รกิารกลุม่ใด สาขาวิชาใด 
3.2 การใช้กระบวนการสารสนเทศหลักฐานเชิงประจักษ์ และ 
PICO Model เพื่อใช้ในการสืบค้นสารสนเทศประกอบการ
ตดัสนิใจใหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิาร 

ทกัษะ 1. ทกัษะการบรกิาร
สารสนเทศทางวิทยาศาสตร์
สขุภาพ 

2.1 การแนะน าแหลง่สารสนเทศทางดา้นวิทยาศาสตรส์ขุภาพ
เพื่อสง่มอบสารสนเทศที่เหมาะสม ตรงตามความตอ้งการของ
ผูใ้ชบ้รกิาร 
2.2 ทกัษะการสบืคน้สารสนเทศทางการแพทยต์ามหลกัฐานเชิง
ประจกัษ์ดว้ย PICO Model 
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ตาราง 6 (ตอ่) 

สมรรถนะตามต าแหนง่ของนกัสารสนเทศบรกิารตอบค าถามและช่วยคน้ควา้ของหอ้งสมดุ 
ทางดา้นวิทยาศาสตรส์ขุภาพ 

ทกัษะ 2. ทกัษะการจดัการแหลง่
สารสนเทศทางวิทยาศาสตร์
สขุภาพ 

ความสามารถในการจดัท าดชันีและบทคดัย่อ รวมถึงสามารถ
วิเคราะหแ์หลง่สารสนเทศเพื่อรวบรวมและพฒันาใหผู้ใ้ชบ้รกิาร
สามารถเขา้ถึงไดส้ะดวก และรวมแหล่งสารสนเทศตามความ
ตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารแตล่ะราย 

3. การวจิยัเฉพาะทาง ความสามารถเก่ียวกับวิธีวิจัยทางการแพทยแ์ละพยาบาลที่
ไดร้บัความนิยม คือ การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ 
(Systematic Review) และจรยิธรรมการวิจยัในมนษุย ์

สมรรถนะตามต าแหนง่ดา้นความรูแ้ละทกัษะ
ที่ผูใ้หข้อ้มลูเสนอแนะเพิม่เตมิ 

1. ความรูเ้ก่ียวกับแหล่งตีพิมพ์บทความวารสารทางด้าน
วิทยาศาสตรส์ขุภาพ 
2. ความรอบรูด้า้นสขุภาพ (Health Literacy) 
3. ทกัษะในการประเมินคณุคา่งานวิจยัอยา่งมีวิจารณญาณ                                                                                                                                                        

 
ผลจากการศึกษาในระยะท่ี 1 สมรรถนะนักสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วย

คน้ควา้ของหอ้งสมดุทางดา้นวิทยาศาสตรส์ขุภาพ สรุปเปรียบเทียบกบักรอบแนวคิดในการวิจยั ได้
ดงัแสดงในตาราง 7 

ตาราง 7 เปรียบเทียบกรอบแนวคิดในการวิจยักบัผลการวิจยั 

กรอบแนวคดิในการวจิยั ผลการวิจยั 

สมรรถนะหลกั สมรรถนะตามต าแหนง่ สมรรถนะอื่นที่พงึม ี

1. ความรู ้
1.1 วิทยาศาสตรส์ขุภาพ 

1.2 การบรหิารจดัการ
และภาวะผูน้  า 

1.3 การบรกิารสารสนเทศ
ทางวิทยาศาสตรส์ขุภาพ 

1.4 การบรหิารจดัการ
แหลง่สารสนเทศทาง
วิทยาศาสตรส์ขุภาพ 

1.1 วิชาชีพสารสนเทศ
และบรรณารกัษศาสตร ์
1.2 เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.3 การบรหิารจดัการ
ทั่วไป 

1.4 ระเบียบวิธีวจิยั 

1.5 การสอนและการ 

1.1 สารสนเทศเฉพาะ
ทาง 
1.2 แหลง่และการ
จดัระบบสารสนเทศ
เฉพาะทาง 
1.3 บรกิารสารสนเทศ
เฉพาะทาง 

1.1 แหลง่ตีพิมพ์
บทความวารสาร
ทางดา้นวิทยาศาสตร์
สขุภาพ 

1.2 ความรอบรูด้า้น
สขุภาพ 
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ตาราง 7 (ตอ่) 

กรอบแนวคดิในการวจิยั ผลการวิจยั 

สมรรถนะหลกั สมรรถนะตามต าแหนง่ สมรรถนะอื่นที่พงึม ี

1. ความรู ้(ตอ่) 
1.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ
และระบบสารสนเทศ 

1.6 ระเบียบวิธีวจิยั 

1.7 กฎหมาย 

1.8 การสอนและการ
ฝึกอบรม 

ฝึกอบรม 

1.6 กฎหมายลขิสทิธ์ิ 

  

2. ทกัษะ    

2.1 การบรหิารจดัการ
และภาวะผูน้  า 

2.2 บรกิารสารสนเทศทาง
วิทยาศาสตรส์ขุภาพ 

2.3 การจดัการแหลง่
สารสนเทศทาง
วิทยาศาสตรส์ขุภาพ 

2..4 เทคโนโลยีและระบบ
สารสนเทศ 

2.5 การสอนและการ
ฝึกอบรม 

2.6 การสือ่สาร 

2.1 การบรหิารจดัการ 
2.2 เทคโนโลยีและ
ระบบสารสนเทศ 

2.3 การสอนและการ
ฝึกอบรม 

2.4 การสือ่สาร 

2.1 บรกิารสารสนเทศ
ทางวิทยาศาสตรส์ขุภาพ 

2.2 การจดัการแหลง่
สารสนเทศ 

2.3 การทบทวน
วรรณกรรมอยา่งเป็น
ระบบ 

2.1 การประเมินคณุคา่
งานวจิยัอยา่งมี
วิจารณญาณ 

3. คณุลกัษณะสว่นบคุคล    

3.1 จรยิธรรมและ
จรรยาบรรณวชิาชีพ 

3.2 การจดัการตนเอง 
3.3 มนษุยสมัพนัธ ์

3.4 ทศันคตดิา้นบรกิาร 
และจิตบรกิาร 
3.5 ภาวะผูน้  า และความ
เป็นผูน้  า 

3.1 จรยิธรรมและ
จรรยาบรรณวชิาชีพ 

3.2 การจดัการตนเอง
และความฉลาดทาง
อารมณ ์

3.3 มนษุยสมัพนัธ ์

3.4 จิตบรกิาร 
3.5 ภาวะผูน้  า 
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ตาราง 7 (ตอ่) 

กรอบแนวคดิในการวจิยั ผลการวิจยั 

สมรรถนะหลกั สมรรถนะตามต าแหนง่ สมรรถนะอื่นที่พงึม ี

3. คณุลกัษณะสว่นบคุคล 
(ตอ่) 
3.6 การพฒันาตนเองและ
เรยีนรูต้ลอดชีวิต 

3.7 ความรบัผิดชอบ 

3.8 แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ 

3.9 การสรา้งบรรยากาศ
ใหเ้กิดความเคารพและนา่
ไวว้างใจ 

3.10 ความคิดรเิริม่
สรา้งสรรค ์

3.11 ความสามารถใน
การปรบัตวั 

3.6 การพฒันาตนเอง
และการเรยีนรูต้ลอด
ชีวิต 

3.7 ความรบัผิดชอบ 

3.8 แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ 

3.9 ความนา่เช่ือถือและ
นา่ไวว้างใจ 

3.10 ความคิดรเิริม่
สรา้งสรรค ์

3.11 การปรบัตวั 

  

แนวทางพัฒนาสมรรถนะนักสารสนเทศที่ให้บริการตอบค าถามและช่วยค้นคว้าของ
ห้องสมุดทางด้านวิทยาศาสตรสุ์ขภาพ 

การศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะนกัสารสนเทศท่ีใหบ้ริการตอบค าถามและช่วย
คน้ควา้ของหอ้งสมดุวิทยาศาสตรส์ขุภาพ  มีขัน้ตอนในการศกึษา คือ ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการวิเคราะห์
ผลการวิจัยในระยะท่ี 1 จากนั้นน าข้อมูลท่ีได้มาจัดท าร่างแนวทางการพัฒนาสมรรถนะนัก
สารสนเทศท่ีใหบ้ริการตอบค าถามและช่วยคน้ควา้ของหอ้งสมุดวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  เสนอต่อ
ผูท้รงคุณวุฒิ จ  านวน 6 ราย  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของร่างแนวทาง รวมทัง้ใหข้อ้คิดเห็น
เพิ่มเติม  ซึ่งผลการศกึษาแนวทางการพฒันาสมรรถนะนกัสารสนเทศท่ีใหบ้ริการตอบค าถามและ
ชว่ยคน้ควา้ของหอ้งสมดุวิทยาศาสตรส์ขุภาพ  มีดงันี ้

1. ประเด็นที่น าไปสู่การพัฒนาสมรรถนะนักสารสนเทศบริการตอบค าถามและ
ช่วยค้นคว้าของห้องสมุดทางด้านวิทยาศาสตรสุ์ขภาพ 

จากการวิเคราะหส์มรรถนะนักสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วยคน้ควา้ของ
หอ้งสมุดทางดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพ สามารถสรุปประเด็นส าคญัท่ีน าไปสู่แนวทางการพฒันา
ดงันี ้
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1.1 ด้านความรู้ พบว่านักสารสนเทศบริการตอ้งค าถามและช่วยการคน้ควา้ของ
ห้องสมุดทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพต้องมีความรู้ความเข้าใจ ในหลายด้าน ได้แก่ ด้าน
สารสนเทศเฉพาะทาง แหล่งสารสนเทศและการจัดระบบสารสนเทศเฉพาะทาง การบริการ
สารสนเทศเฉพาะทาง วิชาชีพสารสนเทศและบรรณารกัษศาสตร ์เทคโนโลยีสารสนเทศ การ
จดัการทั่วไป ระเบียบวิธีวิจยั การสอนและการฝึกอบรม และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบังานหอ้งสมุด 
โดยเฉพาะความรูค้วามเขา้ใจดา้นสารสนเทศเฉพาะทาง และการบรกิารสารสนเทศเฉพาะทาง 

1.2 ด้านทักษะ พบว่า นักสารสนเทศบริการตอ้งค าถามและช่วยการคน้ควา้ของ
หอ้งสมดุทางดา้นวิทยาศาสตรส์ขุภาพตอ้งมีทกัษะในดา้นตา่ง ๆ ไดแ้ก่ทกัษะการบริหารจดัการคือ
สามารถวางแผนการด าเนินงาน สามารถจดัล าดบัความส าคัญของงาน การคิดวิเคราะหแ์กปั้ญหา 
และมีความสามารถในการประชาสมัพนัธบ์ริการของหอ้งสมุดท่ีส่งเสริมการปฏิบตัิงานหรือความ
ตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิาร รวมทัง้มีทกัษะในการใหบ้รกิารสารสนเทศและจดัการแหลง่สารสนเทศทาง
วิทยาศาสตรส์ขุภาพ การใชเ้ทคโนโลยี ทกัษะการสอนและการฝึกอบรม รวมทัง้ความสามารถใน
การส่ือสาร 

1.3 ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล  พบวา่ นกัสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วย
คน้ควา้ของหอ้งสมุดทางดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพควรมีคณุลกัษณะส่วนบุคคลหลายดา้น ไดแ้ก่ 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ การจดัการตนเองและความฉลาดทางอารมณ ์มนุษยสมัพนัธ ์
จิตบริการ ภาวะผูน้  า การพัฒนาตนเองและการเรียนรูต้ลอดชีวิต ความรบัผิดชอบ แรงจูงใจใฝ่
สมัฤทธ์ิ ความน่าเช่ือถือและน่าใชว้างใจ ความคิดริเริ่มสรา้งสรรค ์และการปรบัตวั โดยเฉพาะจิต
บรกิารและการเรียนรูต้ลอดชีวิต 

2. แนวทางการพัฒนาสมรรถนะนักสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วย
ค้นคว้าของห้องสมุดทางด้านวิทยาศาสตรสุ์ขภาพ 

จากประเดน็ท่ีน าไปสู่การพฒันาสมรรถนะนกัสารสนเทศบรกิารตอบค าถามและช่วย
คน้ควา้ของหอ้งสมุดทางดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  ผูว้ิจยัไดน้  ามาจดัท ารา่งแนวทางการพฒันาฯ 
ซึ่งประกอบดว้ยประเด็นส าคญั 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) การพฒันาคน 2) การพัฒนาองคก์ร และ 3) การ
พัฒนาองคป์ระกอบสนับสนุน ผลการประเมินร่างแนวทางการพัฒนาสมรรถนะนักสารสนเทศ
บริการตอบค าถามและช่วยคน้ควา้ของหอ้งสมุดทางดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพ จากผูท้รงคณุวุฒิ 
ปรากฏดงันี ้

2.1 การพัฒนาคน 
 2.1.1 การพฒันาความรู ้
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 การพัฒนาความรูข้องบุคลากรโดยใช้หลักการจัดการความรู้เป็นอีกหนึ่ง
แนวทางส าหรบัพฒันาบคุลากรเพ่ือใหเ้กิดผลลพัธ์ หลกั 2 ประการ ไดแ้ก่ 1) การสรา้งองคค์วามรู้
ใหม่ ท่ีจะเป็นประโยชนต์อ่การปฏิบตัิงานโดยการแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างปฏิบตัิงาน การ
บอกเล่าประสบการณห์รือความรูท่ี้ไดร้บัจากการศกึษาดงูาน จากการรบัืังวิทยากรบรรยาย การ
ทบทวนปัญหาจากการท างานและระดมความคิดเพ่ือสกัดความรู้ น าไปวางแผนปรับปรุง 
พฒันาการท างานใหเ้กิดประสิทธิภาพยิ่งขึน้ ลดขอ้ผิดพลาดใหน้อ้ยลงและสรา้งความพึงพอใจตอ่
ผูใ้ชบ้ริการ  2) การรกัษาองคค์วามรูเ้ดิม  เน่ืองจากนักสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วย
คน้ควา้ท่ีมีความรูค้วามสามารถระดบัเช่ียวชาญคือผูท่ี้ปฏิบตัิงานในหอ้งสมดุทางดา้นวิทยาศาสตร์
สุขภาพเป็นระยะเวลานานหลายปี มีอายุมาก และก าลังจะเกษียณอายุงาน เพ่ือรวบรวม และ
รกัษาความรูแ้ฝงในตวับุคคล (Tacit Knowledge) ใหค้งอยู่กับองคก์ร และถ่ายทอดสู่บุคลากรรุ่น
ใหม่ รวมทั้งมีประโยชนต์่อองคก์รในกรณีท่ีบุคคลดังกล่าวลาออก หรือเสียชีวิต นอกจากนีน้ัก
สารสนเทศบริการตอบค าถามและชว่ยคน้ควา้ของหอ้งสมดุทางดา้นวิทยาศาสตรส์ขุภาพส่วนใหญ่
ส าเร็จการศึกษาทางด้านบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตรท์ั้งระดับปริญญาตรีและ
ปริญญาโท ท าให้ขาดความรู ้ความเข้าใจทางศาสตรด์้านวิทยาศาสตรส์ุขภาพ โดยเฉพาะ
กระบวนการสืบค้นสารสนเทศทางการแพทย์และพยาบาล รวมทั้งความรูเ้ฉพาะทางซึ่งเป็น
ประโยชนต์่อการท างานในห้องสมุดเฉพาะ จึงควรมีแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะทางดา้น
ความรูท้ั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการเพ่ือให้นักสารสนเทศบริการตอบค าถามของ
หอ้งสมุดทางดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพปฏิบตัิหนา้ท่ีไดอ้ย่างราบรื่นและเขา้ใจศาสตรค์วามรูข้อง
ผูใ้ชบ้รกิาร ดงันี ้

 2.1.1.1 การสรา้งชุมชนนักปฏิบัติ การรวมกลุ่มอย่างไม่เป็นทางการเพ่ือ
แลกเปล่ียน เรียนรูป้ระสบการณ ์และปัญหาจากการท างาน โดยรว่มกนัหาวิธีการปฏิบตัิงานท่ีเป็น
เลิศ อาศัยช่องทางและวิธีการในการแลกเปล่ียนหลากหลายวิธี เช่น   การสนทนาแลกเปล่ียน
ความรูซ้ึ่งกนัและกนัระหว่างนกัสารสนเทศรุน่เก่าท่ีมีประสบการณก์ารท างานกบันกัสารสนเทศรุน่
ใหม่ ซึ่งส  าเร็จการศึกษาทางดา้นบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตรโ์ดยตรงท าให้ขาด
ความรูเ้ฉพาะทางท่ีจ าเป็นต่อการใหบ้ริการของหอ้งสมุด ผ่านการพบปะกันในช่วงเวลาว่างจาก
งาน  การสนทนาผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน ์ การจดัท าเว็บบอรด์  ฯลฯ 

 ผูท้รงคณุวุฒิส่วนใหญ่เห็นดว้ยกับวิธีการนี ้โดยการเขา้รว่มกับเครือข่ายท่ีมี
สมาชิกจากหน่วยงานอ่ืน ๆ หรือการรวมกลุ่มอย่างไม่เป็นทางการ จะท าใหผู้เ้ขา้รว่มไดเ้รียนรูก้าร
ท างานจากการแลกเปล่ียนเรียนรูอ้ยา่งกวา้งขวางผ่านการพดูคยุ สอบถามภายในกลุ่มอย่างไมเ่ป็น
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ทางการทางส่ือสงัคมออนไลนร์ะหว่างนักสารสนเทศรุ่นเดียวกัน และนักสารสนเทศรุ่นเก่ากับรุ่น
ใหม่ ทัง้ดา้นความรู ้ทักษะ ปัญหาท่ีพบ รวมถึงประโยชนใ์นการใชท้รพัยากรสารสนเทศร่วมกัน 
และมีบางส่วนท่ีเห็นต่างโดยให้ข้อสังเกตว่าบุคลากรของห้องสมุดมีจ านวนน้อย ดังนั้นอาจ
รวมกลุ่มในการแลกเปล่ียนเรียนรูป้ระสบการณไ์ดย้ากในกรณีท่ีอยู่ต่างสถานท่ี ต่างสถาบนั และ
การมีปัจจยัสนบัสนุนแตกต่างกัน เช่น เทคโนโลยี รูปแบบการท างาน ความตอ้งการทางการวิจยั 

เป็นตน้ นอกจากนีผู้ท้รงคุณวุฒิยังแนะน าว่าการสรา้งชุมชนนักปฏิบตัิอาจมีการจัดการประชุม 
และสรุปประเดน็ส าคญัเพื่อประโยชนใ์นการท างาน 

 2.1.1.2 การสอนแนะงาน (Coaching)  และการฝึกอบรมในงาน (on the job 
training) ไดแ้ก่ การมอบหมายงานใหบุ้คลากรใหม่ลงมือปฏิบตัิงาน เช่น การแนะน าทรพัยากร
สารสนเทศใหม่ โดยน าเนือ้หาในหนังสือท่ีต้องการแนะน ามาเช่ือมโยงให้เข้ากับข่าวสารหรือ
สถานการณ์ในปัจจุบัน เพราะนอกจากดึงดูดความสนใจของผูอ้่านแลว้ยังมีความทันสมัย การ
เผยแพร่เนือ้หาท่ีรวดเร็วจะเป็นแรงกระตุน้ใหน้กัสารสนเทศเกิดความพยายามเรียนรูแ้ละผลิตผล
งานออกมาในระยะเวลาท่ีจ ากัดนอกจากนีย้งัท าใหน้กัสารสนเทศเกิดความคุน้เคยกับทรพัยากร
สารสนเทศของห้องสมุดและได้เรียนรู้ศาสตรท์างวิทยาศาสตรส์ุขภาพขณะท่ีปฏิบัติงานซึ่ง
ผูท้รงคณุวฒุิเห็นดว้ยกบัวิธีการสอนแนะงาน และการฝึกอบรมในงานเพราะช่วยสรา้งแนวทางใน
การท างานใหแ้ก่นกัสารสนเทศตามหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ รวมถึงสามารถพฒันาการเรียนรูไ้ดเ้ร็ว
ขึน้ และพัฒนาการท างานต่อได้ด้วยตนเอง โดยวิธีการดังกล่าวควรมีพ่ีเลี ้ย งในการดูแลให้
ค  าแนะน า หรือจดัใหมี้การท ารายงานสง่กบัพ่ีเลีย้งหรือผูต้รวจงาน 

 2.1.1.3 การมอบหมายกิจกรรมหรือโครงการ ไดแ้ก่ การมอบหมายให้นัก
สารสนเทศท างานวิจัย เช่น การส ารวจการใช้ทรัพยากรสารสนเทศและความต้องการของ
ผูใ้ชบ้ริการดว้ยวิธีการสมัภาษณ ์นอกจากสรา้งสมัพนัธภาพอนัดีระหวา่งผูใ้หบ้รกิารกบัผูใ้ชบ้รกิาร 
ยงัเป็นการท าความเขา้ใจและรูจ้กัผูใ้ชบ้ริการ รวมทัง้ไดเ้รียนรูศ้าสตรว์ิชาท่ีผูใ้ชบ้ริการปฏิบตัิงาน
พบว่าผูท้รงคุณวุฒิเห็นดว้ยกับวิธีการนี ้และเสนอแนะว่าควรมีการพิจารณาองคค์วามรูพื้น้ฐาน
ของผูท่ี้ไดร้บัมอบหมายงาน โดยเฉพาะการท าวิจยัเพราะมีหลายระดบั โดยระยะแรกอาจเป็นผูร้ว่ม
ทีมวิจยั หรือผูช้่วยวิจยัเพ่ือเรียนรูก้ระบวนการท าวิจยัจนเกิดความเขา้ใจก่อนลงมือปฏิบตัิจริงใน
ฐานะเจ้าของโครงการหรืองานวิจัย และควรท างานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการท างานของนัก
สารสนเทศ หรือการพฒันางานประจ าสู่งานวิจยั (R2R) เพราะนอกจากจะไดร้บัความรูค้วามเขา้ใจ
เรื่องการท าวิจยัแลว้ ยงัท าใหผู้ว้ิจยัไดค้น้พบค าตอบส าหรบัใชแ้กปั้ญหา หรือปรบัปรุงกระบวนการ
ท างาน 
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 2.1.1.4 การจดัท าคู่มือ หรือรวบรวมค าถามท่ีพบบ่อยจากผูใ้ชบ้ริการ ไดแ้ก่ 
การจัดท าคู่มือการใช้ฐานขอ้มูล และคู่มือการสืบคน้ทรพัยากรสารสนเทศให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
นอกจากจะเป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการบริการและให้ค  าแนะน าแก่ผู้ใช้บริการแล้วยังท าให้นัก
สารสนเทศไดพ้ัฒนาตนเอง ไดท้บทวนความรู ้และเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เน่ืองจากฐานขอ้มูลจะมีการ
ปรบัปรุงหรือเพิ่มคุณสมบัติใหม่ ส  าหรบัค าถามท่ีพบบ่อยคือการรวบรวมค าถามท่ีผู้ใชบ้ริการ
สอบถามจัดเก็บเป็นคลังความรู ้หรือคลังค าถามดว้ยการจดบันทึกและระบุแนวทางการตอบ
เพ่ือใหน้กัสารสนเทศรุน่ใหมไ่ดอ้า่นและเรียนรู ้

 ผูท้รงคณุวฒุิส่วนใหญ่เห็นดว้ยกับวิธีการดงักล่าวโดยระบุว่าเป็นการเรียนรู้
กระบวนการท างานระหว่างการเขียนคูมื่อหรือตอบปัญหาท่ีพบ ซึ่งจะท าใหผู้ป้ฏิบตัิงานเกิดความ
เข้าใจในงานอย่างลึกซึง้ ทั้งนีย้ังสามารถใช้เป็นแนวทางในการตอบปัญหาและให้ค  าแนะน า
เก่ียวกบัการใหบ้รกิารท่ีผูใ้ชส้อบถามบอ่ยส าหรบันกัสารสนเทศบรกิารตอบค าถามและชว่ยคน้ควา้
ท่ีเขา้มาปฏิบตัิงานใหม่ และกรณีท่ีบคุลากรเกษียณอายงุาน หรือลาออก แต่ไดเ้สนอแนะว่าวิธีการ
นี ้อาจไม่เกิดประโยชน์หรือความคุ้มค่า เน่ืองจากค าถามท่ีพบบ่อยเป็นค าถามพื ้นฐานไม่
จ  าเป็นตอ้งจดบนัทกึ อาจเสียเวลาในการจดบนัทกึและไม่สามารถแจกแจงค าตอบไดอ้ยา่งละเอียด 
รวมทัง้ตอ้งมีการจดัเก็บค าถามและค าตอบท่ีสามารถคน้หาไดง้่าย 

 2.1.1.5 การสอบถามผู้เช่ียวชาญ เม่ือมีข้อสงสัยเก่ียวกับความรูท้างดา้น
วิทยาศาสตรส์ุขภาพ  เช่น หัวข้อท่ีได้รับความนิยม การวิจัยทางการแพทย์หรือการพยาบาล 
ความก้าวหนา้ทางวิทยาการต่าง ๆ ซึ่งไม่สามารถเรียนรูห้รือเขา้ใจไดด้ว้ยวิธีการอ่าน เพราะ เป็น
เรื่องใหม่ยงัไม่ไดร้บัความนิยมในประเทศไทย หรือมีผูก้ล่าวถึงจ านวนนอ้ย นกัสารสนเทศอาจใช้
วิธีการสอบถามจากผูเ้ช่ียวชาญเพราะคลกุคลีกบัความรูต้า่ง ๆ หรืออาจมีประสบการณม์ากกวา่ท า
ใหส้ามารถใหค้  าแนะน าท่ีดีตอ่การเรียนรูข้องนกัสารสนเทศได ้

 ผูท้รงคุณวุฒิส่วนใหญ่เห็นดว้ยกับวิธีการนี ้เพราะการสอบถามผูเ้ช่ียวชาญ
ทางดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพจะท าใหน้กัสารสนเทศซึมซบัความรู ้หรือขอ้มูลท่ีเป็นประโยชนต์่อ
การใหบ้ริการสารสนเทศ แต่วิธีการพฒันาสมรรถนะนีจ้ะขึน้อยู่กบัความสามารถในการถ่ายทอด
ความรูข้องผูเ้ช่ียวชาญซึ่งอาจไม่มีความถนดัในการบอกเล่าประสบการณห์รือความรูต้า่ง ๆ และมี
บางส่วนใหค้วามเห็นว่า วิธีการนีเ้ป็นนามธรรมเกินไป  ควรสอบถามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ
วา่ตอ้งการสารสนเทศประเภทใด เนือ้หาเก่ียวขอ้งกบัอะไร 

 2.1.1.6 การเขา้รว่มอบรมหรือกิจกรรมดา้นวิชาชีพทางวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 
โดยเฉพาะประเด็นท่ีเก่ียวกบัหอ้งสมดุ หรือประเด็นท่ีเก่ียวกบัสาขาทางดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 
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และการปฏิบัติงานของผู้ใช้บริการ ซึ่งนักสารสนเทศสามารถให้การสนับสนุนการท างานของ
ผูใ้ชบ้ริการได ้เช่น การท าวิจยั Systematic review กระบวนการสืบคน้สารสนเทศทางการแพทย ์
เป็นตน้ รวมถึงการเขา้รว่มืังการรายงานผลการวิเคราะหท์างการแพทย ์(Case report) และการ
รว่มืังการวิเคราะหก์รณีศกึษาตา่ง ๆ จากบทความวารสารและน ามาอภิปราย (Journal club) ผล
การประเมินพบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นด้วยท่ีนักสารสนเทศต้องเข้าร่วมอบรมหรือท ากิจกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งจะช่วยเพิ่มพูนความรู ้เป็นการเปิดมุมมองใหม่ ไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรูก้บัผูร้ว่มสมัมนาคน
อ่ืนซึ่งอาจน าไปสู่การสรา้งมิตรภาพระหว่างผูร้ว่มวิชาชีพ ทัง้นี ้ควรมีการสรุปเรื่องราวท่ีได้ื ังจาก
การอบรมเพ่ือน ามาทบทวนและใชก้บัการท างานจรงิ 

 2.1.1.7 การเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านการจดจ าจากประสบการณ์ในการ
ใหบ้รกิารสารสนเทศแก่ผูใ้ชบ้ริการ และการแสวงหาความรูผ้่านชอ่งทางอ่ืน เช่น เว็บไซต ์ยทูปู เป็น
ตน้ โดยเฉพาะเว็บไซตข์องหอ้งสมดุในตา่งประเทศจะมีเผยแพรค่วามรูใ้หมท่ี่ก าลงัไดร้บัความนิยม 
ผูท้รงคณุวุฒิมีความเห็นว่าการเรียนรูด้ว้ยตนเองเป็นสิ่งท่ี มีความส าคญัต่อการท างานทุกสาขา
อาชีพ จ าเป็นต้องหาความรูเ้พิ่มเติมเพ่ือพัฒนาการเรียนรูข้องตนเองผ่านช่องทางต่าง ๆ แต่
ผูท้รงคณุวฒุิบางทา่นเห็นว่าการเรียนรูด้ว้ยตนเองเป็นเรื่องปัจเจกบคุคล ซึ่งเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรม 
และความสนใจ 

 2.1.1.8 การเขา้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมนกัวิจยั หรือทีมแพทยร์กัษาผูป่้วย 
ส าหรบันักสารสนเทศท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาล หรือปฏิบัติงานในห้องสมุดท่ีผลิตบุคลากร
ทางดา้นสาธารณสขุ และวิทยาศาสตรส์ขุภาพอาจหาโอกาสในการเขา้รว่มทีมวิจยั ดว้ยเป็นผูช้่วย
นกัวิจยั และการราวดว์อรด์หรือการตรวจเย่ียมผูป่้วยตามหอ้งพกัผูป่้วยพรอ้มกับทีมแพทยร์กัษา
ผูป่้วย แมจ้ะไม่เขา้ใจแต่ขอ้มูลต่าง ๆ จะผ่านการรบัรูข้องเรา และเกิดการเรียนรูจ้ากความสงสัย
หรือความตอ้งการรู ้ตอ้งการเขา้ใจสิ่งท่ีแพทย ์พยาบาล และนกัศกึษาแพทยพ์ดูระหว่างออกตรวจ 
แมผู้ท้รงคณุวฒุิสว่นใหญ่จะเห็นดว้ยกบัการพฒันาสมรรถนะดา้นความรูด้ว้ยวิธีนี ้แตเ่สนอแนะว่า
นกัสารสนเทศไม่จ  าเป็นตอ้งเขา้ร่วมทีมนักวิจยัหรือทีมแพทยผ์ูร้กัษาผูป่้วย ควรใหก้ารสนับสนุน
ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท างานของผู้ใช้บริการ นอกจากนี้บางท่านมองว่าการอยู่ใน
สถานการณ์จริงเป็นการเรียนรูท่ี้ไม่มีในหอ้งเรียน เพราะไดล้งมือปฏิบตัิ โดยหลังจากเขา้รว่มทีม
วิจยัหรือทีมแพทยผ์ูร้กัษาผูป่้วย ควรน ามาทดลองหาขอ้มลูในสิ่งท่ีเรียนรู ้หรือสงสยัและน าไปใชก้บั
การท างานหอ้งสมดุตอ่ไป 

 2.1.1.9 การสงัเกตการณภ์ายในหอ้งเรียน ดว้ยการก าหนดใหน้กัสารสนเทศ
เขา้ไปสงัเกตการเรียนการสอนในชัน้เรียนในวิชาใดวิชาหนึ่งเพ่ือศกึษาและเรียนรูก้ระบวนการสอน 
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ไดแ้ก่ วิธีการสอน รูปแบบการสอน เรื่องราวหรือเนือ้หาท่ีอาจารยส์อน สิ่งท่ีเกิดขึน้ในหอ้งเรียนจะ
ท าใหน้กัสารสนเทศรบัรูว้่าผูใ้ชบ้ริการมีความตอ้งการใชส้ารสนเทศอะไรเพิ่มเติม และท าใหไ้ดร้บั
ความรูจ้ากการสอนของอาจารยไ์ปพรอ้มกับนักศึกษา ซึ่งจากการประเมินของผูท้รงคุณวุฒิ แม้
ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการเข้าไปสังเกตการณ์ในชั้นเรียนจะช่วยให้นักสารสนเทศเข้าใจความ
ตอ้งการของผูเ้รียนและผูส้อน รวมถึงไดส้ั่งสมความรูจ้ากการรบัืัง แต่วิธีการนีอ้าจท าไดเ้พียง
บางครัง้หรือไม่เหมาะสม เพราะเป็นการเพิ่มภาระใหก้บันกัสารสนเทศ นอกจากนีย้งัขึน้อยู่กบัการ
เปิดโอกาสของคณะวิชา กบัอาจารยผ์ูส้อน แตน่กัสารสนเทศอาจท าหนา้ท่ีช่วยสอนหรือผูร้ว่มสอน
ในการแนะน าการสืบคน้สารสนเทศ และสนบัสนนุขอ้มลูส าหรบัการปฏิบตังิานของผูใ้ชบ้รกิาร 

 2.1.1.10 การศึกษาต่อในระดับสูง เป็นการส่งเสริมให้นักสารสนเทศไดร้บั
การศกึษาตอ่ทางสาขาวิชาเฉพาะทางท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิทยาศาสตรส์ขุภาพ รวมถึงการเรียนหลกัสตูร
ระยะสัน้ การเรียนออนไลนเ์ก่ียวกับสาขาวิชาเฉพาะ เช่น การรกัษาพยาบาลเบือ้งตน้ การดูแล
ผูสู้งอายุ เป็นตน้ ซึ่งจะช่วยใหน้กัสารสนเทศเกิดการซึมซบัค าศพัทท่ี์เป็นประโยชนต์่อการสืบคน้
สารสนเทศไดจ้ากการืังและการเรียนรูด้ว้ยตนเอง แมว้่าผูท้รงคุณวุฒิส่วนใหญ่จะเห็นดว้ยกับ
วิธีการนี ้เพราะสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับงานท่ีท า ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการท างาน แต่มี
ขอ้เสนอแนะว่าการศกึษาตอ่ในสาขาวิชาทางดา้นวิทยาศาสตร์สขุภาพส าหรบัผูท่ี้มีพืน้ฐานความรู้
ทางด้านสังคมศาสตรเ์ป็นไปได้ยาก และต้องใช้ความพยายามสูงเพราะไม่มีพื ้นฐานความรู้
ทางดา้นวิทยาศาสตร ์

 2.1.1.11 การเขียนบทความถ่ายทอดความรูแ้ละการแปลบทความของ
ต่างประเทศเก่ียวกับการพัฒนาหอ้งสมุด หรืองานวิจัยท่ีเก่ียวกับหอ้งสมุดทางดา้นวิทยาศาสตร์
สขุภาพ ซึ่งวิธีการนีจ้ะท าใหน้กัสารสนเทศไดค้น้ควา้หาความรูเ้พิ่มเติมระหว่างการเขียนบทความ
หรือการแปลบทความ นอกจากนีย้งัไดพ้ฒันาทกัษะการเขียน การจบัใจความการสรุปความเพ่ือ
น าเสนอ และทักษะทางภาษาต่างประเทศ ซึ่งผูท้รงคุณวุฒิเห็นดว้ยกับวิธีการนี ้ เพราะท าใหน้ัก
สารสนเทศไดศ้กึษาคน้ควา้ กลั่นกรองความรู ้เรียบเรียงการเขียนบทความจนไดร้บัความรูเ้พิ่มเติม 
ทัง้นีผู้ท้รงคณุวฒุิเสนอแนะว่านกัสารสนเทศควรค านึงถึงจริยธรรมในการอา้งอิงวรรณกรรมของ
ผูอ่ื้นดว้ย 

2.1.2 การพัฒนาทักษะ 
 เน่ืองจากทักษะเป็นความสามารถของบุคคลในการท ากิจกรรม ต่าง ๆ ซึ่ง

บคุคลจะสามารถกระท าไดดี้หากไดร้บัการฝึกฝนและกระท าอย่างสม ่าเสมอจนเกิดความช านาญ 
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ฉะนัน้ แนวทางในการพัฒนาสมรรถนะทางทกัษะของนักสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วย
คน้ควา้ของหอ้งสมดุทางดา้นวิทยาศาสตรส์ขุภาพ มีดงันี ้

 2.1.2.1 การประชุมเชิงปฏิบตัิการ (Workshop) และการฝึกปฏิบตัิ เช่น การ
ฝึกการสืบคน้สารสนเทศจากฐานขอ้มลูออนไลนโ์ดยวิทยากรจากบริษัท หรือผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความ
ช านาญดา้นการใหบ้ริการสารสนเทศทางดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพ เน่ืองจากการไดล้งมือท าจะ
ช่วยพฒันาทกัษะการสืบคน้ การเลือกค าคน้ การใชก้ระบวนการสืบคน้สารสนเทศต่าง ๆ เป็นตน้
ทัง้นี ้ผูท้รงคณุวุฒิเห็นดว้ยว่านกัสารสนเทศจะไดเ้รียนรูคุ้ณสมบตัิใหม่ของฐานขอ้มูล ไดพ้ฒันา
ทกัษะการสืบคน้ แต่ควรมีการเตรียมตวัก่อนเขา้รบัการฝึกปฏิบตัิดว้ยการหาขอ้มูลเก่ียวกบัเรื่องท่ี
เขา้อบรม การเตรียมค าคน้เพ่ือน าไปทดลอง ซึ่งจะท าใหเ้กิดความเขา้ใจมากขึน้ในการปฏิบตัจิรงิ 

 2.1.2.2 การก าหนดขอ้บงัคบัใหบุ้คลากรเพิ่มพูนทักษะในการท างาน หรือ
ทกัษะทางภาษาองักฤษ เน่ืองจากภาษาองักฤษเป็นภาษาสากลและตอ้งใชใ้นการปฏิบตัิงานของ
นกัสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วยคน้คว้าตัง้แต่การเลือกค าคน้ท่ีเหมาะสม การคดัเลือก
บทความจากการอ่านบทคดัย่อใหต้รงตามความตอ้งการเพ่ือส่งมอบใหผู้ใ้ชบ้ริการ การติดตาม
ความรูแ้ละวิทยาการใหม่ทางดา้นวิทยาศาสตรส์ขุภาพ จึงควรมีการก าหนดใหน้กัสารสนเทศไดร้บั
การพฒันาทกัษะทางภาษาโดยการเรียนรูด้ว้ยตนเอง หรือการเขา้อบรมหลกัสตูรภาษาองักฤษตาม
ระยะเวลาท่ีเหมาะสม และสง่เสรมิใหมี้การใชภ้าษาองักฤษภายในหนว่ยงานเพ่ือฝึกฝนและพฒันา
ทกัษะดงักล่าวใหดี้ยิ่งขึน้ โดยผูท้รงคณุวฒุิเห็นดว้ยกบัวิธีการนีเ้พราะทกัษะทางดา้นภาษาองักฤษ
ซึ่งเป็นภาษาสากล และจ าเป็นต่อการสืบคน้บทความจากฐานข้อมูลของต่างประเทศ รวมถึงการ
ติดตอ่ส่ือสารกับผูใ้ชบ้ริการ หรือตวัแทนจ าหน่ายฐานขอ้มูลต่างประเทศ ทัง้นีผู้ท้รงคณุวฒุิเห็นว่า
ควรมีการระบุทักษะในการท างานของนักสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วยคน้ควา้ท่ีควร
พัฒนาให้ชัดเจน นอกจากทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ และต้องพิจารณาว่า ทักษะว่า
ภาษาองักฤษถือเป็นทกัษะการท างานดว้ยหรือไม่ 

 2.1.2.3 การใชด้ชันีชีว้ดัผลงาน (KPIs)เป็นเครื่องมือในการประเมินผลและ
วัดความส าเร็จในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ของบุคลากรโดยการเปรียบเทียบผลการท างานกับ
มาตรฐานหรือเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้โดยทุกคนในหน่วยงานเห็นชอบร่วมกัน เช่ น การก าหนด
ระยะเวลาในการใหบ้รกิารตอบค าถามว่านกัสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วยคน้ควา้จะตอ้ง
ตอบค าถามหรือตอบกลบั แจง้ผลใหผู้ใ้ชบ้รกิารรบัทราบภายในก่ีนาที หรือภายในก่ีชั่วโมง เป็นตน้ 
ซึ่งการก าหนดเวลาการท างานจะชว่ยพฒันาทกัษะการใหบ้รกิารสารสนเทศเพราะตอ้งใหบ้รกิารให้
รวดเร็วทนัเวลาภายใตส้ภาวะควบคมุโดยผูท้รงคณุวฒุิเห็นดว้ยกบัการก าหนดใชด้ชันีชีว้ดัผลงาน 
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แต่ควรมีการระบดุชันีชีว้ดัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสมรรถนะของนกัสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วย
คน้ควา้โดยค านึงถึงความเหมาะสม และความเห็นของบุคลากรผูป้ฏิบัติงาน เพราะหากมีการ
ก าหนดดชันีชีว้ดัมากเกินไปอาจสรา้งความกดดนัในการท างานของนกัสารสนเทศโดยเฉพาะเรื่อง
ความรวดเรว็ในการตอบค าถามท่ีอาจสง่ผลใหผ้ลงานไมมี่ประสิทธิภาพ 

 2.1.2.4 การหมุนเวียนงาน (Job rotation) มีการจัดการให้นักสารสนเทศ
ภายในหอ้งสมุดไดห้มุนเวียนกันท างานแต่ละฝ่าย ไดแ้ก่ งานพัฒนาทรพัยากรสารสนเทศ งาน
วารสาร งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริการสารสนเทศ เน่ืองจากการเวียนงานจะช่วยใหน้ัก
สารสนเทศไดเ้รียนรูทุ้กงานใหห้อ้งสมุดจนเกิดความเขา้ใจกระบวนการท างาน เกิดความรูค้วาม
เขา้ใจ และมีความสามารถปฏิบตัิงานทุกส่วนงานได ้กรณีท่ีมีบุคลากรลาออกก็สามารถถ่ายทอด
ความรู ้หรือท างานทดแทนกันได้โดยไม่กระทบกับการบริการสารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการ  ซึ่ง
ผูท้รงคณุวุฒิเห็นดว้ยกับการหมุนเวียนงาน โดยเสนอแนะว่าควรมีบุคลากรในส่วนงาน หรือกลุ่ม
งานนัน้ร่วมท างานหรือเป็นพ่ีเลีย้งให ้และตอ้งมีการก าหนดรายละเอียดเวลาท่ีเหมาะสมส าหรบั
การเรียนรูง้าน 

2.1.3 การพัฒนาคุณลักษณะส่วนบุคคล 
 แมค้ณุลกัษณะส่วนบุคคลจะเป็นนามธรรม สามารถมองเห็นและพฒันาได้

ยากภายใต้ฐานคิดท่ีว่าหากบุคคลมีความรูส้ึกนึกคิด หรือความเช่ือในด้านใดแล้วย่อมแสดง
ความรูส้ึกนึกคิดและความเช่ือนัน้ออกมาทางพฤติกรรม การท่ีจะพัฒนาคณุลกัษณะโดยตรงนัน้ 
อาจจะท าไดย้าก  แตก็่สามารถท าไดด้ว้ยทางออ้ม ซึ่งในท่ีนีข้อเสนอ 2 วิธีหลกั ดงันี  ้

 2.1.3.1 การสรา้งหรือพฒันาคา่นิยมของบุคลากร  เพ่ือตอบผลการวิจยัดา้น
คณุลกัษณะท่ีนกัสารสนเทศบริการตอบค าถามและชว่ยคน้ควา้ของหอ้งสมดุทางดา้นวิทยาศาสตร์
สขุภาพควรมีในดา้นคณุธรรมจริยธรรม  มนุษยสมัพนัธ ์ จิตบริการ ความรบัผิดชอบ แรงจูงใจใฝ่
สมัฤทธ์ิ  และความน่าเช่ือถือไวว้างใจ  ซึ่งมีวิธีการสรา้งค่านิยมดงักล่าวใหเ้กิดขึน้กบัตวับุคคลได้
ดงันี ้

1) การใช้วิธีสร้างแรงจูงใจด้วยการให้รางวัล เน่ืองจากการก าหนด
สิ่งจูงใจเป็นการกระตุน้ใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมออกมาเพ่ือใหไ้ดร้บัการยอมรบัทางสงัคม หรือ
ไดร้บัการยกย่อง ช่ืนชม โดยอาจจดัใหมี้การโหวตนกัสารสนเทศในดวงใจท่ีใหบ้ริการดี ผูใ้ชบ้ริการ
ประทบัใจ เป็นท่ีรกัของหวัหนา้และเพ่ือนรว่มงานเพราะมีความประพฤติท่ี ดี เป็นแบบอย่างใหก้ับ
ผูอ่ื้นได ้ซึ่งผูท้รงคณุวฒุิเห็นดว้ยกบัวิธีการนี ้เพราะการใหร้างวลัช่วยกระตุน้ใหก้ารท างานดีขึน้ แต่
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ควรใหร้างวลัท่ีมีคณุค่า ไม่ใหพ้ร  ่าเพรื่อ หรือใหร้างวลัท่ีไม่ใช่สิ่งของ เช่น ประกาศเชิดชเูกียรติ เป็น
ตน้ 

2) การสะทอ้นคิด (Reflective practice / Reflection writing) และท า E-
portfolios การเขียนสะทอ้นความคิดเป็นการทบทวนความคิด และความรูส้ึกอย่างเป็นระบบของ
นักสารสนเทศ โดยการมองย้อนกลับไปถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้และตั้งค  าถาม เช่น วันนี ้เกิด
เหตกุารณอ์ย่างไร เราเกิดความรูส้ึกอย่างไร เราใหค้  าตอบอย่างไร มีขอ้มลูอะไรท่ียงัไม่ไดแ้จง้ และ
มีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร จากเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ท าให้เรียนรูอ้ะไรบา้ง เป็นตน้ และเม่ือมีการ
บนัทึกอย่างตอ่เน่ืองจะส่งผลใหผู้เ้ขียนเกิดความเขา้ใจตนเอง มีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง และควร
น าการเขียนสะทอ้นคิดนีม้าเผยแพรเ่พ่ือใหผู้้อ่ืนไดร้บัทราบกระบวนการคิด เกิดการแลกเปล่ียนซึ่ง
อาจเกิดเป็นแนวคิดในการท างาน หรือเกิดการเรียนรูแ้ละเขา้ใจพฤติกรรมการใหบ้ริการซึ่งกนัและ
กนั โดยผูท้รงคณุวฒุิส่วนใหญ่เห็นดว้ยกบัวิธีการนี ้และใหข้อ้เสนอแนะว่าควรมีรูปแบบการเขียนท่ี
เป็นมาตรฐานเหมือนกันเพ่ือประโยชน์ในการเผยแพร่ แต่บางท่านมองว่าวิธีการนีอ้าจไม่เกิด
ประโยชนต์อ่การพฒันาสมรรถนะ 

3) การประเมินคณุลกัษณะส่วนบุคคลแบบ 360 องศา เป็นเครื่องมือใช้
วัดการท างานของพนักงานท่ีมีพืน้ฐานมาจากพฤติกรรมการท างาน ผู้ถูกประเมินจะไดร้บัการ
ประเมินจากผูเ้ก่ียวขอ้งรอบตวั ไดแ้ก่ หวัหนา้งาน เพ่ือนรว่มงาน ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และผูใ้ชบ้ริการ 
ทัง้นีก้ารวดัแบบ 360 องศาจะเป็นการวดัความรบัรูข้องผูป้ระเมินต่อคุณลกัษณะส่วนบุคคลหรือ
พฤติกรรมการปฏิบตัิงาน เม่ือมีการประเมินอย่างสม ่าเสมอจะน าไปสู่การเปรียบเทียบพฒันาการ
หรือการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรม ทัง้ยงัสามารถระบจุุดเด่น จดุดอ้ยของบุคคลเพ่ือปรบัปรุง ซึ่ง
ผูท้รงคณุวฒุิเห็นดว้ยกับวิธีการนี ้และเสนอแนะว่าผูป้ระเมินตอ้งรูจ้กัผูถ้กูประเมินมากพอ รวมทัง้
ควรประเมินดว้ยความยตุธิรรม ปราศจากอคติ 

4) การจัดกิจกรรมแสดงบทบาทสมมติหรือกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ โดย
ก าหนดสถานการณ์หรือเหตุการณ์จ  าลอง และให้ผูเ้ขา้ร่วมอบรมผลัดเปล่ียนกันแสดงบทบาท
พรอ้มบทสนทนา เช่น สถานการณ์การใหบ้ริการสืบคน้สารสนเทศ สถานการณ์ในการรบัมือกับ
ผูใ้ชบ้รกิารท่ีตอ้งการสารสนเทศเรง่ดว่นและอารมณฉ์นุเฉียว เป็นตน้ โดยผูท้รงคณุวฒุิเห็นดว้ยกบั
วิธีการนี ้แต่ควรจดัสรรเวลาหรือโอกาสในการจดักิจกรรมดงักล่าวพอสมควร และตอ้งค านึงถึง
ประเด็นท่ีหลากหลายเก่ียวกบัการท างาน ทัง้นีก้ารใชกิ้จกรรมแสดงบทบาทสมมติอาจช่วยพฒันา
สมรรถนะไดเ้ล็กนอ้ยเพราะเหตกุารณส์มมตแิตกตา่งจากสถานการณจ์รงิ 
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 2.1.3.2 การส่งเสริมการพฒันาตนเอง เพ่ือตอบผลการวิจยัดา้นคณุลกัษณะ
ท่ีนกัสารสนเทศบริการตอบค าถามและชว่ยคน้ควา้ของหอ้งสมดุทางดา้นวิทยาศาสตรส์ขุภาพควร
มีในดา้นการจดัการตนเองและความฉลาดทางอารมณ์  ภาวะผูน้  า การพัฒนาตนเอง ความคิด
ริเริ่มสรา้งสรรค ์และการปรบัตวั องคก์รสามารถส่งเสริมการพฒันาคณุลกัษณะเหล่านีใ้หเ้กิดกับ
บคุลากรไดห้ลายวิธี  ซึ่งชว่ยหลอ่หลอมและท าใหบ้คุลากรไดพ้ฒันาตนเองไปในตวั ดงันี ้

1) การเอือ้อ านาจแก่บคุลากร เป็นการจดัรูปแบบการบริหารจดัการแบบ
กระจายอ านาจลงสู่บคุลากรในการท างาน  เช่น การมอบหมายงานโครงการ  การมอบหมายงาน
ส าคญัขององคก์รใหบ้คุลากรไดมี้อ านาจตดัสินใจและด าเนินการไดเ้ต็มตามความสามารถของตน 
โดยองคก์รมีหน้าท่ีในการสนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกในการท างาน  ซึ่งจะช่วยพัฒนาให้
บุคลากรเกิดส านึกความความรบัผิดชอบในหนา้ท่ีของตน  มีความรูส้ึกเป็นอิสระในการคิดและ
สรา้งสรรค์ผลงาน  สามารถแสดงบทบาทในการเป็นผู้น  าเพ่ือท าผลงานให้ส  าเร็จบรรลุตาม
เป้าหมาย  โดยผูท้รงคณุวุฒิเห็นดว้ยกับวิธีการนี ้เพราะเป็นการเปิดโอกาสใหบุ้คลากรฝึกการคิด 
การบรหิารจดัการ และสรา้งสรรคง์านอยา่งมีอิสระ  

2) การท างานแบบทีม องคก์รควรส่งเสริมและมอบหมายงานในลกัษณะ
ของการท างานแบบทีม  เปิดโอกาสใหบุ้คลากรไดท้  างานร่วมกัน  ซึ่งการท างานแบบทีมจะช่วย
พัฒนาในเรื่องการปรบัตัว ท างานร่วมกับผูอ่ื้น การรูจ้ักรบัืังและเคารพความคิดเห็นของผู้อ่ืน  
เป็นตน้ โดยผูท้รงคณุวฒุิเห็นดว้ยกับวิธีนี ้และควรมีการผลดัเปล่ียนหมุนเวียนการเป็นหวัหนา้ทีม 
นอกจากนีค้วรมีการสง่เสรมิความเป็นพลเมืองสงัคมหรือคณุลกัษณะสากลในตวับคุลากรดว้ย 

2.2 การพัฒนาองคก์ร 
2.2.1 การพัฒนาองคก์รแห่งการเรียนรู้  
 เป็นการพัฒนาองค์กรให้มีความยืดหยุ่นสูงและพร้อมรับต่อความ

เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ไดทุ้กสถานการณ์ บุคลากรในองคก์รสามารถปรบัตวัและพัฒนาตนเองให้
ตอบสนองกับพฤติกรรมและความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ มีลกัษณะการเรียนรูท้ัง้รายบุคคลและ
รายกลุ่ม ฝึกคนใหมี้กระบวนการคิดวิเคราะหเ์พ่ือช่วยใหเ้ขา้ใจในสรรพสิ่ง สามารถเรียนรู ้จดัการ
และใชค้วามรูเ้ป็นเคร่ืองมือไปสูค่วามส าเรจ็ควบคูไ่ปกบัการใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยั 

 2.2.1.1 การสรา้งช่องทางในการเผยแพร่ความรูท่ี้ไดจ้ากการจดัการความรู้
บนเว็บไซต ์หรือบล็อก รวมถึงการสรา้งคลังความรูเ้พ่ือรกัษาความรูใ้นองคก์ร และส่งเสริมการ
ถ่ายทอดความรูร้ะหว่างบุคลากรทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร พบว่าผูท้รงคณุวุฒิเห็นดว้ยกับ
วิธีการนี ้และเสนอแนะว่าควรจดัรูปแบบการเผยแพรท่ี่เป็นระบบ ไม่ซบัซอ้น สามารถเขา้ถึงไดง้่าย 
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ผูว้ิจยัควรน าเรื่องการจดัการความรูแ้ละเผยแพรค่วามรูบ้นเว็บไซตเ์ป็นวิธีการพฒันาสมรรถนะดา้น
ความรูข้องนกัสารสนเทศดว้ย  

 2.2.1.2 การส่งเสริมการท างานเป็นทีม เน่ืองจากการจัดให้บุคลากรใน
หอ้งสมุดท างานร่วมกันจะสรา้งปฏิสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล ชักน าใหเ้กิดการเรียนรู ้การแกปั้ญหา 
และการตัดสินใจร่วมกันเป็นกลยุทธ์หนึ่งท่ีท าให้ห้องสมุดกลายเป็นองคก์รแห่งการเรียนรูซ้ึ่ง
ผูท้รงคณุวุฒิเห็นดว้ยกับวิธีการนี ้พรอ้มเสนอแนะว่าความสามคัคีช่วยใหก้ารท างานส าเร็จลุล่วง
บรรลเุปา้หมายของหอ้งสมดุ ทกุคนในทีมควรมีการใหก้ าลงัใจซึ่งกนัและกนั คอยดแูลกนัไม่ใหเ้กิด
ปัญหาความขดัแยง้ระหวา่งบคุคลในทีม 

 2.2.1.3 การสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศแห่งการเรียนรู้  การสร้าง
บรรยากาศการเรียนรูใ้นองคก์รใหเ้กิดขึน้และชกัน าบุคลากรใหเ้รียนรูจ้นกลายเป็นส่วนหนึ่งของ
การท างานประจ าวนัโดยองคก์รน าหลกัการจดัการความรูเ้ขา้มาช่วย ไดแ้ก่ การสรา้งและกระจาย
สารสนเทศและความรู ้การส ารวจและคน้หาความคิดใหม่ ๆ การตัง้ค  าถามและทดลองเพ่ือหา
ค าตอบท่ีดีท่ีสุดในการแก้ไขปัญหาขององคก์าร การกล้าเผชิญกับความเปล่ียนแปลงและสิ่งท่ี 
ทา้ทาย ซึ่งผูท้รงคุณวุฒิเห็นดว้ยว่าขอ้มูล ความรูเ้ป็นเรื่องท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา นัก
สารสนเทศจึงตอ้งแสวงหาความรู ้แต่องคก์รควรให้การสนับสนุนอย่างจริงจังและมีการจัดการ
อยา่งเป็นระบบ 

2.2.2 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
 การสรา้งเครือข่ายความร่วมมือเป็นแนวทางท่ีมีประโยชน์ต่อการพัฒนา

องคก์รในหลายดา้น อาทิ ช่วยลดปัญหาดา้นงบประมาณ  การมีโอกาสไดเ้รียนรูร้ว่มกบัองคก์รอ่ืน
ซึ่งเป็นการเพิ่มหรือขยายองคค์วามรูใ้หก้วา้งขวางยิ่งขึน้  การไดร้ับความช่วยเหลือแบ่งปัน เพราะ
องคก์รแตล่ะองคก์รอาจไมไ่ดมี้ความสมบรูณ ์ในทกุดา้น ความรว่มมือแบง่เป็น 2 แบบ ดงันี  ้

 2.2.2.1 ความรว่มมือภายใน สามารถท าไดด้งันี ้
1) การจัดการประชุมระหว่างห้องสมุดทางด้านวิทยาศาสตรส์ุขภาพ

ภายในหน่วยงานเดียวกัน  เน่ืองจากในบางหน่วยงาน เช่น มหาวิทยาลัยอาจประกอบดว้ยคณะ
วิชาตา่ง ๆ ทางดา้นวิทยาศาสตรส์ขุภาพท่ีมีหอ้งสมดุประจ าคณะ และมีนกัสารสนเทศบริการตอบ
ค าถามและช่วยคน้ควา้ของแต่ละห้องสมุด การจัดการประชุมระหว่างห้องสมุดในหน่วยงาน
เดียวกนัจะท าใหเ้กิดการเรียนรูซ้ึ่งกนัและกนัจากการสอบถาม แลกเปล่ียนความรูแ้ละปัญหาท่ีเกิด
ระหว่างการใหบ้รกิาร ซึ่งอาจเป็นสิ่งท่ีผูใ้ชบ้รกิารเคยสอบถามกบัหอ้งสมดุคณะหนึ่งและน ามาบอก
เล่า ถ่ายทอดให้นักสารสนเทศของหอ้งสมุดคณะอ่ืนรบัรูเ้พ่ือพูดคุยแลกเปล่ียน แก้ปัญหา หรือ
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พยายามหาค าตอบเพ่ือใหบ้ริการแก่ผูใ้ชบ้ริการ ผลการประเมินพบวา่ผูท้รงคณุวฒุิเห็นดว้ยกบัการ
จดัการประชมุระหว่างหอ้งสมดุทางดา้นวิทยาศาสตรส์ขุภาพภายในหน่วยงานเดียวกนั โดยตอ้งมี
การแบ่งงานกันท า ผลดัเปล่ียนหมุนเวียนหน่วยงานท่ีเป็นเจา้ภาพและทุกหน่วยงานควรใหค้วาม
รว่มมือไมท่ิง้ภาระใหบ้คุคลใดบคุคลหนึ่งหรือหนว่ยงานใดโดยล าพงั 

2) การจัดการฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะส าหรบันักสารสนเทศทางดา้น
วิทยาศาสตรส์ุขภาพ โดยการเชิญวิทยากรท่ีมีความรูค้วามเช่ียวชาญในเรื่องท่ีตอ้งการให้นัก
สารสนเทศไดเ้รียนรู ้หรือเป็นเรื่องท่ีมีประโยชนต์่อการสนบัสนนุการเรียนการสอน การท าวิจยัต่อ
ผูใ้ชบ้ริการ เช่น การท าวิจยัแบบ Systematic review กระบวนการเวชปฏิบตัิเชิงประจกัษ์ การใช้
หลกัฐานเชิงประจกัษ์ เป็นตน้ ผูท้รงคณุวฒุิเห็นดว้ยว่านกัสารสนเทศควรเขา้รว่มการฝึกอบรมแต่
ตอ้งเลือกหลกัสตูรท่ีจ  าเป็นตอ่การท างาน หรือเป็นหลกัสตูรท่ีช่วยพฒันาทกัษะท่ียงัขาด พรอ้มเปิด
โอกาสใหบุ้คลากรทกุคนไดเ้ขา้รว่มอบรม ทัง้นีผู้ท้รงคณุวฒุิเสนอแนะว่าควรมีการระบหุลกัสตูรให้
ชดัเจนวา่เก่ียวขอ้งกบัอะไร 

3) การจดัตัง้กลุ่มนักสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วยคน้ควา้ของ
หอ้งสมดุทางดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพภายในหน่วยงานเดียวกนั อาจเป็นกลุ่มไลน ์หรือกลุ่มในเื
ซบุ๊กเพ่ือเป็นช่องทางในการปรกึษา แลกเปล่ียนความรู ้และสอบถามขอ้มลูเก่ียวกับการใหบ้ริการ
ตอบค าถามและช่วยคน้ควา้ เช่น ประเด็นท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยมในการท าวิจยัของคณาจารย ์แพทย ์
นกัวิจยั และบคุลากรทางสาธารณสขุ ซึ่งผูท้รงคณุวฒุิเห็นดว้ยกบัวิธีการนี ้เพราะนกัสารสนเทศแต่
ละคนมีความเช่ียวชาญแตกตา่งกนั ทัง้นีท้กุคนตอ้งใหค้วามรว่มมือและเสียสละเวลา 

4) การมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน ด้วยการร่วมมือกับ
ภาควิชาฯ หรือสาขาวิชา โดยการเขา้ไปมีส่วนรว่มในการบรรยาย หรือใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัการสืบคน้
สารสนเทศซึ่งเป็นบทบาทหลกัของนกัสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วยคน้ควา้จะกระตุน้ให้
นกัสารสนเทศเกิดการเตรียมตวั เตรียมการสอน และหาขอ้มลูเก่ียวกับค าศพัท ์ค าคน้ในศาสตรท่ี์
ตอ้งบรรยาย นอกจากนีอ้าจเกิดการเรียนรูร้ะหว่างการสอนผูใ้ชบ้ริการ จากการซักถามหรือข้อ
สงสยัระหว่างการสอน การฝึกอบรม ซึ่งผูท้รงคณุวฒุิเห็นดว้ย พรอ้มเสนอแนะวา่วิธีการนีต้อ้งไดร้บั
การสนับสนุนจากภาควิชา และประธานหลกัสูตรท่ีเห็นความส าคญัของหอ้งสมุดจะท าใหไ้ดร้บั
ความสะดวกในการมีสว่นรว่มกบัการสอน 

 2.2.2.2  ความรว่มมือภายนอก 

1) การจัดการประชุมเครือข่ายหอ้งสมุดทางดา้นวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ระหว่างหน่วยงานทั่วประเทศ และจดัตัง้กลุ่มไลนน์กัสารสนเทศบริการตอบค าถามของหอ้งสมุด
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วิทยาศาสตรส์ุขภาพส าหรบัแลกเปล่ียนความรู ้และสอบถามขอ้มูลเก่ียวกับการใหบ้ริการตอบ
ค าถามและช่วยคน้ควา้ โดยจัดให้มีการประชุมพบปะกันปีละ 1 ครัง้  ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิเห็นดว้ย
เพราะการประชมุเครือข่ายหอ้งสมดุทั่วประเทศช่วยกระชบัความสมัพนัธแ์ละส่งเสริมความรว่มมือ
ระหว่างหอ้งสมุดในดา้นตา่ง ๆ ทัง้นีห้น่วยงานตน้สงักดัควรใหก้ารสนบัสนนุดา้นงบประมาณ และ
เวลา 

2) การสร้างเวทีพบปะผู้บ ริหาร และบุคลากรวิชาชีพทางด้าน
วิทยาศาสตรส์ุขภาพ เพ่ือเปิดโอกาสให้นักสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วยค้นคว้าได้
สอบถามขอ้มูลหรือขอ้สงสยัต่าง ๆ เก่ียวกับสาขาวิชาเฉพาะจากผูเ้ช่ียวชาญโดยตรง ซึ่งจะท าให้
เกิดความเขา้ใจอย่างรวดเร็ว ไดเ้ปิดโลกทศันแ์ละเรียนรูส้ิ่งท่ีเป็นประโยชนต์่อการปฏิบตัิงานโดย
ผูท้รงคณุวฒุิเห็นดว้ยกบัวิธีการนีพ้รอ้มแนะน าว่าหอ้งสมดุอาจใส่รายละเอียดในขอ้เสนอแนะของ
รายงานประจ าปีของหอ้งสมดุใหมี้การจดัเวทีพบปะผูบ้รหิารในปีถดัไป แตกิ่จกรรมนีอ้าจท าไดย้าก
เพราะผูบ้ริหารส่วนใหญ่จะติดภารกิจท าใหไ้ม่สามารถมารว่มรบัืังบุคลากร หากตอ้งการจดัควร
ก าหนดเพียงปีละ 1 ครัง้ เพ่ือรบัทราบแนวโนม้และมมุมองของผูบ้รหิารดว้ย 

3) การเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรหรือการบรรยายท่ีเก่ียวกับสาขาวิชา
วิทยาศาสตรส์ุขภาพ และหลกัสูตรดงักล่าวมีประโยชนต์่อการปฏิบตัิงานของนกัสารสนเทศ เช่น 
Systematic reviews, Evidence Based-Medicine เป็นต้น เพ่ือรับรูค้วามเคล่ือนไหวในแวดวง
วิทยาศาสตรส์ขุภาพ วิธีการวิจยัท่ีไดร้บัความนิยมในขณะนัน้ โดยมีชมรมหอ้งสมดุเฉพาะทางดา้น
วิทยาศาสตรส์ุขภาพ หรือเครือข่ายหอ้งสมุดเฉพาะทางดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพเป็นผูน้  าในการ
จดัการอบรม และมีผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นวิทยาศาสตรส์ขุภาพใหค้  าแนะน าหรือเป็นท่ีปรกึษาในการ
ก าหนดหวัขอ้การอบรม และการจดัหลกัสตูรท่ีเป็นประโยชนต์่อการท างานของนกัสารสนเทศ ซึ่ง
ผูท้รงคุณวุฒิเห็นดว้ยเพราะเป็นประโยชนต์่อการปฏิบตัิงาน แต่หน่วยงานตน้สังกัดตอ้งให้การ
สนับสนุนเรื่องเวลาในการเขา้ร่วมอบรม รวมถึงงบประมาณ ทัง้นีเ้ม่ือสิน้สุดการอบรมควรมีการ
สรุปสาระส าคญัเพื่อน ามาถ่ายทอดแก่เพ่ือนรว่มงาน 

4) การทศันศึกษาดูงานในต่างประเทศ หรือการสรา้งความร่วมมือของ
หอ้งสมดุระหวา่งประเทศ โดยการติดตอ่ขอส่งนกัสารสนเทศไปฝึกงาน เรียนรูง้าน หรือศกึษาดงูาน
ท่ีหอ้งสมุดเฉพาะทางดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพในต่างประเทศซึ่งมีแนวปฏิบตัิเป็นเลิศ เน่ืองจาก  
นกัสารสนเทศจะไดเ้รียนรูก้ระบวนการใหบ้ริการสารสนเทศ ไดร้บัประสบการณใ์หม่ มุมมองใหม่
ในการใหบ้ริการ และไดร้บัการฝึกสอนเก่ียวกบัการสืบคน้สารสนเทศโดยใช ้PICO  และน ามาบอก
เล่าหรือสอนนักสารสนเทศคนอ่ืนต่อ โดยผูท้รงคุณวุฒิส่วนใหญ่เห็นดว้ยกับการไปทัศนศึกษา 
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เพราะท าใหน้ักสารสนเทศไดเ้ปิดโลกทัศน ์ไดเ้รียนรูส้ิ่งท่ีแตกต่าง แต่การไปต่างประเทศตอ้งใช้
งบประมาณสงูหากหนว่ยงานใหก้ารสนบัสนนุจะเป็นการเปิดโอกาส 

2.3 การพัฒนาองคป์ระกอบสนับสนุน 
2.3.1 การก าหนดนโยบาย 
 2.3.1.1 การก าหนดนโยบายในการพัฒนาศกัยภาพของบุคลากรท่ีมีความ

ชดัเจน โดยการจดัท าแผนพฒันาบคุลากรระยะสัน้ หรือก าหนดจ านวนชั่วโมงในการพฒันาตนเอง
ส าหรบับุคลากรพรอ้มทั้งระบุหลักสูตรหรือหัวขอ้การอบรมท่ีเก่ียวขอ้งกับสมรรถนะและหนา้ท่ี
ความรบัผิดชอบท่ีเป็นลายลกัษณอ์กัษรใหบ้คุลากรยึดปฏิบตัิ และส่งรายงานการฝึกอบรมทกุครัง้
หลังจากท่ีเขา้รบัการอบรม  เช่น แผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development 
Plan หรือ IDP) ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิ เห็นด้วยเพราะการมีนโยบายท่ีชัดเจนจะช่วยให้การพัฒนา
บุคลากรเกิดขึน้ไดดี้และรวดเร็ว ทัง้นีใ้นการก าหนดนโยบายต่าง ๆ ควรมีการรบัืังความคิดเห็น
ของบคุลากรซึ่งเป็นผูป้ฏิบตังิาน 

 2.3.1.2 การสนับสนุนขององคก์ร และผูบ้ริหารในการส่งเสริมให้บุคลากร
ไดร้บัการพฒันาตนเอง เช่น การส่งเสริมใหเ้ขา้รว่มอบรม การใหท้นุการศึกษาต่อในระดบัสูง การ
ท าความร่วมมือกบัหน่วยงานในตา่งประเทศเพ่ือส่งบคุลากรไปศึกษาดงูานหรือฝึกอบรมระยะสัน้ 
การสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมเครือข่ายหรือกิจกรรมความร่วมมือต่าง ๆ เพ่ือรูจ้ักกับนัก
สารสนเทศของหน่วยงานอ่ืน ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิเห็นด้วยว่าองคก์รควรเห็นความส าคัญของการ
ท างานและบคุลากร เพราะถา้ผูบ้ริหารใหก้ารส่งเสริมอย่างจริงจงัจะท าใหบ้คุลากรเกิดแรงจงูใจใน
การท างาน 

2.3.2 โครงสร้างพืน้ฐานและส่ิงอ านวยความสะดวก 
 2.3.2.1 การสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีอุปกรณ์หรือเครื่องมือในการ

ปฏิบัติงานท่ีมีความทันสมัย เน่ืองจากปัจจุบันการให้บริการของห้องสมุดมีการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาอ านวยความสะดวกในการเขา้ถึงสารสนเทศของผูใ้ชบ้ริการ ดงันัน้ หากหอ้งสมุด
ไดร้บัการสนบัสนนุดา้นปัจจยัดงักลา่วนอกจากเป็นการสนบัสนนุการใชส้ารสนเทศของผูใ้ชบ้ริการ 
ยงัช่วยพฒันาความรูแ้ละทกัษะดา้นการใชเ้ทคโนโลยีของนกัสารสนเทศทางออ้มใหรู้จ้กัเครื่องมือ
หรืออุปกรณท่ี์ทนัสมยั ซึ่งผูท้รงคณุวุฒิเห็นดว้ย เพราะการสนบัสนุนดา้นเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์
เป็นสิ่งท่ีจ  าเป็นตอ่การปฏิบตัใิหล้ลุ่วง ทนัยคุ โดยหนว่ยงานควรใหก้ารสนบัสนนุอยา่งเหมาะสมตอ่
ความตอ้งการ นอกจากเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ควรรวมถึงเครื่องมือท่ีสนับสนุนดา้นการ
คน้ควา้วิจยั เชน่ ฐานขอ้มลู โปรแกรมสนบัสนนุการท าวิจยัหรือการท างาน เป็นตน้ 
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 2.3.2.2 การสนบัสนนุดา้นงบประมาณ การพฒันาบคุลากรดว้ยวิธีการตา่ง ๆ 
จ าเป็นตอ้งใชง้บประมาณในการจดักิจกรรม เช่น การอบรม การเชิญวิทยากร การใหท้นุการศกึษา
ตอ่ เป็นตน้ โดยผูท้รงคณุวฒุิเห็นดว้ยว่าหน่วยงานควรมีการจดัสรรงบประมาณท่ีชดัเจน เพียงพอ
ตอ่การด าเนินงานหรือกิจกรรมตา่ง ๆ ทัง้นีผู้ท้รงคณุวฒุิแนะน าว่าควรปรบัจากค าว่าการสนบัสนุน
ดา้นงบประมาณ เป็นการสนบัสนุนดา้นทรพัยากรและสิ่งอ านวยความสะดวกทุกดา้นท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการท างาน 

 2.3.2.3 การจดัสภาพแวดลอ้มในการปฏิบตัิการ และส่งเสริมการเรียนรู ้ซึ่ง
ผูท้รงคณุวุฒิเห็นดว้ยว่าการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีดี และส่งเสริมใหเ้กิดบรรยากาศในการเรียนรูมี้
ความจ าเป็นอย่างยิ่ง ทัง้นีห้นว่ยงานควรใหค้วามส าคญักบับคุลากรท่ีปฏิบตัิงานใหมี้ขวญัก าลงัใจ 
พรอ้มทั้งชีใ้ห้เห็นแนวทางความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน โอกาสในการพัฒนาความรู ้หรือ
การศึกษาต่อในระดับสูง  ทัง้นีผู้ท้รงคุณวุฒิแนะน าว่าควรเปล่ียนขอ้ความจากการส่งเสริมการ
เรียนรู ้เป็นการสนบัสนนุใหเ้กิดความรูส้กึอยากท างาน 

ผลจากการศกึษาแนวทางการพฒันาสมรรถนะนกัสารสนเทศท่ีใหบ้รกิารตอบค าถาม
และชว่ยคน้ควา้ของหอ้งสมดุทางดา้นวิทยาศาสตรส์ขุภาพ สรุปไดด้งัตาราง 8 
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ตาราง 8 แนวทางการพฒันาสมรรถนะนกัสารสนเทศบรกิารตอบค าถามและช่วยคน้ควา้ของ
หอ้งสมดุทางดา้นวิทยาศาสตรส์ขุภาพ 

ประเด็น 
การพัฒนา 

รายละเอียดทีต่้องพัฒนา วิธีการพัฒนา 

1. การพัฒนา
คน 

1.1 การพฒันาดา้นความรู ้ให ้
นกัสารสนเทศมคีวามรูค้วาม
เขา้ใจในหลายดา้น ไดแ้ก่  
ดา้นสารสนเทศเฉพาะทาง  
แหลง่สารสนเทศและการ
จดัระบบสารสนเทศเฉพาะทาง 
การบรกิารสารสนเทศเฉพาะทาง 
วิชาชีพสารสนเทศและ
บรรณารกัษศาสตร ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ การจดัการทั่วไป 
ระเบียบวิธีวิจยั การสอนและ 
การฝึกอบรม และกฎหมาย 
ที่เก่ียวขอ้งกบังานหอ้งสมดุ 
โดยเฉพาะความรูค้วามเขา้ใจ
ดา้นสารสนเทศเฉพาะทาง และ
การบรกิารสารสนเทศเฉพาะทาง 

1.1.1 การสรา้งชุมชนนกัปฏิบตัิ (COPs) การรวมกลุ่ม
อย่างไม่เป็นทางการ  หรือเข้าร่วมกับเครือข่ายที่มี
สมาชิกจากหน่วยงานอื่น เพื่ อแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
ประสบการณ ์และปัญหาจากการท างาน  
1.1.2 การสอนแนะงาน (Coaching) และการฝึกอบรม
ในงาน (on the job training) ให้บุคลากรใหม่ลงมือ
ปฏิบัติงานตามหนา้ที่ความรบัผิดชอบจะช่วยใหเ้กิด
การเรยีนรูไ้ดเ้รว็ขึน้ โดยมีพี่เลีย้งดแูล 
1.1.3 การมอบหมายกิจกรรมหรือโครงการ ไดแ้ก่ การ
มอบหมายใหน้กัสารสนเทศท างานวิจยัเก่ียวกบังานที่
ปฏิบตัิ หรอืการพฒันางานประจ าสูง่านวิจยั (R2R) 
1.1.4 การจดัท าคูม่ือ หรอืรวบรวมค าถามที่พบบอ่ย 
เพื่อเป็นเครือ่งมือทีใ่ชใ้นการบรกิารและใหค้  าแนะน า
แก่ผูใ้ชบ้รกิาร และเป็นแนวทางในการตอบปัญหา 
1.1.5 การสอบถามผูเ้ช่ียวชาญ ท าใหน้ักสารสนเทศ 
ซึมซับความรู้ หรือข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ต่อการ
ใหบ้รกิารสารสนเทศ 
1.1.6 การเขา้รว่มอบรมหรือกิจกรรมดา้นวิชาชีพทาง
วิทยาศาสตรส์ขุภาพ ในประเด็นที่เก่ียวกบัหอ้งสมดุ  
1 .1 .7  ก า ร เรีย น รู ้ด้ ว ย ต น เอ ง  ผ่ า น ก า รจด จ า 
จากประสบการณ์ในการให้บริการสารสนเทศแก่
ผูใ้ช้บริการ และการแสวงหาความรูผ้่านช่องทางอื่น 
เช่น เว็บไซต ์ยทูปู เป็นตน้ 
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ตาราง 8 (ตอ่) 

ประเด็น 
การพัฒนา 

รายละเอียดทีต่้องพัฒนา วิธีการพัฒนา 

1. การพัฒนา
คน 

 1.1.8 การเขา้รว่มเป็นสว่นหนึง่ของทีมนกัวิจยั หรือทีม
แพทย์รักษาผู้ป่วย ช่วยให้เกิดการเรียนรูจ้ากความ
สงสัยหรือความต้องการรู ้ตอ้งการเขา้ใจสิ่งที่แพทย ์
พยาบาล และนักศึกษาแพทย์พูดระหว่างออกตรวจ 
โดยน าสิง่ที่เรยีนรูม้าลงมือปฏิบตัิ 
1.1.9 การสงัเกตการณภ์ายในหอ้งเรยีน ดว้ยการใหน้กั
สารสนเทศเขา้ไปสงัเกตการเรียนการสอนในชัน้เรียน 
ช่วยใหเ้ขา้ใจความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ และสั่งสม
ความรูจ้ากการืัง 
1.1.10 การศึกษาตอ่ในระดบัสงู เป็นการสง่เสรมิใหน้กั
สารสนเทศไดร้บัการศกึษาตอ่ทางสาขาวิชาเฉพาะทาง
ที่เก่ียวขอ้งกบัวิทยาศาสตรส์ขุภาพ ซึง่สามารถน ามาใช้
กบัการท างาน 
1.1.11 การเขียนบทความถ่ายทอดความรู ้เป็นการ
ส่งเสริมการคน้ควา้หาความรูเ้พิ่มเติมท าใหไ้ดเ้รียนรู ้
ระหว่างการเขียนบทความ และควรค านึงถึงจริยธรรม
ในการอา้งอิงวรรณกรรม 

1.2 การพฒันาทกัษะ 
นกัสารสนเทศตอ้งมีทกัษะใน
ดา้นตา่ง ๆ ไดแ้ก่ ทกัษะการ
บรหิารจดัการคือสามารถวาง
แผนการด าเนินงาน สามารถ
จดัล าดบัความส าคญัของงาน 
การคิดวิเคราะหแ์กปั้ญหา และมี
ความสามารถในการ
ประชาสมัพนัธบ์รกิารของ
หอ้งสมดุที่สง่เสรมิการปฏิบตังิาน
หรอืความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิาร  

1.2.1 การประชุมเชิงปฏิบตัิการ (Workshop) และการ
ฝึกปฏิบัติ  เนื่องจากการได้ลงมือท าจะช่วยพัฒนา
ทกัษะ 
1.2.2 การก าหนดขอ้บงัคับใหบุ้คลากรเพิ่มพูนทกัษะ 
ในการท างาน โดยระบุทักษะในการท างานของนัก
สารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วยคน้ควา้ที่ควร
พฒันาอยา่งชดัเจน 
1.2.3 การใชด้ชันีชีว้ดัผลงาน (KPIs) เช่น การก าหนด
ระยะเวลาในการให้บริการตอบค าถาม เป็นต้น 
โดยค านึงถึงความเหมาะสม และความเห็นของนัก
สารสนเทศ 

 



  130 

ตาราง 8 (ตอ่) 

ประเด็น 
การพัฒนา 

รายละเอียดทีต่้องพัฒนา วิธีการพัฒนา 

 รวมทัง้มีทกัษะในการใหบ้รกิาร
สารสนเทศและจดัการแหลง่
สารสนเทศทางวิทยาศาสตร์
สขุภาพ การใชเ้ทคโนโลยี ทกัษะ
การสอนและการฝึกอบรม รวมทัง้
ความสามารถในการสือ่สาร 

1.2.4 การหมนุเวียนงาน (Job rotation) โดยจดัการให้
นกัสารสนเทศภายในหอ้งสมดุไดห้มนุเวียนกนัท างาน
แตล่ะฝ่ายจะท าใหเ้กิดความเขา้ใจกระบวนการท างาน 
และสามารถปฏิบตัิงานในทกุสว่นงานได ้

1.3 การพฒันาคณุลกัษณะสว่น
บคุคลนกัสารสนเทศบรกิารตอบ
ค าถามและช่วยคน้ควา้ของ
หอ้งสมดุทางดา้นวิทยาศาสตร์
สขุภาพควรมคีณุลกัษณะสว่น
บคุคลหลายดา้น ไดแ้ก่ จรยิธรรม
และจรรยาบรรณวชิาชีพ การ
จดัการตนเองและความฉลาด
ทางอารมณ ์มนษุยสมัพนัธ ์จิต
บรกิาร ภาวะผูน้  า การพฒันา
ตนเองและการเรยีนรูต้ลอดชีวิต 
ความรบัผิดชอบ แรงจงูใจใฝ่
สมัฤทธ์ิ ความนา่เช่ือถือและนา่
ใชว้างใจ ความคดิรเิริม่
สรา้งสรรค ์และการปรบัตวั 
โดยเฉพาะจิตบรกิารและการ
เรยีนรูต้ลอดชีวิต 

1.3.1  การสร้างหรือพัฒนาค่านิยมของบุคลากร 
เพื่อตอบผลการวิจยัดา้นคุณลกัษณะที่นกัสารสนเทศ
บริการตอบค าถามและช่วยค้นคว้าของห้องสมุด
ทางดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพควรมีในด้านคุณธรรม
จรยิธรรม  มนษุยสมัพนัธ ์ จิตบริการ ความรบัผิดชอบ 
แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ  และความนา่เช่ือถือไวว้างใจ  ซึง่มี
วิธีการสรา้งค่านิยมดงักล่าวใหเ้กิดขึน้กับตวับุคคลได้
ดงันี ้

1) การใช้วิธีสรา้งแรงจูงใจด้วยการให้รางวัล 
ที่อาจไมใ่ช่สิง่ของ แตเ่ป็นประกาศเชิดชเูกียรติ 

2 )  ก า รส ะ ท้ อ น คิ ด  (Reflective practice / 
Reflection writing) และท า E-portfolios เพื่อทบทวน
ความคิด และความรูส้ึกอย่างเป็นระบบ โดยก าหนด
รูปแบบการเขียนท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนัเพื่อประโยชน์
ในการเผยแพร ่

3) การประเมินคณุลกัษณะสว่นบคุคลแบบ 360 
องศา ส าหรบัการประเมินคณุลกัษณะสว่นบคุคล และ
พฤติกรรม 

4) การจัดกิจกรรมแสดงบทบาทสมมติหรือ
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ โดยค านึงถึงประเด็นความ
หลากหลายในการท างาน 

 
 
 



  131 

ตาราง 8 (ตอ่) 

ประเด็น 
การพัฒนา 

รายละเอียดทีต่้องพัฒนา วิธีการพัฒนา 

  1.3 .2  การส่ ง เสริมการพัฒ นาตนเองเพื่ อตอบ
ผลการวิจัยด้านคุณลักษณะที่นักสารสนเทศบริการ
ตอบค าถามและช่วยค้นคว้าของห้องสมุดทางด้าน
วิทยาศาสตรส์ุขภาพควรมีในดา้นการจัดการตนเอง
และความฉลาดทางอารมณ์  ภาวะผูน้  า การพัฒนา
ตนเอง ความคิดรเิริม่สรา้งสรรค ์และการปรบัตวั ดงันี ้

1) ก ารเอื ้ออ าน าจแก่ บุ คลาก ร  เป็ นการ
จดัรูปแบบการบริหารจัดการแบบกระจายอ านาจลงสู่
บุคลากรในการท างาน  ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้
บคุลากรฝึกการคิด การบริหารจดัการ และสรา้งสรรค์
ผลงานไดอ้ยา่งอิสระ 

2) การท างานแบบทีม  โดยการเปิดโอกาสให้
บุคลากรได้ท างานร่วมกัน จะช่วยพัฒนาเรื่องการ
ปรบัตัว การท างานร่วมกับผู้อื่น การรูจ้ักรบัืัง และ
เคารพความคิดเห็นของผูอ้ื่น ทัง้นีค้วรมีการปรบัเปลีย่น
การเป็นหวัหนา้ทีม 

3) การส่งเสริมการเป็นพลเมืองสังคม หรือ
คณุลกัษณะสากล 

2. การพัฒนา
องคก์ร 

2.1 การพฒันาการเป็นองคก์ร
แหง่การเรยีนรู ้เป็นการพฒันาให้
องคก์รมคีวามยืดหยุน่สงูและ
พรอ้มรบัตอ่ความเปลีย่นแปลงที่
เกิดขึน้ไดท้กุสถานการณ ์ 
บคุคลากรในองคก์รสามารถ
ปรบัตวัและพฒันาตนเองให้
ตอบสนองกบัพฤติกรรมและ
ความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิาร 

2.1.1 การสรา้งช่องทางในการเผยแพรค่วามรูท้ี่ไดจ้าก
การจัดการความรูบ้นเว็บไซตใ์นรูปแบบที่ไม่ซับซอ้น 
เขา้ถึงง่าย 
2.1.2 การส่งเสริมการท างานเป็นทีม เป็นการสรา้ง
ปฏิสมัพนัธร์ะหว่างบคุคล ชกัน าใหเ้กิดการเรียนรู ้การ
แก้ปัญหา และการตัดสินใจร่วมกัน เพราะความ
สามคัคีจะท าใหง้านบรรลเุปา้หมาย 
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ตาราง 8 (ตอ่)  

ประเด็น 
การพัฒนา 

รายละเอียดทีต่้องพัฒนา วิธีการพัฒนา 

  2.1.3 การสรา้งวัฒนธรรมและบรรยากาศแห่งการ
เรยีนรู ้ น าหลกัการจดัการความรูเ้ขา้มาช่วย ไดแ้ก่ การ
สรา้งและกระจายสารสนเทศและความรูก้ารส ารวจ
และคน้หาความคิดใหม่ๆการตัง้ค าถามและทดลอง
เพื่อหาค าตอบที่ดีที่สดุในการแกไ้ขปัญหาขององค์การ
และกลา้ที่จะเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงและสิ่งที่ทา้
ทาย 

2.2 การสรา้งเครอืขา่ยความ
รว่มมือ เป็นแนวทางที่มีประโยชน์
ตอ่การพฒันาองคก์รในหลาย
ดา้น อาทิ ชว่ยลดปัญหาดา้น
งบประมาณ  การมีโอกาสได้
เรยีนรูร้ว่มกบัองคก์รอื่น ซึง่เป็น
การเพิม่หรอืขยายองคค์วามรูใ้ห้
กวา้งขวางยิ่งขึน้  การไดร้บัความ
ช่วยเหลอืแบง่ปัน เพราะองคก์ร
แตล่ะองคก์รอาจไมไ่ดม้ีความ
สมบรูณ ์ในทกุดา้น 

2.2.1 ความรว่มภายใน 
1) การจัดการประชุมระหว่างหอ้งสมุดทางดา้น

วิทยาศาสตรส์ขุภาพท่ีอยู่ภายในหนว่ยงานหรือองคก์ร
เดียวกนั โดยรว่มกนัจดัการประชมุ และผลดัเปลีย่นกนั
เป็นเจา้ภาพ 

2) การจัดการฝึกอบรมหลกัสูตรเฉพาะส าหรบั 
นกัสารสนเทศทางดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพที่จ าเป็น
ต่อการท างาน โดยระบุหลกัสูตรใหช้ัดเจนว่ามีความ
เก่ียวขอ้งกับเรื่องอะไร ควรเป็นหลกัสตูรที่ช่วยพัฒนา
ทกัษะที่ขาด 

3) การจัดตั้งกลุ่มนักสารสนเทศบริการตอบ
ค าถามและช่วยค้นคว้าของห้องสมุดทางด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพภายในหน่วยงานเดียวกัน 
เนื่องจากนกัสารสนเทศแต่ละคนมีประสบการณ์และ
ความเช่ียวชาญตา่งกนั 

4) การมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน 
ดว้ยการร่วมมือกับภาควิชาฯ หรือสาขาวิชา โดยการ
เขา้ไปมีสว่นรว่มในการบรรยาย หรอืใหค้วามรูเ้ก่ียวกบั
การสบืคน้สารสนเทศ 
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ตาราง 8 (ตอ่) 

ประเด็น 
การพัฒนา 

รายละเอียดทีต่้องพัฒนา วิธีการพัฒนา 

  2.2.2 ความรว่มมือภายนอก 
1) การจัดการประชุม เครือข่ายห้องสมุด

ทางด้านวิทยาศาสตรส์ุขภาพระหว่างหน่วยงานทั่ว
ประเทศ นอกจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ยงัช่วยสรา้ง
ความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
หอ้งสมดุ 

2) การสรา้งเวทีพบปะผูบ้ริหาร และบุคลากร
วิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปีละ 1 ครั้ง 
เพราะรบัทราบแนวโนม้และมมุมองของผูบ้รหิาร 

3) การเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรหรือการ
บรรยายที่เก่ียวกับสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ขุภาพ โดย
การใหค้วามสนบัสนุนจากหน่วยงานตน้สงักัด และมี
การสรุปสาระความรูจ้ากการอบรมมาถ่ายทอด 

4) การทศันศกึษาดงูานในตา่งประเทศ หรอืการ
สรา้งความรว่มมือของหอ้งสมดุระหวา่งประเทศ ท าให้
นกัสารสนเทศไดเ้ปิดโลกทศัน ์และเรยีนรูส้ิง่ที่แตกตา่ง 

3. การพัฒนา
องคป์ระกอบ
สนับสนุน 

3.1 การก าหนดนโยบาย 3.1.1 การก าหนดนโยบายในการพฒันาศกัยภาพของ
บุคลากรที่มีความชัดเจน โดยการจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากร และมีการรบัืังความคิดเห็นในการก าหนด
นโยบายจากบคุลากร 
3.1.2 การสนับสนุนขององค์กร และผู้บริหารในการ
ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเอง เพราะ
บุคลากรจะเกิดแรงจูงใจในการท างานหากผูบ้ริหาร
และองคก์รใหก้ารสง่เสรมิ 

3.2 โครงสรา้งพืน้ฐานและ 
สิง่อ านวยความสะดวก 

3.2.1 การสนับสนุนทางดา้นเทคโนโลยีอุปกรณ์หรือ
เครื่องมือในการปฏิบัติงานที่ทันสมัย รวมถึงการมี
เครือ่งมือสนบัสนนุการคน้ควา้วิจยั 
3.2.2 การสนบัสนนุดา้นทรพัยากรและสิง่อ านวยความ
สะดวกที่เก่ียวกบัการท างาน 
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ตาราง 8 (ตอ่)  

ประเด็น 
การพัฒนา 

รายละเอียดทีต่้องพัฒนา วิธีการพัฒนา 

  3.2.3 การจัดสภาพแวดลอ้มในการปฏิบัติงาน การ
สง่เสริมการเรียนรู ้และกระตุน้ใหเ้กิดความรูส้ึกอยาก
ท างาน โดยการสรา้งแนวทางความกา้วหนา้ในหนา้ที่
การงาน หรอืโอกาสในการพฒันาความรูแ้ก่บคุลากร 

 



 

บทที ่5 
สรุปผลการวิจัย อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาสมรรถนะนักสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วย
ค้นคว้าของห้องสมุดทางด้านวิทยาศาสตรส์ุขภาพ เพ่ือ 1) ศึกษาสมรรถนะนักสารสนเทศท่ี
ให้บริการตอบค าถามและช่วยคน้ควา้ของห้องสมุดวิทยาศาสตรส์ุขภาพ และ 2) แนวทางการ
พฒันาสมรรถนะนกัสารสนเทศท่ีใหบ้ริการตอบค าถามและช่วยคน้ควา้ของหอ้งสมดุวิทยาศาสตร์
สขุภาพ ในบทนีผู้ว้ิจยัไดน้  าเสนอหวัขอ้ในการสรุปผลดงัตอ่ไปนี ้

1. สรุปผลการวิจยั 
2. อภิปรายผลการวิจยั 
3. ขอ้เสนอแนะ 

สรุปผลการวิจัย 
1. สมรรถนะนักสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วยค้นคว้าของห้องสมุด

ทางด้านวิทยาศาสตรสุ์ขภาพ 
จากการเก็บขอ้มูลสมรรถนะหลกัและสมรรถนะตามต าแหน่งนกัสารสนเทศบริการ

ตอบค าถามและช่วยคน้ควา้ของหอ้งสมุดทางดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพ ประกอบดว้ย 3 ดา้น คือ 
ความรู ้ทกัษะ และคณุลกัษณะสว่นบคุคล ปรากฏผลการวิจยัดงันี ้

1.1 สมรรถนะหลักนักสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วยค้นคว้า 
 1.1.1 ดา้นความรู ้นกัสารสนเทศบรกิารตอบค าถามและชว่ยคน้ควา้ควรมีความรู้
ในประเดน็ตา่ง ๆ ไดแ้ก่ 

 1.1.1.1 ดา้นวิชาชีพสารสนเทศและบรรณารกัษศาสตร ์ประกอบดว้ย ความรู้
เก่ียวกับเทคนิคการสืบค้นสารสนเทศ การจัดท าดัชนีและบทคัดย่อ และการประเมินและ
ประมวลผลสารสนเทศส าเรจ็รูป 

 1.1.1.2 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย ความรูเ้ก่ียวกับการใช้
โปรแกรมพืน้ฐาน การจดัการระบบสารสนเทศและฐานขอ้มลู การใชร้ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัิ และ
การใชอิ้นเทอรเ์น็ตและเทคโนโลยี Web 2.0 

  1.1.1.3 ดา้นการบริหารจดัการทั่วไป ประกอบดว้ย ความรูเ้ก่ียวกบันโยบาย 
การวางแผนการด าเนินงาน การวางแผนงบประมาณและการเงินของหอ้งสมดุ รวมทัง้ขัน้ตอนตา่ง 
ๆ เก่ียวกบังานบรกิารหอ้งสมดุ การประเมินประสิทธิภาพของหอ้งสมดุ และการตลาดบรกิาร 
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 1.1.1.4 ดา้นระเบียบวิธีวิจยั ประกอบดว้ย ความรูเ้ก่ียวกับกระบวนการวิจยั
ทัง้เชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ สถิติและการใชโ้ปรแกรมการวิเคราะหข์อ้มูลทางสถิติ การจดัการ
รายการบรรณานกุรม การวิเคราะห ์ประเมิน และประยกุตผ์ลการวิจยั 

 1.1.1.5 ดา้นการสอน และการฝึกอบรม ประกอบดว้ย ความรูเ้ก่ียวกับการ
ออกแบบหลักสูตรและการฝึกอบรม จิตวิทยาการเรียนรูข้องผูใ้หญ่ เทคนิคการสอน วิธีการสอน
รูปแบบตา่ง ๆ และการถ่ายทอดความรู ้

 1.1.1.6 กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบังานหอ้งสมดุ โดยนกัสารสนเทศตอ้งมีความรู้
เก่ียวกับกฎหมายลิขสิทธ์ิ การเขียนอา้งอิงตารางหรือรูปภาพ และขอ้ความเพ่ือไม่ละเมิดสิทธ์ิใน
งานของผูอ่ื้น หรือเขา้ขา่ยการคดัลอกผลงานของผูอ่ื้น (Plagiarism) 
 1.1.2 ดา้นทกัษะ นกัสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วยคน้ควา้ควรมีทกัษะ 
ความสามารถในประเดน็ตา่ง ๆ ไดแ้ก่ 

 1.1.2.1 ทกัษะทางวิชาชีพสารสนเทศและบรรณารกัษศาสตร์ ประกอบดว้ย 
ทกัษะการสมัภาษณอ์า้งอิง การสืบคน้สารสนเทศ และการประมวลสารสนเทศ 

 1.1.2.2 ทกัษะการบรหิารจดัการ ประกอบดว้ย การวางแผนและตัง้เปา้หมาย
การด าเนินงานเพ่ือน าพาองคก์รไปสู่ความส าเร็จ การจดัล าดบัความส าคญัและการบริหารเวลา 
การคดิวิเคราะหแ์ละแกปั้ญหา และการประชาสมัพนัธ ์

 1.1.2.3 ทักษะทางเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ นักสารสนเทศควรมี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแ้ก่ อินเทอรเ์น็ต ส่ือสังคมออนไลน ์อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกสแ์ละระบบปฏิบตักิารตา่ง ๆ เพ่ืออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิาร หรือสง่เสรมิให้
ผูใ้ชบ้รกิารเขา้ถึงบริการของหอ้งสมดุไดง้่ายยิ่งขึน้ผ่านชอ่งทางออนไลน ์รวมทัง้มีความสามารถใน
การแกปั้ญหาเก่ียวกบัการใชง้านฐานขอ้มลู และการเช่ือมตอ่ VPN 

 1.1.2.4 ทกัษะการสอน และการฝึกอบรม นกัสารสนเทศบริการตอบค าถาม
และช่วยคน้ควา้ตอ้งมีความสามารถในการสอน ควบคุมหรือบริหารจัดการห้องเรียนของกลุ่ม
ผูเ้รียนแตล่ะประเภท และตอ้งสามารถถ่ายทอดความรูแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิารใหเ้ขา้ใจไดง้่ายในเวลาสัน้ ๆ 

 1.1.2.5 ทกัษะการส่ือสาร เป็นทกัษะส าคญัท่ีตอ้งใชใ้นการปฏิบตัิงานของนกั
สารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วยคน้ควา้เพ่ือซกัถามเก็บขอ้มูลส าหรบัการใหบ้ริการสืบคน้
สารสนเทศ หรือความสามารถในการพูดเพ่ือชีแ้จงเหตผุลท่ีเหมาะสมตามแตล่ะสถานการณ ์โดย
ไม่สรา้งความขดัแยง้กับผูใ้ชบ้ริการ นอกจากนีท้กัษะนีย้งัเก่ียวเน่ืองกับทกัษะอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ทักษะ
การใหบ้รกิารสารสนเทศ ทกัษะการสมัภาษณอ์า้งอิง ทกัษะการสอนและการฝึกอบรม 
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1.2 สมรรถนะตามต าแหน่งนักสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วยค้นคว้า 
 1.2.1 ดา้นความรู ้นกัสารสนเทศบรกิารตอบค าถามและชว่ยคน้ควา้ของหอ้งสมดุ
ทางดา้นวิทยาศาสตรส์ขุภาพ ควรมีความรูใ้นประเดน็ตา่ง ๆ ไดแ้ก่ 

 1.2.1.1 ด้านสารสนเทศเฉพาะทาง  ประกอบด้วย ความ รู้ทางด้าน
สภาพแวดลอ้มทางการดแูลสุขภาพ วิชาชีพวิทยาศาสตรส์ขุภาพสาขาต่าง ๆและลกัษณะเฉพาะ
ของวิทยาศาสตรส์ุขภาพ นโยบายของหน่วยงานและสถาบนัท่ีเปิดสอนทางวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 
หรือใหบ้ริการดา้นสขุภาพ ค าศพัทแ์ละแนวคิดทางดา้นวิทยาศาสตรส์ขุภาพหอ้งสมดุวิทยาศาสตร์
สขุภาพ และการจดัการศกึษาและฝึกอบรมเก่ียวกบัวิชาชีพสขุภาพ 

 1.2.1.2 ดา้นแหล่งและการจัดระบบสารสนเทศเฉพาะทาง ประกอบดว้ย 
ความรูเ้ก่ียวกับทรพัยากรสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศทางวิทยาศาสตรส์ุขภาพ การจัดการ
แหล่งสารสนเทศหลายรูปแบบ รวมทั้งแนวโน้มการจัดการในปัจจุบันและอนาคต  และการ
ประยกุตใ์ชห้วัเรื่องทางการแพทยแ์ละวิทยาศาสตรส์ขุภาพ 

 1.2.1.3 ดา้นการบริการสารสนเทศเฉพาะทาง ประกอบดว้ย ความรูเ้ก่ียวกับ
การใชฐ้านขอ้มลูทางวิทยาศาสตรส์ขุภาพ และการใชก้ระบวนการสารสนเทศหลกัฐานเชิงประจกัษ ์
 1.2.2 ดา้นทกัษะ นกัสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วยคน้ควา้ของหอ้งสมดุ
ทางดา้นวิทยาศาสตรส์ขุภาพ ควรมีทกัษะในประเดน็ตา่ง ๆ ไดแ้ก่ 

 1.2.2.1 ทกัษะการบริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตรส์ขุภาพ ประกอบดว้ย 
ทักษะในการแนะน าแหล่งสารสนเทศทางดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพ และการสืบคน้สารสนเทศ
ทางการแพทยต์ามหลกัฐานเชิงประจกัษ ์ 

 1.2.2.2 ทักษะการจัดการแหล่งสารสนเทศทางวิทยาศาสตรส์ุขภาพ นัก
สารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วยคน้ควา้ควรมีความสามารถในการจดัท าดชันีและบทคดัย่อ 
รวมถึงสามารถวิเคราะหแ์หล่งสารสนเทศเพ่ือรวบรวมและพฒันาใหผู้ใ้ชบ้ริการสามารถเขา้ถึงได้
สะดวก และรวมแหลง่สารสนเทศตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการแตล่ะราย 

 1.2.2.3 ทักษะการวิจัยเฉพาะทาง โดยนักสารสนเทศควรมีทักษะการวิจัย
ทางการแพทย์และพยาบาลท่ีได้รับความนิยม เช่น การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ 
(systematic review) เป็นตน้ รวมทัง้จริยธรรมการวิจยัในคนซึ่งเป็นสิ่งท่ีมีความส าคญัในสาขาวิชา
วิทยาศาสตรส์ขุภาพ 

1.3 คุณลักษณะส่วนบุคคลของนักสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วย
ค้นคว้าของห้องสมุดทางด้านวิทยาศาสตรสุ์ขภาพ 
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 1.3.1 จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ นกัสารสนเทศบริการตอบค าถามและ
ช่วยคน้ควา้ควรปฏิบตัิงานดว้ยความซ่ือสัตยส์ุจริต โปร่งใส ไม่ขดัต่อหลักจริยธรรมและค านึงถึง
ความถูกตอ้งในการใหบ้ริการแก่ผูใ้ชบ้ริการ เช่น การเขียนอา้งอิงสารสนเทศ การละเมิดลิขสิทธ์ิ 
เป็นตน้ 
 1.3.2 การจดัการตนเองและความฉลาดทางอารมณ ์นกัสารสนเทศบริการตอบ
ค าถามและชว่ยคน้ควา้ตอ้งควบคมุและบรกิารจดัการอารมณข์องตนเองไดดี้ขณะปฏิบตัหินา้ท่ี แม้
ต้องเผชิญกับผู้ใช้บริการจ านวนมากหลากหลาย ทั้งยังต้องเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ
หอ้งสมดุทางดา้นวิทยาศาสตรส์ขุภาพ 
 1.3.3 มนุษยสมัพนัธ ์นกัสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วยคน้ควา้ตอ้งยิม้
แยม้แจ่มใส มีอัธยาศยัดี และมีน า้ใจต่อผูอ่ื้นเพราะตอ้งติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน
และภายนอกหอ้งสมดุ และใหบ้รกิารสารสนเทศแก่ผูใ้ชบ้รกิาร 
 1.3.4 จิตบริการ เป็นคุณลักษณะส่วนบุคคลท่ีส าคญัของบรรณารกัษ์ท่ีตอ้งให้
ความสนใจใหค้วามช่วยเหลือแก่ผูใ้ชบ้ริการหอ้งสมุดดว้ยความเต็มใจทนัทีท่ีสงัเกตเห็นพฤติกรรม
ของผูใ้ชบ้ริการ ซึ่งบางคนอาจมาตดิตอ่ครัง้แรก บางคนตอ้งการสารสนเทศเรง่ดว่น หรือบางคนมา
ตดิตอ่ดว้ยสภาวะอารมณท่ี์แตกตา่งกนั 
 1.3.5 ภาวะผู้น  า เป็นคุณลักษณะท่ีนักสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วย
คน้ควา้มีหรือไม่มีก็ได ้เพราะในบางครัง้ตอ้งอยู่ในฐานะผูต้าม และบางครัง้ตอ้งอยู่ในฐานะผูน้  าใน
การสอนงานหอ้งสมดุใหก้บัเจา้หนา้ท่ีหอ้งสมดุ กลา่วคือตอ้งเป็นไดท้ัง้ผูน้  าและผูต้าม 
 1.3.6 การพัฒนาตนเองและการเรียนรูต้ลอดชีวิต เน่ืองจากขอ้มูลข่าวสารทาง
การแพทย ์การพยาบาล และวิทยาศาสตรส์ุขภาพ รวมทัง้ความรูท้างวิชาชีพบรรณารกัษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตรมี์การเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ดงันัน้นกัสารสนเทศบริการตอบค าถามและ
ชว่ยคน้ควา้จงึตอ้งแสวงหาความรูอ้ย่างสม ่าเสมอ 
 1.3.7 ความรบัผิดชอบ นกัสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วยคน้ควา้ตอ้งมี
ความรบัผิดชอบตอ่หนา้ท่ีและภาระงานของตนคือการใหบ้ริการแก่ผูใ้ชบ้รกิารใหท้นัเวลา ใหล้ลุ่วง
โดยไมผ่ลกัภาระใหก้บัเพ่ือนรว่มงาน และค านงึถึงองคก์รและบคุลากรอ่ืนในหอ้งสมดุ 
 1.3.8 แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ นกัสารสนเทศบรกิารตอบค าถามและช่วยคน้ควา้ตอ้ง
มีแรงจูงใจในการท างานให้บรรลุเป้าหมายด้วยการท างานให้ถูกต้อง รวดเร็ว เต็มก าลัง
ความสามารถ และใหค้วามส าคญักบัผูใ้ชบ้ริการทุกคน เพราะหากผูใ้หบ้ริการมีแรงจงูใจจะท าให้
เกิดความมุง่มั่นในการท างานใหมี้คณุภาพ 
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 1.3.9 ความน่าเช่ือถือและนา่ไวว้างใจ นกัสารสนเทศบรกิารตอบค าถามและช่วย
คน้ควา้ตอ้งมีบคุลิกท่ีน่าเช่ือถือและสามารถใหบ้ริการตอบค าถามไดจ้นท าใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความ
มั่นใจ ประทบัใจ และรูส้กึไวว้างใจในใหก้ารใชบ้รกิาร 
 1.3.10 ความคิดริเริ่มสรา้งสรรค ์เป็นคณุลกัษณะส่วนบุคคลท่ีมีส่วนช่วยในการ
พฒันาและปรบัปรุงการท างานของนกัสารสนเทศบรกิารตอบค าถามและชว่ยคน้ควา้ใหดี้ยิ่งขึน้ 
 1.3.11 การปรบัตวั เน่ืองจากนกัสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วยคน้ควา้
ส าเร็จการศึกษาทางดา้นมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตรเ์ป็นส่วนใหญ่ ท าให้เม่ือปฏิบัติงานท่ี
หอ้งสมุดทางดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพตอ้งอาศัยการปรบัตัวให้เขา้กับองคก์ร วัฒนธรรม และ
พฤตกิรรมการใชส้ารสนเทศของผูใ้ชบ้รกิารในสาขาวิชานี ้

2. แนวทางการพัฒนาสมรรถนะนักสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วย
ค้นคว้าของห้องสมุดทางด้านวิทยาศาสตรสุ์ขภาพ 

แนวทางการพฒันาสมรรถนะนกัสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วยคน้ควา้ของ
หอ้งสมุดทางดา้นวิทยาศาสตรส์ขุภาพ ผูท้รงคณุวฒุิไดแ้สดงความคิดเห็นและยืนยนัแนวทางการ
พฒันา 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการพฒันาคน ดา้นการพฒันาองคก์ร และดา้นการพฒันาองคป์ระกอบ
สนบัสนนุ ดงันี ้

2.1 การพัฒนาคน 
 2.1.1 การพัฒนาด้านความรู ้คือการพัฒนานักสารสนเทศให้มีความรูค้วาม
เข้าใจในหลายด้าน ได้แก่ ด้านสารสนเทศเฉพาะทาง แหล่งสารสนเทศและการจัดระบบ
สารสนเทศเฉพาะทาง การบรกิารสารสนเทศเฉพาะทาง วิชาชีพสารสนเทศและบรรณารกัษศาสตร ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ การจดัการทั่วไป ระเบียบวิธีวิจยั การสอนและการฝึกอบรม และกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบังานหอ้งสมดุ โดยเฉพาะความรูค้วามเขา้ใจดา้นสารสนเทศเฉพาะทาง และการบรกิาร
สารสนเทศเฉพาะทาง ดว้ยแนวทางดงันี ้

 2.1.1.1 การสรา้งชมุชนนกัปฏิบตั ิ(COPs) การรวมกลุ่มอย่างไม่เป็นทางการ 
หรือเขา้ร่วมกับเครือข่ายท่ีมีสมาชิกจากหน่วยงานอ่ืน เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรูป้ระสบการณ์ และ
ปัญหาจากการท างาน  

 2.1.1.2 การสอนแนะงาน (Coaching) และการฝึกอบรมในงาน (on the job 
training) ไดแ้ก่ การมอบหมายงานใหบ้คุลากรใหม่ลงมือปฏิบตัิงานตามหนา้ท่ีความรบัผิดชอบจะ
ชว่ยใหเ้กิดการเรียนรูไ้ดเ้รว็ขึน้ โดยมีพ่ีเลีย้งดแูล 

 2.1.1.3 การมอบหมายกิจกรรมหรือโครงการ ไดแ้ก่ การมอบหมายให้นัก
สารสนเทศท างานวิจยัเก่ียวกบังานท่ีปฏิบตั ิหรือการพฒันางานประจ าสูง่านวิจยั (R2R) 
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 2.1.1.4 การจัดท าคู่มือ หรือรวบรวมค าถามท่ีพบบ่อยจากผูใ้ชบ้ริการ เพ่ือ
เป็นเครื่องมือท่ีใชใ้นการบรกิารและใหค้  าแนะน าแก่ผูใ้ชบ้รกิาร ท าใหน้กัสารสนเทศเกิดความเขา้ใจ
ในงานอยา่งลกึซึง้ และใชเ้ป็นแนวทางในการตอบปัญหา 

 2.1.1.5 การสอบถามผู้เช่ียวชาญ ท าให้นักสารสนเทศซึมซับความรู ้หรือ
ขอ้มลูท่ีเป็นประโยชนต์อ่การใหบ้ริการสารสนเทศ 

 2.1.1.6 การเขา้รว่มอบรมหรือกิจกรรมดา้นวิชาชีพทางวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 
โดยเฉพาะประเด็นท่ีเก่ียวกบัหอ้งสมดุ เพ่ือเปิดมมุมอง แลกเปล่ียนเรียนรูก้บัเพ่ือนรว่มวิชาชีพ และ
มีการสรุปสิ่งท่ีอบรมเพ่ือทบทวนและใชก้บัการท างาน 

 2.1.1.7 การเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านการจดจ าจากประสบการณ์ในการ
ใหบ้รกิารสารสนเทศแก่ผูใ้ชบ้ริการ และการแสวงหาความรูผ้่านชอ่งทางอ่ืน เช่น เว็บไซต ์ยทูปู เป็น
ตน้ 

 2.1.1.8 การเขา้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมนกัวิจยั หรือทีมแพทยร์กัษาผูป่้วย 
ช่วยใหเ้กิดการเรียนรูจ้ากความสงสยัหรือความตอ้งการรู ้ตอ้งการเขา้ใจสิ่งท่ีแพทย ์พยาบาล และ
นกัศกึษาแพทยพ์ดูระหวา่งออกตรวจ โดยน าสิ่งท่ีเรียนรูม้าลงมือปฏิบตั ิ

 2.1.1.9 การสงัเกตการณ์ภายในหอ้งเรียน ดว้ยการใหน้กัสารสนเทศเขา้ไป
สงัเกตการเรียนการสอนในชัน้เรียน ช่วยใหเ้ขา้ใจความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ และสั่งสมความรู้
จากการืัง 

 2.1.1.10 การศึกษาต่อในระดับสูง เป็นการส่งเสริมให้นักสารสนเทศไดร้บั
การศกึษาตอ่ทางสาขาวิชาเฉพาะทางท่ีเก่ียวขอ้งกับวิทยาศาสตรส์ขุภาพ ซึ่งสามารถน ามาใชก้ับ
การท างาน 

 2.1.1.11 การเขียนบทความถ่ายทอดความรู ้เป็นการส่งเสริมการคน้ควา้หา
ความรูเ้พิ่มเติมท าใหไ้ดเ้รียนรูร้ะหว่างการเขียนบทความ และควรค านึงถึงจริยธรรมในการอา้งอิง
วรรณกรรม 
 2.1.2 การพัฒนาทักษะ โดยนักสารสนเทศบริการต้องค าถามและช่วยการ
คน้ควา้ของห้องสมุดทางดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพตอ้งมีทักษะในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่  ทักษะการ
บริหารจดัการคือสามารถวางแผนการด าเนินงาน สามารถจดัล าดบัความส าคญัของงาน การคิด
วิเคราะหแ์ก้ปัญหา และมีความสามารถในการประชาสัมพันธบ์ริการของหอ้งสมุดท่ีส่งเสริมการ
ปฏิบตัิงานหรือความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการรวมทัง้มีทกัษะในการใหบ้ริการสารสนเทศและจดัการ
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แหล่งสารสนเทศทางวิทยาศาสตรส์ุขภาพ การใชเ้ทคโนโลยี ทักษะการสอนและการฝึกอบรม 
รวมทัง้ความสามารถในการส่ือสาร ดว้ยแนวทางดงันี ้

 2.1.2.1 การประชุมเชิงปฏิบตัิการ (Workshop) และการฝึกปฏิบตัิ เน่ืองจาก
การไดล้งมือท าจะชว่ยพฒันาทกัษะ 

 2.1.2.2 การก าหนดขอ้บงัคับให้บุคลากรเพิ่มพูนทักษะในการท างาน โดย
ระบุทกัษะในการท างานของนกัสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วยคน้ควา้ท่ีควรพฒันาอย่าง
ชดัเจน 

 2.1.2.3 การใช้ดัชนีชีว้ัดผลงาน (KPIs) เช่น การก าหนดระยะเวลาในการ
ใหบ้รกิารตอบค าถาม เป็นตน้ โดยค านงึถึงความเหมาะสม และความเห็นของนกัสารสนเทศ 

 2.1.2.4 การหมุนเวียนงาน (Job rotation) โดยจัดการให้นักสารสนเทศ
ภายในหอ้งสมดุไดห้มนุเวียนกนัท างานแตล่ะฝ่ายจะท าใหเ้กิดความเขา้ใจกระบวนการท างาน และ
สามารถปฏิบตังิานในทกุสว่นงานได ้
 2.1.3 การพฒันาคณุลกัษณะส่วนบุคคล นกัสารสนเทศบริการตอบค าถามและ
ช่วยคน้ควา้ของหอ้งสมุดทางดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพควรมีคุณลักษณะส่วนบุคคลหลายดา้น 
ได้แก่ จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ การจัดการตนเองและความฉลาดทางอารมณ์  
มนษุยสมัพนัธ ์จิตบริการ ภาวะผูน้  า การพฒันาตนเองและการเรียนรูต้ลอดชีวิต ความรบัผิดชอบ 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ความน่าเช่ือถือและน่าใชว้างใจ ความคิดริเริ่มสรา้งสรรค ์และการปรบัตัว 
โดยเฉพาะจิตบรกิารและการเรียนรูต้ลอดชีวิต 

 2.1.3.1  การสรา้งหรือพฒันาคา่นิยมของบุคลากร  เพ่ือตอบผลการวิจยัดา้น
คณุลกัษณะท่ีนกัสารสนเทศบริการตอบค าถามและชว่ยคน้ควา้ของหอ้งสมดุทางดา้นวิทยาศาสตร์
สขุภาพควรมีในดา้นคณุธรรมจริยธรรม  มนุษยสมัพนัธ ์ จิตบริการ ความรบัผิดชอบ แรงจูงใจใฝ่
สมัฤทธ์ิ  และความน่าเช่ือถือไวว้างใจ  ซึ่งมีวิธีการสรา้งค่านิยมดงักล่าวใหเ้กิดขึน้กบัตวับุคคลได้
ดงันี ้

1) การใชว้ิธีสรา้งแรงจูงใจดว้ยการใหร้างวลัท่ีอาจไม่ใช่สิ่งของ แต่เป็น
ประกาศเชิดชเูกียรต ิ

2) การสะทอ้นคิด (Reflective practice / Reflection writing) และท า E-
portfolios เพ่ือทบทวนความคิด และความรูส้ึกอย่างเป็นระบบ โดยก าหนดรูปแบบการเขียนท่ีเป็น
มาตรฐานเดียวกนัเพ่ือประโยชนใ์นการเผยแพร ่
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3) การประเมินคุณลักษณะส่วนบุคคลแบบ 360 องศา ส าหรับการ
ประเมินคณุลกัษณะสว่นบคุคล และพฤตกิรรม 

4) การจัดกิจกรรมแสดงบทบาทสมมติหรือกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ โดย
ค านงึถึงประเดน็ความหลากหลายในการท างาน 

 2.1.3.2 การส่งเสริมการพฒันาตนเองเพ่ือตอบผลการวิจยัดา้นคณุลกัษณะท่ี
นกัสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วยคน้ควา้ของหอ้งสมดุทางดา้นวิทยาศาสตรส์ขุภาพควรมี
ในดา้นการจดัการตนเองและความฉลาดทางอารมณ์ ภาวะผูน้  า การพฒันาตนเอง ความคิดริเริ่ม
สรา้งสรรค ์และการปรบัตวั ดงันี ้

1) การเอือ้อ านาจแก่บคุลากร  เป็นการจดัรูปแบบการบริหารจดัการแบบ
กระจายอ านาจลงสูบ่คุลากรในการท างาน  ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสใหบ้คุลากรฝึกการคดิ การบรหิาร
จดัการ และสรา้งสรรคผ์ลงานไดอ้ยา่งอิสระ 

2) การท างานแบบทีม  โดยการเปิดโอกาสใหบุ้คลากรไดท้  างานร่วมกัน 
จะช่วยพฒันาเรื่องการปรบัตวั การท างานรว่มกบัผูอ่ื้น การรูจ้กัรบัืัง และเคารพความคิดเห็นของ
ผูอ่ื้น ทัง้นีค้วรมีการปรบัเปล่ียนการเป็นหวัหนา้ทีม 

3) การสง่เสรมิการเป็นพลเมืองสงัคม หรือคณุลกัษณะสากล 
2.2 การพัฒนาองคก์ร 

 2.2.1 การพฒันาการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู ้เป็นการพฒันาใหอ้งคก์รมีความ
ยืดหยุ่นสูงและพรอ้มรบัต่อความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ไดทุ้กสถานการณ์  บุคคลากรในองคก์ร
สามารถปรบัตวัและพัฒนาตนเองใหต้อบสนองกับพฤติกรรมและความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 
ดว้ยแนวทางดงันี ้

 2.2.1.1 การสรา้งช่องทางในการเผยแพร่ความรูท่ี้ไดจ้ากการจัดการความรู้
บนเว็บไซตใ์นรูปแบบท่ีไมซ่บัซอ้น เขา้ถึงง่าย 

 2.2.1.2 การส่งเสริมการท างานเป็นทีม เป็นการสรา้งปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
บคุคล ชกัน าใหเ้กิดการเรียนรู ้การแกปั้ญหา และการตดัสินใจรว่มกนั เพราะความสามคัคีจะท าให้
งานบรรลเุปา้หมาย 

 2.2.1.3 การสรา้งวัฒนธรรมและบรรยากาศแห่งการเรียนรู ้ น าหลักการ
จดัการความรูเ้ขา้มาช่วย ไดแ้ก่ การสรา้งและกระจายสารสนเทศและความรูก้ารส ารวจและคน้หา
ความคิดใหม่ๆการตัง้ค  าถามและทดลองเพ่ือหาค าตอบท่ีดีท่ีสุดในการแก้ไขปัญหาขององคก์าร
และกลา้ท่ีจะเผชิญกบัความเปล่ียนแปลงและสิ่งท่ีทา้ทาย 
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 2.2.2 การสรา้งเครือข่ายความรว่มมือ เป็นแนวทางท่ีมีประโยชนต์่อการพัฒนา
องคก์รในหลายดา้น อาทิ ช่วยลดปัญหาดา้นงบประมาณ  การมีโอกาสไดเ้รียนรูร้ว่มกบัองคก์รอ่ืน
ซึ่งเป็นการเพิ่มหรือขยายองคค์วามรูใ้หก้วา้งขวางยิ่งขึน้  การไดร้บัความช่วยเหลือแบ่งปัน เพราะ
องคก์รแตล่ะองคก์รอาจไมไ่ดมี้ความสมบรูณใ์นทกุดา้น ดว้ยแนวทางดงันี ้

 2.2.2.1 ความรว่มภายใน 
1) การจดัการประชมุระหว่างหอ้งสมดุทางดา้นวิทยาศาสตรส์ขุภาพท่ีอยู่

ภายในหนว่ยงานหรือองคก์รเดียวกนั โดยรว่มกนัจดัการประชมุ และผลดัเปล่ียนกนัเป็นเจา้ภาพ 
2) การจัดการฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะส าหรบันักสารสนเทศทางดา้น

วิทยาศาสตรส์ขุภาพท่ีจ าเป็นตอ่การท างาน โดยระบหุลกัสตูรใหช้ดัเจนวา่มีความเก่ียวขอ้งกบัเรื่อง
อะไร ควรเป็นหลกัสตูรท่ีชว่ยพฒันาทกัษะท่ีขาด 

3) การจดัตัง้กลุ่มนักสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วยคน้ควา้ของ
หอ้งสมดุทางดา้นวิทยาศาสตรส์ขุภาพภายในหนว่ยงานเดียวกนั เน่ืองจากนกัสารสนเทศแตล่ะคน
มีประสบการณแ์ละความเช่ียวชาญตา่งกนั 

4) การมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน ด้วยการร่วมมือกับ
ภาควิชาฯ หรือสาขาวิชา โดยการเขา้ไปมีส่วนรว่มในการบรรยาย หรือใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัการสืบคน้
สารสนเทศ 

 2.2.2.2 ความรว่มมือภายนอก ประกอบดว้ย 
1) การจัดการประชุมเครือข่ายหอ้งสมุดทางดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพ

ระหว่างหน่วยงานทั่วประเทศ นอกจากการแลกเปล่ียนเรียนรู ้ยังช่วยสรา้งความสัมพันธ์และ
สง่เสรมิความรว่มมือระหวา่งหอ้งสมดุ 

2) การสร้างเวทีพบปะผู้บ ริหาร  และบุคลากรวิชาชีพทางด้าน
วิทยาศาสตรส์ขุภาพ ปีละ 1 ครัง้ เพราะรบัทราบแนวโนม้และมมุมองของผูบ้รหิาร 

3) การเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรหรือการบรรยายท่ีเก่ียวกับสาขาวิชา
วิทยาศาสตรส์ขุภาพ โดยการใหค้วามสนบัสนนุจากหนว่ยงานตน้สงักดั และมีการสรุปสาระความรู้
จากการอบรมมาถ่ายทอด 

4) การทศันศึกษาดูงานในต่างประเทศ หรือการสรา้งความร่วมมือของ
หอ้งสมดุระหวา่งประเทศ ท าใหน้กัสารสนเทศไดเ้ปิดโลกทศัน ์และเรียนรูส้ิ่งท่ีแตกตา่ง 

2.3 การพัฒนาองคป์ระกอบสนับสนุน 
 2.3.1 การก าหนดนโยบาย ประกอบดว้ย 
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 2.3.1.1 การก าหนดนโยบายในการพัฒนาศกัยภาพของบุคลากรท่ีมีความ
ชดัเจน โดยการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร และมีการรบัืังความคิดเห็นในการก าหนดนโยบาย
จากบคุลากร 

 2.3.1.2 การสนับสนุนขององคก์ร และผูบ้ริหารในการส่งเสริมให้บุคลากร
ไดร้บัการพฒันาตนเอง เพราะบุคลากรจะเกิดแรงจูงใจในการท างานหากผูบ้ริหารและองคก์รให้
การสง่เสรมิ 
 2.3.2 โครงสรา้งพืน้ฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก ประกอบดว้ย 

 2.3.2.1 การสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีอุปกรณ์หรือเครื่องมือในการ
ปฏิบตังิานท่ีทนัสมยั รวมถึงการมีเครื่องมือสนบัสนนุการคน้ควา้วิจยั 

 2.3.2.2 การสนับสนุนดา้นทรพัยากรและสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเก่ียวกับ
การท างาน 

 2.3.2.3 การจดัสภาพแวดลอ้มในการปฏิบตัิงาน การส่งเสริมการเรียนรู ้และ
กระตุน้ใหเ้กิดความรูส้ึกอยากท างาน โดยการสรา้งแนวทางความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน หรือ
โอกาสในการพฒันาความรูแ้ก่บคุลากร 

อภปิรายผล 
การวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาสมรรถนะนักสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วย

คน้ควา้ของหอ้งสมุดทางดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพ พบประเด็นท่ีน่าสนใจและน ามาอภิปรายผล 
ดงันี ้

1. สมรรถนะนักสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วยค้นคว้าของห้องสมุด
ทางด้านวิทยาศาสตรสุ์ขภาพ 

1.1 สมรรถนะหลักของนักสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วยค้นคว้า 
 1.1.1 ดา้นความรู ้ผลการวิจยัพบว่า นกัสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วย
คน้ควา้ควรมีความรูค้วามเขา้ใจในหลายดา้น ไดแ้ก่  วิชาชีพสารสนเทศและบรรณารกัษศาสตร ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการทั่วไป ระเบียบวิธีวิจัย การสอนและการฝึกอบรม และ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับงานห้องสมุด  โดยเฉพาะความรู้เก่ียวกับวิชาชีพสารสนเทศและ
บรรณารกัษศาสตร ์ซึ่งเป็นศาสตรค์วามรูห้ลกัท่ีใชใ้นการปฏิบตัิหนา้ท่ีบริการตอบค าถามและช่วย
คน้ควา้ คือเทคนิคการสืบคน้สารสนเทศ และการประเมินสารสนเทศ สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ
แพทรินิค และ อุบฮารท์ (Petrinic & Uwquhartt, 2007, p. 170) ศึกษาเรื่องความตอ้งการการศึกษา
และการฝึกอบรมของบรรณารกัษ์สาธารณสุข – การตดัสินใจระหว่างบรรณารกัษ์กับผูเ้ช่ียวชาญ
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เฉพาะสาขาวิชา โดยพบว่าหน้าท่ีในปัจจุบันของบรรณารักษ์สาธารณสุข ได้แก่ การสืบค้น
วรรณกรรม การบริการอา้งอิง การสอนและการฝึกอบรม นอกจากนีย้งัสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ
พ้นพันธ์ ปิลกศิ ริ  (2555, น. 149 ) ได้ศึกษาเรื่ องความคาดหวังของผู้บ ริหารห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาต่อสมรรถนะเฉพาะต าแหน่งของบรรณารักษ์ พบว่า ผู้บริหารห้องสมุด
มหาวิทยาลัยมีความคาดหวังต่อสมรรถนะของบรรณารกัษ์บริการตอบค าถามและช่วยคน้ควา้
เก่ียวกบัสมรรถนะดา้นความรูใ้นเรื่องการสืบคน้สารนิเทศ 
 นอกจากนีน้ักสารสนเทศยังตอ้งมีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับการจัดการทั่วไป 
เทคโนโลยีสารสนเทศ การสอนและการฝึกอบรม ระเบียบวิธีวิจยั รวมถึงกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับ
งานห้องสมุดและสารสนเทศ เช่น กฎหมายลิขสิทธ์ิกับงานเขียนและวรรณกรรม การคุม้ครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร (ศิริพร ศรีเชลียง , 2551, น. 138)
เน่ืองจากนักสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วยค้นคว้ามีหน้าท่ีให้ความช่วยเหลือและ
สนับสนุนผู้ใช้บริการทั้งบุคลากรทางการแพทย ์อาจารย ์นักวิจัย และนักศึกษาในการค้นคว้า
สารสนเทศการท าวิจัย และการน าสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ประกอบการตัดสินใจและการ
แก้ปัญหาต่าง ๆ (ก่ิงแก้ว อ่วมศรี, 2556, น. 1; มาลี ล า้สกุล, 2555, น. 37) ซึ่งผลการวิจัยท่ีพบ
ดงักล่าวขา้งตน้สอดคลอ้งกับงานวิจยัของลอวต์นั และเบิรน์ (Lawton & Burns, 2014, p. 92) ท่ี
ทบทวนสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรบับรรณารกัษ์สาธารณสุขระหว่างการฝึกปฏิบตัิของบรรณารกัษ์
ชาวไอริชและนานาชาติ โดยความรู ้5 ดา้น ไดแ้ก่ การบริหารจดัการ เทคโนโลยีการฝึกอบรมและ
การสอน ระเบียบวิธีวิจยั และกฎหมายท่ีเก่ียวกบังานหอ้งสมดุโดยเฉพาะกฎหมายลิขสิทธ์ิเป็นสว่น
หนึ่งของสมรรถนะ 10 ด้านท่ีถูกระบุโดยสมาคมห้องสมุด 5 แห่งท่ีไดร้บัการยอมรบั และหาก
สมรรถนะดงักลา่วไดร้บัการสง่เสรมิจะท าใหน้กัสารสนเทศมีความเช่ียวชาญจนสามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใชไ้ดดี้ยิ่งขึน้ รวมทั้งสอดคล้องกับงานวิจัยของอุลลาและอันเวอ (Ullah & 
Anwar, 2013, pp. 62-67) ท่ีศึกษาการพัฒนาสมรรถนะของบรรณารกัษ์หอ้งสมุดทางการแพทย์
ของประเทศปากีสถาน โดยพบว่าบรรณารกัษ์ทางการแพทยต์อ้งมีความรูท้างดา้นเทคนิคและ
ทฤษฎีการบรหิารจดัการ ดา้นเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ ดา้นการสอนและการใหค้วามรู ้และ
ดา้นระเบียบวิธีวิจยั และงานวิจยัของอบูตาลีบีและบิกรู (Abotalebi & Biglu, 2017, pp. 5-10) ท่ี
บ่งชีว้่านักสารสนเทศของห้องสมุดมหาวิทยาลัยทางการแพทยใ์นประเทศอิหร่านตอ้งมีความรู้
ทางดา้นทฤษฎีและการบริหารจัดการ ความรูเ้ก่ียวกับเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ ความรู้
เก่ียวกับระเบียบวิธีวิจัย และสมรรถนะส่วนบุคคลซึ่งจ  าเป็นต่อบทบาทใหม่ของนักสารสนเทศ
หอ้งสมดุมหาวิทยาลยัทางการแพทย ์
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 1.1.2 ดา้นทักษะ ผลการวิจัยพบว่านักสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วย
คน้คว้าควรมีทักษะในหลายดา้น ไดแ้ก่ ทักษะทางวิชาชีพสารสนเทศและบรรณารกัษศาสตร ์
ทกัษะการบริหารจดัการ ทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทกัษะการสอนและการฝึกอบรม และ
ทกัษะการส่ือสาร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทกัษะอ่ืน ไดแ้ก่ ทกัษะการใหบ้ริการสารสนเทศ ทกัษะการ
สมัภาษณอ์า้งอิง และทกัษะการสอน เน่ืองจากนกัสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วยค้นควา้
เป็นผูท่ี้มีหนา้ท่ีหลักในการใหบ้ริการสารสนเทศเชิงลึกเพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนและการท า
วิจัย รวมทั้งการให้ค  าแนะน าในการสืบคน้สารสนเทศจากฐานขอ้มูลออนไลนต์่าง ๆ จึงตอ้งใช้
ทักษะทางด้านการส่ือสาร การสอน การประชาสัมพันธ์ การบริหารจัดการ และการบริการ
สารสนเทศเฉพาะทาง เพราะผูใ้หบ้รกิารท่ีมีความเช่ียวชาญซึ่งเกิดจากการฝึกฝนและประสบการณ์
จะท าให้ปฏิบัติงานไดถู้กตอ้ง และมีคุณภาพ (สุขุมวิทย ์ไสยโสภณ , 2560, น. 83) โดยเฉพาะ
ทักษะการสัมภาษณ์อา้งอิงท่ีเป็นขั้นตอนส าคัญในการรบัรูค้วามตอ้งการท่ีแท้จริง น าไปสู่การ
สืบค้นสารสนเทศท่ีตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ และลดข้อผิดพลาดในการสืบค้น
สารสนเทศ ดังนั้นผู้ให้บริการจึงต้องมีทักษะการส่ือสารซึ่งเป็นทักษะส าคัญและมีผลต่อ
ความส าเร็จในการสัมภาษณ์ (เพ็ญพันธ์ เพชรศร, 2541, น. 46) สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
พน้พันธ ์ปิลกศิริ (2555, น. 150) ระบุว่าการสมัภาษณอ์า้งอิง และทกัษะในการสืบคน้สารนิเทศ
เป็นทักษะท่ีผูบ้ริหารหอ้งสมุดมหาวิทยารฐั ผูบ้ริหารหอ้งสมุดมหาวิทยาลัยเอกชน และผูบ้ริหาร
หอ้งสมุดมหาวิทยาลยัราชภัฏและมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลคาดหวงัจากนกัสารสนเทศ
ต าแหน่งบรกิารตอบค าถามและช่วยคน้ควา้ นอกจากนีย้งัตอ้งมีความสามารถทางภาษา เพ่ืออ่าน
เอกสารบทความและงานวิจัยต่าง ๆ เป็นภาษาต่างประเทศในบางครัง้ก่อนส่งมอบสารสนเทศ
ใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการ และงานวิจยัของอบูตาลีบีและบิกรู (Abotalebi & Biglu, 2017, p. 7) พบว่าการ
สัมภาษณ์อ้างอิงและการเลือกทรัพยากรสารสนเทศท่ีเหมาะสมตรงตามความต้องการของ
ผูใ้ชบ้ริการเป็นความสามารถท่ีนกัสารสนเทศของหอ้งสมดุมหาวิทยาลยัทางการแพทยใ์นประเทศ
อิหรา่นจ าเป็นตอ้งมี 

1.2 สมรรถนะตามต าแหน่งของนักสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วย
ค้นคว้าของห้องสมุดทางด้านวิทยาศาสตรสุ์ขภาพ 
 1.2.1 ดา้นความรู ้ผลการวิจยัพบว่า นกัสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วย
คน้ควา้ของหอ้งสมุดทางดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพควรมีความรูค้วามเขา้ใจในหลายดา้น ไดแ้ก่ 
ดา้นสารสนเทศเฉพาะทาง แหล่งและการจดัระบบสารสนเทศเฉพาะทาง การบริการสารสนเทศ
เฉพาะทาง เน่ืองจากนกัสารสนเทศมีบทบาทและหนา้ท่ีในการใหบ้ริการสารสนเทศแก่ผูใ้ชบ้ริการ
หอ้งสมุดท่ีมีลักษณะเป็นหอ้งสมุดเฉพาะ จึงตอ้งมีความรูค้วามเขา้ใจเฉพาะดา้นวิทยาศาสตร์
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สุขภาพเป็นหลักเพ่ือใหบ้ริการอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การคน้คืนสารสนเทศท่ีตรงตามความ
ตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการดว้ยความรวดเร็ว เป็นตน้ (จุฑารตัน ์ศราวณะวงศ ,์ 2543, น. 9; ละออง 
แกว้เกาะจาก, 2536, น. 69, 75) สอดคลอ้งกับงานวิจัยของภัทรนิษฐ์ สุรโกมลเศรษฐ์ (2557, น. 
73-76) และสมรกัษ์ สหพงศ ์(2551, น. 166-168) ไดก้ล่าวไวว้่านักสารสนเทศในกระบวนการ
พยาบาลเชิงประจักษ์และนกัสารสนเทศทางการแพทยต์อ้งมีความรูค้วามเช่ียวชาญเฉพาะทาง 
เช่น กระบวนการพยาบาลเชิงประจักษ์ กระบวนการแพทยเ์วชปฏิบัติเชิงประจักษ์ โดยการใช ้
PICO Model เพ่ือสืบคน้หลกัฐานเชิงประจกัษ ์เป็นตน้ และตอ้งมีความรูท้างวิชาชีพสารสนเทศใน
การจดัการสารสนเทศทางวิทยาศาสตรส์ขุภาพ การบรกิารสารสนเทศเชิงรุกดว้ยบริการสารสนเทศ
ทันสมัยและยังสอดคล้องกับการก าหนดสมรรถนะนักสารสนเทศของสมาคมห้องสมุดทาง
การแพทย ์(Medical Library Association, 2007, 2017) ประกอบดว้ยการบริการสารสนเทศ การ
บริหารจัดการสารสนเทศ การสอนและการออกแบบการเรียนการสอนภาวะผูน้  าและการบริหาร
จัดการ หลักฐานเชิงประจักษ์และการวิจัย และความเช่ียวชาญเก่ียวกับสารสนเทศทางด้าน
สุขภาพ นอกจากนีง้านวิจัยของ อบูตาลีบี และ บิกรู (Abotalebi & Biglu, 2017, p. 7) พบว่า
บรรณารกัษท่ี์ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรีและปริญญาโทตา่งใหค้วามส าคญักบัความรูเ้รื่อง
แหล่งสารสนเทศอ้างอิงทางวิทยาศาสตรส์ุขภาพทั้งสิ่งตีพิมพ์ และส่ืออิเล็กทรอนิกสม์ากท่ีสุด 
รวมทัง้งานวิจยัของกาซาลุ และ โอจีอมัโบ (Kasalu & Ojiambo, 2015, pp. 6-7) ศึกษาเรื่องการให้
ความรูแ้ก่บรรณารกัษ์ดา้นสุขภาพในแอืริกาในปัจจุบัน : ดา้นสมรรถนะทักษะและทัศนคติท่ี
จ  าเป็นต่อการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มทางสุขภาพ พบว่า สมรรถนะท่ีจ าเป็นต่อบรรณารกัษ์
หอ้งสมดุสขุภาพในประเทศเคนยา ประกอบดว้ย สมรรถนะดา้นความรูเ้ก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มทาง
วิทยาศาสตรส์ุขภาพ การบริการและแหล่งสารสนเทศทางวิทยาศาสตรส์ุขภาพ และการบริหาร
จดัการแหง่สารสนเทศทางวิทยาศาสตรส์ขุภาพ 
 1.2.2 ดา้นทกัษะ นกัสารสนเทศบรกิารตอบค าถามและช่วยคน้ควา้ของหอ้งสมดุ
ทางดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพควรมีทักษะในหลายด้าน ไดแ้ก่ การบริการสารสนเทศทางดา้น
วิทยาศาสตรส์ขุภาพ การสืบคน้สารสนเทศทางการแพทยต์ามหลกัฐานเชิงประจกัษ์ และการวิจยั
เฉพาะทางเป็นหลัก โดยเฉพาะความสามารถในการสืบคน้สารสนเทศจากฐานขอ้มูลทางดา้น
วิทยาศาสตรส์ขุภาพตามกระบวนการหลกัฐานเชิงประจกัษ์ สอดคลอ้งกบัการวิจยัของสมรกัษ ์สห
พงศ ์(2551, น. 169) พบว่านักสารสนเทศทางการแพทยใ์นกระบวนการเวชปฏิบตัิเชิงประจักษ์
ตอ้งมีความรูค้วามสามารถดา้นเวชปฏิบตัิเชิงประจักษ์ กล่าวคือตอ้งรูจ้กัตัง้ค  าถามหรือปัญหาท่ี
เก่ียวกับอาการผูป่้วยเพ่ือประกอบการคน้หาหลักฐานทางการแพทย์ และสอดคลอ้งกับงานวิจัย
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ของ ลอวต์ัน และ เบิรนส ์(Lawton and Burns, 2014, p. 88) ไดศ้ึกษาการทบทวนสมรรถนะท่ี
จ าเป็นส าหรบับรรณารกัษส์าธารณสขุ โดยเปรียบเทียบระหว่างการฝึกปฏิบตัิของบรรณารกัษช์าว
ไอริชและนานาชาติ พบว่ามีสมรรถนะจ าเป็น 10 ดา้น ถูกระบโุดยสมาคมหอ้งสมุด 5 แห่ง ท่ีไดร้บั
การยอมรบัและหากมีการส่งเสริมจะท าให้บรรณารกัษ์มีความเป็นมืออาชีพ มีความเช่ียวชาญ
ทางดา้นสุขภาพและสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการไดดี้ยิ่งขึน้ คือ การทบทวน
วรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic Review) การวิเคราะหแ์ละประเมินงานวิจัยทางคลินิก 
(Critical Appraisal) การบริหารจดัการสารสนเทศทางสุขภาพ (Manage and Organise Health 
In fo rm a tion) และความ เข้า ใจสภาพแวดล้อมทางสุขภ าพ  (Understand Healthcare 
Environment) และสอดคล้องกับการก าหนดมาตรฐานสมรรถนะนักสารสนเทศของสมาคม
หอ้งสมุดทางการแพทย  ์(Medical Library Association, 2007, 2017) ในเรื่องของการปฏิบตัิการ
หลกัฐานเชิงประจกัษ์และการวิจยั (Evidence-Based Practice & Research) โดยนกัสารสนเทศ
ตอ้งมีความสามารถในการสืบคน้สารสนเทศตามหลกัฐานเชิงประจกัษเ์พ่ือสนบัสนุนการตดัสินใจ
ของผู้ใช้บริการ รวมทั้งมีความรูค้วามสามารถในการอธิบายแนวคิด ข้อมูลพื ้นฐานเก่ียวกับ
กระบวนการวิจยั และการเผยแพรง่านวิจยั 

1.3 ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลคุณลักษณะส่วนบุคคลของนักสารสนเทศ
บริการตอบค าถามและช่วยค้นคว้าของห้องสมุดทางด้านวิทยาศาสตรสุ์ขภาพ 
 ผลการวิจยัพบวา่ นกัสารสนเทศบรกิารตอบค าถามและช่วยคน้ควา้ของหอ้งสมดุ
ทางด้านวิทยาศาสตรส์ุขภาพควรมีคุณลักษณะส่วนบุคคลหลายด้าน ได้แก่ จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ การจัดการตนเองและความฉลาดทางอารมณ์ มนุษยสัมพันธ์ จิตบริการ 
ภาวะผูน้  า การพฒันาตนเองและการเรียนรูต้ลอดชีวิต ความรบัผิดชอบ แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ ความ
น่าเช่ือถือและน่าใช้วางใจ ความคิดริเริ่มสรา้งสรรค ์และการปรบัตัว ซึ่งเป็นส่วนท่ีไม่สามารถ
มองเห็นไดแ้ตจ่ะแสดงออกมาผ่านการกระท าของบคุคลและพฤติกรรมในการท างาน ซึ่งจิตบริการ
เป็นสมรรถนะดา้นคณุลกัษณะส่วนบคุคลท่ีส าคญัของนกัสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วย
คน้ควา้ของหอ้งสมุดทางดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพกล่าวคือผูใ้หบ้ริการตอ้งใหค้วามช่วยเหลือแก่
ผูใ้ชบ้ริการสดุความสามารถทนัทีท่ีสงัเกตเห็นพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการ และตอ้งมีทศันคตเิชิงบวก
ในการให้บริการ (ปิยะชัย จันทรวงศไ์พศาล, 2549, น. 149, 169) สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ปิยสุดา ตันเลิศ (2553, น. 139) ศึกษาเรื่องการพัฒนากรอบสมรรถนะหลักของนักวิชาชีพ
สารสนเทศส าหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทยในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2553-2562) พบว่า
ทศันคติดา้นบริการคือมีความมุง่มั่นและเตม็ใจในการใหบ้รกิารเป็นสมรรถนะดา้นคณุลกัษณะสว่น
บคุคลท่ีถกูก าหนดไวใ้นกรอบสมรรถนะหลกัของนกัสารสนเทศส าหรบัหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษา
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ไทยและงานวิจยัของอญัมณี ศรีวชัรินทร ์(2553, น. 82) ศกึษาเรื่องสมรรถนะตามสายงานบริการ
ของบรรณารกัษ์หอ้งสมดุสถาบนัอดุมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครพบว่าบรรณารกัษส์าย
งานบริการตอ้งมีสมรรถนะส่วนบุคคลดา้นการใหบ้ริการท่ีดีแก่ผูใ้ชบ้ริการจนเกิดความประทบัใจ 
และมีจิตส านึกในการให้บริการรวมทั้งงานวิจัยของพ้นพันธ์ ปิลกศิริ (2555 , น. 168) พบว่า 
จิตบริการเป็นคุณลักษณะส่วนบุคคลท่ีผูบ้ริหารหอ้งสมุดมหาวิทยาลัยของรฐั ผูบ้ริหารหอ้งสมุด
มหาวิทยาลยัราชภฏัและมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลคาดหวงัมากท่ีสดุ 
 เน่ืองจากขอ้มูลข่าวสารทางการแพทย ์การพยาบาล และวิทยาศาสตรส์ุขภาพมี
ความกา้วหนา้และเปล่ียนแปลงตลอดเวลา นกัสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วยคน้ควา้จึง
ตอ้งมีคณุลกัษณะส าคญัอีกประการคือการพฒันาตนเองและการเรียนรูต้ลอดชีวิตเพ่ือพฒันางาน
ท่ีรบัผิดชอบใหมี้ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของของลอวต์นั และเบิรน์ (Lawton & 
Burns, 2014, p. 84) ซึ่งสรุปไวว้่าบรรณารกัษป์ระจ าหอ้งสมดุทางดา้นสขุภาพชาวไอริชควรศกึษา
หาความรูแ้ละพัฒนาทักษะของตนเองให้เป็นปัจจุบันเพ่ือตอบสนองความตอ้งการและความ
คาดหวงัของผูใ้ชบ้ริการท่ีเปล่ียนแปลงตามกาลเวลารวมถึงงานวิจยัของอลุลาและอนัเวอ (Ullah & 
Anwar, 2013, p. 69)ไดศ้ึกษาการพัฒนาสมรรถนะของบรรณารกัษ์หอ้งสมุดทางการแพทยข์อง
ประเทศปากีสถาน โดยพบว่าผูบ้ริหารและหัวหนา้บรรณารกัษ์เห็นว่านักสารสนเทศควรมีความ
กระตือรือรน้ในการเรียนรูส้ิ่งใหม่ ๆ และมีความมุ่งมั่นในการเรียนรูต้ลอดชีวิตและงานวิจัยของ  
อัญมณี ศรีวัชรินทร ์(2553, น. 84) ศึกษาเรื่องสมรรถนะตามสายงานบริการของบรรณารกัษ์
หอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพบว่าบรรณารกัษใ์นสาย
งานบรกิารตอ้งมีคณุลกัษณะสว่นบคุคลในเรื่องการศกึษาอย่างตอ่เน่ืองและเรียนรูอ้ยู่ตลอดเวลา 

2. แนวทางการพัฒนาสมรรถนะนักสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วย
ค้นคว้าของห้องสมุดทางด้านวิทยาศาสตรสุ์ขภาพ 

2.1 ด้านการพัฒนาคน  
 ประกอบดว้ยการพัฒนาสมรรถนะ 3 ดา้น  คือ การพัฒนาความรู ้การพัฒนา
ทกัษะ และการพฒันาคณุลกัษณะสว่นบคุคล โดยแตล่ะดา้นมีแนวทางการพฒันาท่ีนา่สนใจ ดงันี ้
 2.1.1 การพฒันาความรู ้พบแนวทางการพฒันา ไดแ้ก่ การสรา้งชมุชนนกัปฏิบตั ิ
การสอนแนะงานและการฝึกอบรมในงาน การมอบหมายกิจกรรมหรือโครงการ การจดัท าคูมื่อหรือ
รวบรวมค าถามท่ีพบบอ่ยจากผูใ้ชบ้รกิาร การสอบถามผูเ้ช่ียวชาญ การเขา้รว่มอบรมหรือกิจกรรม
ดา้นวิชาชีพทางวิทยาศาสตรส์ุขภาพ การเรียนรูด้ว้ยตนเอง การเขา้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมวิจยั
หรือทีมแพทยผ์ูร้กัษา การสังเกตการณภ์ายในหอ้งเรียน การศึกษาต่อในระดบัสูง  และการเขียน
บทความถ่ายทอดความรู้หรือแปลบทความของต่างประเทศ ทั้งนี ้ การพัฒนาด้านความรู้มี
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จดุมุง่หมายเพ่ือสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ และรกัษาองคค์วามรูเ้ดิม โดยเฉพาะความรูภ้ายในตวับคุคล 
(Tacit Knowledge) ซึ่งวิธีการสอนงานและการฝึกอบรมขณะปฏิบตัิงานโดยมีพ่ีเลีย้งหรือผูดู้แล
การปฏิบตัิงานเป็นนักสารสนเทศผูมี้ประสบการณ์ หรือท างานเป็นระยะเวลานานจนเกิดความ
เช่ียวชาญ จะชว่ยใหเ้กิดถ่ายทอดความรูม้ายงับคุลากรใหม ่และชว่ยรกัษาองคค์วามรูท่ี้มีคณุคา่ให้
คงอยู่กับองคก์ร ซึ่งปัจจุบันพบว่ามีการใชว้ิธีการดงักล่าวกับนักสารสนเทศท่ีเขา้มาท างานใหม่ 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของอมัรินทร ์แกว้กองทรพัย ์(2559, น. 5-6) พบวา่บรรณารกัษส์ว่นใหญ่เคย
ไดร้บัค าแนะน าหรือมีพ่ีเลีย้งดแูลในการปฏิบตัิงาน รวมทัง้เคยเป็นพ่ีเลีย้งและใหค้  าปรกึษาเก่ียวกบั
งานแก่ผูอ่ื้น นอกจากนีก้ารฝึกอบรมขณะปฏิบตัิงาน ยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดการแบ่งสดัส่วนการ
เรียนรูแ้บบ 70:20:10 Learning model ท่ีระบวุ่า 70% ของการเรียนรูค้วรเป็นการลงมือปฏิบตัิงาน 
การเขา้ไปอยู่ในสถานท่ีจริง หรือการเรียนรูจ้ากประสบการณ์ซึ่งมีประโยชนต์่อการท างานของ
พนักงานเพราะท าใหพ้นกังานไดเ้รียนรูข้อ้ผิดพลาดและคน้พบทักษะเก่ียวกับการท างาน (ธาดา 
ราชกิจ, 2563, ออนไลน;์ ปิยนนัท ์สวสัดิศ์ฤงฆาร, 2561, ออนไลน;์ อาภรณ ์ภู่วิทยพนัธุ์, 2562, น. 
41)  
 ส าหรบัการสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ดว้ยการมอบหมายกิจกรรมหรือโครงการวิจัย 
เช่น การพฒันางานในหนา้ท่ีหรือต าแหน่งงานของตนเอง เป็นตน้ จะท าใหผู้ท้  าวิจยัคน้พบแนวคิด 
แนวทางการปฏิบตังิาน หรือวิธีการในการปรบัปรุง แกปั้ญหา และพฒันางานใหดี้ รวมถึงการเขียน
บทความถ่ายทอดความรู้หรือแปลบทความงานวิจัยของต่างประเทศเก่ียวกับการพัฒนางาน
หอ้งสมุด ยงัช่วยใหน้กัสารสนเทศไดศ้กึษาคน้ควา้ กลั่นกรอง และเพิ่มพูนความรู ้ซึ่งจากงานวิจยั
เรื่องการพัฒนาทางวิชาชีพของบรรณารักษ์ ส  านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัราชภฎั ของอมัรนิทร ์แกว้กองทรพัย ์(2559, น. 6) พบวา่บรรณารกัษส์่วนใหญ่ไม่เคย
ผลิตผลทางวิชาการ หรือผลงานวิจยั แต่ในผลการวิจยัครัง้นี ้พบว่า ผูท้รงคณุวฒุิเห็นดว้ยกบัการ
พัฒนาสมรรถนะของนักสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วยคน้ควา้ของห้องสมุดทางดา้น
วิทยาศาสตรส์ุขภาพดว้ยการเขียนบทความ นอกจากนีก้ารสรา้งชุมชนนกัปฏิบตัิยงัสอดคลอ้งกับ
งานวิจยัของสายสดุา เตียเจริญ, ณชัชา มณีวงศ,์ และ อาทิตา นกอยู่ (2561, น. 1320) ศกึษาเรื่อง
การพฒันารูปแบบการจดัการความรูเ้พ่ือพฒันาสู่การเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู ้ผลการวิจยัพบวา่มี
การน าความรูจ้ากการท างาน การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การสัมมนา รวมทั้งการประชุม
วิชาการมาเผยแพรใ่นเว็บ บล็อก และสนบัสนุนใหมี้การแลกเปล่ียนเรียนรูใ้นหน่วยงานเพ่ือสรา้ง
ชมุชนนกัปฏิบตั ิหรือชมุชนแหง่การเรียนรูว้ิชาชีพ    
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 2.1.2 การพฒันาทกัษะ พบแนวทางการพฒันา ไดแ้ก่ การประชมุเชิงปฏิบตัิการ 
การก าหนดข้อบังคับให้บุคลากรเพิ่มพูนทักษะในการท างาน การใช้ดัชนีชีว้ัดผลงาน และการ
หมุนเวียนงาน ซึ่งวิธีการข้างตน้เป็นการพัฒนาท่ีส่งผลให้เกิดความเช่ียวชาญ หรือทักษะการ
ปฏิบตัิงาน สอดคลอ้งกับงานวิจยัของอมัรินทร ์แกว้กองทรพัย ์(2559, น. 5) เรื่องการพฒันาทาง
วิชาชีพของบรรณารกัษ์ ส  านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภัฏ พบว่า 
บรรณารกัษเ์คยไดร้บัการหมนุเวียนงานเพ่ือเป็นการพฒันาวิชาชีพ เน่ืองจากการหมนุเวียนงานจะ
ท าใหบ้คุลากรไดเ้รียนรูง้านทกุดา้นภายในหน่วยงานและรบัรูปั้ญหา เขา้ใจกระบวนการท างานของ
หน่วยงานในภาพรวมทัง้หมด และช่วยเพิ่มทกัษะ ประสบการณด์า้นต่าง ๆ มากขึน้ (อนิวชั แก้ว
จ านงค,์ 2554, น. 136) ทัง้นีส้  านกังานวิทยทรพัยากร จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั มีโครงการพฒันา
ผู้เช่ียวชาญสารสนเทศเฉพาะสาขาด้วยการจัดการฝึกอบรม การประชุม  และถ่าย ทอด
ประสบการณ์จากผู้เช่ียวชาญภายในประเทศและต่างประเทศในรูปแบบของการอบรมเชิง
ปฏิบตัิการ รวมทัง้การใหทุ้นแก่นกัสารสนเทศในการเรียนรูเ้พิ่มพูนประสบการณ์ท่ีมหาวิทยาลัย
แหง่ชาตสิิงคโปร ์(ระเบียบ แสงจนัทร,์ จนัทรง์าม ชตูระกลู, และ ศภุกร เมาลานนท,์ 2560, น. 136) 
 นอกจากนีง้านวิจัยของนันธิดา พรมวงศ ์และสมบูรณ์ ชาวชายโขง (2562 , น. 
208) ศึกษาเรื่องแนวทางส่งเสริมการพฒันาสมรรถนะทางวิชาชีพบรรณารกัษท่ี์พึงประสงคใ์นยุค
ดิจิทลั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระบวุ่าหอ้งสมดุมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
อีสานยงัไม่มีการก าหนดสมรรถนะเฉพาะต าแหน่งของบรรณารกัษ์ รวมทัง้ก าหนดดดชันีชีว้ดัผล
งานหรือความส าเร็จของงาน ซึ่งผลการวิจัยแนวทางการพัฒนาสมรรถนะนักสารสนเทศบริการ
ตอบค าถามและช่วยค้นคว้าของห้องสมุดทางด้านวิทยาศาสตรส์ุขภาพของผู้วิจัย พบว่า 
ผูท้รงคณุวุฒิเห็นดว้ยว่าควรมีการก าหนดดชันีชีว้ัดผลงาน (KPIs) อย่างเหมาะสม โดยค านึงถึง
ความคดิเห็นของผูป้ฏิบตังิาน 
 2.1.3 การพฒันาคณุลกัษณะสว่นบคุคล พบแนวทางการพฒันา ไดแ้ก่ การสรา้ง
แรงจูงใจดว้ยการให้รางวัล การสะท้อนคิดและการท าแื้มผลงานอิเล็กทรอนิกส ์การประเมิน
คุณลักษณะส่วนบุคคลแบบ 360 องศา การจัดกิจกรรมแสดงบทบาทสมมติหรือกิจกรรมกลุ่ม
สมัพนัธ ์การเอือ้อ านาจแก่บุคลากร และการท างานเป็นทีม เน่ืองจากคณุลกัษณะส่วนบคุคลเป็น
พฤติกรรมท่ีแสดงออกมาจากความรูส้ึกนกึคิดหรือความเช่ือของบคุคล จึงตอ้งอาศยัวิธีการพฒันา
ท่ีบ่งชี ้ให้เห็นถึงพฤติกรรมของแต่ละบุคคล โดยการสะท้อนคิดเป็นวิธีการเรียนรู้ท่ีส  าคัญใน
สถาบนัการศกึษาทางการพยาบาลทั่วโลกเพ่ือใหน้กัศกึษาพยาบาลไดท้บทวนความคิด ความรูส้ึก 
การกระท า และประเมินศกัยภาพของตนเองดว้ยการเขียนบนัทึก และเรียนรูห้รือคน้หาวิธีพฒันา
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ตนเองใหดี้จากบนัทึกการสะทอ้นคิด (รตัติกร เหมือนนาดอน และคนอ่ืน ๆ, 2562, น. 14-15) ทัง้นี ้
ปรากฎการน าวิธีการสะทอ้นคิดมาใชก้บัวิชาชีพบรรณารกัษ์ตามผลการวิจยัของ กรีนแนล และเซน 
(Greenall & Sen, 2014, pp. 141-142) ศกึษาเรื่องการสะทอ้นคดิในมมุมองของงานหอ้งสมดุและ
สารสนเทศ พบว่าการฝึกการสะทอ้นคิดเป็นวิธีการท่ีดีในการประเมินดา้นความคิดและความรูส้ึก
ของบคุคล โดยบคุลากรแต่ละคนสามารถเรียนรูจ้ากการบนัทึกสะทอ้นคิดผ่านการแบง่ปันของคน
ภายในองคก์ร ซึ่งพบว่ามีประโยชนใ์นแง่ของการเรียนรูเ้หตกุารณ์ส าคญั การพัฒนาทางวิชาชีพ
อย่างต่อเน่ือง การระบุช่องว่างทางความรูแ้ละทกัษะ การระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของบุคคล และ
โอกาสในการเรียนรูจ้ากการฝึกอบรมหรือการศึกษา ทั้งนีย้ังสามารถใช้วิธีการสะท้อนคิดเป็น
เครื่องมือระบุแนวปฏิบตัิท่ีดีเพ่ือมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการใหบ้ริการ และสอดคลอ้งกับงานวิจยั
ของมิลเลอร ์(Miller, 2020, p. 22) ท่ีไดต้รวจสอบการใชก้ารสะทอ้นคิดของบรรณารกัษ์หอ้งสมุด
ทางดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพในแง่ของประโยชนแ์ละอุปสรรค โดยใชแ้บบสอบถามและจ าลอง
การศกึษาของกรีนแนล และเซน ผลการวิจยัพบว่า การสะทอ้นคดิและการเขียนบนัทกึสะทอ้นคดิมี
ประโยชนต์่อการเรียนรูเ้หตกุารณส์ าคญั การระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของบุคคล การระบุช่องว่าง
ทางความรูแ้ละทกัษะ การบรรลมุมุมองในการท างาน และการปรบัปรุงการวางแผนการปฏิบตัิงาน
ในอนาคต จึงอาจสรุปได้ว่าการสะท้อนคิดสามารถใช้ได้กับการพัฒนาความรู้ ทักษะ และ
คณุลกัษณะส่วนบุคคล สอดคลอ้งกบังานวิจยัของชนิตวปิ์ยา แสงเย็นพนัธุ์, ชยัฤทธ์ิ โพธิสุวรรณ, 
และ ปิยะพงษ์ ไสยโสภณ (2562, น. 404-405) ศึกษาการพฒันากิจกรรมการเรียนรูเ้พ่ือส่งเสริม
การสะทอ้นคิดโดยการใชก้ารบนัทึกสะทอ้นคิดกับพนกังานส่วนส ารองท่ีนั่งและบตัรโดยสารสาย
การบนิบางกอกแอรเ์วย ์พบวา่การเขียนบนัทกึสะทอ้นคดิมีสว่นในการเปล่ียนแปลงลกัษณะการคิด 
และบง่ชีใ้หเ้ห็นประเด็นส าคญัเก่ียวกบัการปฏิบตัิงานท่ีกลุ่มตวัอย่างบนัทึกไว ้คือ การมีจิตบริการ 
คณุธรรมจริยธรรม การมีมมุมองตอ่โลกในแง่ดี การถ่ายโยงการเรียนรู ้และการปรบัเปล่ียนมมุมอง
หรือปรบัเปล่ียนวิธีในการปฏิบตังิาน 
 ส าหรบัการเอือ้อ านาจแก่บุคลากร คือการบริหารจดัการแบบกระจายอ านาจให้
บุคลากรมีส่วนร่วมต่อการตัดสินใจ มีความอิสระในการสรา้งสรรคผ์ลงาน และรบัผิดชอบต่อ
ผลลพัธข์องการท างาน ท าใหบุ้คลากรมีความเช่ือมั่น ศรทัธา ยอมรบัในตวัผูบ้ริหาร นอกจากนีย้งั
ช่วยเพิ่มความรูส้ึกมีส่วนร่วม การเกิดแรงจูงใจ การเห็นความส าคญัในงาน และรูส้ึกผูกพันต่อ
องคก์ร ซึ่งเป็นปัจจัยส าคญัท่ีช่วยกระตุน้ใหบุ้คลากรเกิดความมั่นใจในการปฏิบตัิงานใหบ้รรลุ
เป้าหมาย (ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี, 2561, น. 37) สอดคล้องกับงานวิจัยของวิภา ศุภจารีรกัษ์ และ  
สุรัชนี  เป่ียมญาติ  (2558 , น. 142) เรื่องปัจจัย ท่ีส่ งผลต่อความส าเร็จของบรรณารักษ ์ 
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นักสารสนเทศในการปฏิบัติงานห้องสมุดเฉพาะ ศูนย์สารสนเทศสังกัดหน่วยงานราชการ 
รฐัวิสาหกิจ และองคก์รมหาชนในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล พบว่าความอิสระในการ
ปฏิบตัิงานและการจดัสภาพแวดลอ้มในการปฏิบตัิงานเป็นปัจจยัหนึ่งท่ีส่งผลตอ่ความส าเร็จของ
บรรณารกัษ ์หรือนกัสารสนเทศในการปฏิบตังิานในหอ้งสมดุเฉพาะหรือศนูยส์ารสนเทศ 
 ทัง้นีย้ังปรากฎวิธีการประเมินคุณลกัษณะส่วนบุคคลแบบ 360 องศา ซึ่งมีการ
น าไปใชใ้นการประเมินพฤติกรรมการแสดงออก และพฤติกรรมการท างานในภาครฐับาล เอกชน 
และรฐัวิสาหกิจ เพราะผลการประเมินมาจากเพ่ือรว่มงาน ผูใ้ชบ้ริการหอ้งสมดุ และผูบ้งัคบับญัชา
ท าใหมี้ความรอบดา้น (ปราชญ์ สงวนศักดิ์, 2558, น. 75) รวมทั้งยังสามารถใชใ้นการประเมิน
ความรู ้ทกัษะของบุคคลไดด้ว้ย สอดคลอ้งกับงานวิจยัของวิสิทธ์ิ พชรธนสาร (2550, น. 42, 46) 
ศกึษาความคิดเห็นในการใชว้ิธีการประเมินผลการปฏิบตัิงานแบบ 360 องศา กับพนงังานบริษัท 
AIC จ ากดั พบว่าการใชแ้บบประเมินผลแบบ 360 องศา ช่วยใหเ้กิดการพฒันาองคก์รทัง้ดา้นผล
การท างานและการจดัการฝึกอบรมท่ีเหมาะสม โดยท าใหพ้นกังานรบัรูศ้กัยภาพในการท างาน และ
พฤตกิรรมในหลายมมุมอง เช่น มนษุยสมัพนัธ ์ความเป็นผูน้  า เป็นตน้ ท าใหผู้ถ้กูประเมินรบัรูถ้ึงจดุ
แข็ง จดุอ่อนของตนเองท่ีตอ้งปรบัปรุง และน าไปสู่การวางแผนการพฒันาสมรรถนะบคุลากร และ
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของมนมนสั ณ เชียงใหม่ (2559) ศกึษาผลการประเมินระดบัสมรรถนะดา้น
ตา่ง ๆ ของพนกังานต าแหน่งผูจ้ดัการธุรกิจขายของธนาคารกรุงไทย โดยน าแบบประเมินผล 360 
องศา มาใช้ในการประเมินหลักในการปฏิบัติงานและการบริหาร เช่น การแก้ปัญหาและการ
ตดัสินใจ คณุธรรมจริยธรรม การบริหารจัดการเวลา ทกัษะการเจรจาต่อรอง เป็นตน้ เพ่ือน าผล
ยอ้นกลบัและขอ้เท็จจรงิท่ีไดไ้ปจดัท านโยบายหรือวางแผนพฒันาบคุลากร 

2.2 ด้านการพัฒนาองคก์ร 
 พบแนวทางการพัฒนา ไดแ้ก่ การสรา้งช่องทางเผยแพร่ความรูจ้ากการจดัการ
ความรู ้การส่งเสริมการท างานเป็นทีม การสรา้งวัฒนธรรมและบรรยากาศแห่ งการเรียนรู ้การ
จัดการประชุมระหว่างห้องสมุดทางด้านวิทยาศาสตรส์ุขภาพทั้งภายในองคก์รเดียวกัน และ
ระหว่างหน่วยงานทั่วประเทศ การจดัการฝึกอบรมหลกัสตูรเฉพาะส าหรบันกัสารสนเทศทางดา้น
วิทยาศาสตรส์ขุภาพ การจดัตัง้กลุม่นกัสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วยคน้ควา้ของหอ้งสมุด
ทางดา้นวิทยาศาสตรส์ขุภาพภายในหน่วยงานหรือองคก์รเดียวกนั การมีส่วนรว่มในกระบวนการ
เรียนการสอน การสรา้งเวทีพบปะผู้บริหาร การเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรหรือการบรรยายท่ี
เก่ียวกับสาขาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ และการทศันศึกษาดงูานในต่างประเทศหรือการสรา้งความ
รว่มมือของหอ้งสมดุระหว่างประเทศ โดยการพฒันาหอ้งสมดุใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรูด้ว้ยการ
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จัดการความรู ้จะตอ้งมีการสรา้งช่องทางในการเผยแพร่ความรูท่ี้ไดจ้ากการจัดการความรูบ้น
เว็บไซต ์หรือบล็อก รวมถึงการสรา้งคลังความรูใ้หบุ้คลากรภายในองคก์รสามารถเขา้ถึงได ้เพ่ือ
ส่งเสริมการถ่ายทอดความรูร้ะหว่างบคุลากรรุน่เก่ากบับคุลากรรุน่ใหม่ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
เสาวภา หลิมวิจิตร (2552, น. 57) พบว่าหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาของรฐัสว่นใหญ่เปิดโอกาสให้
บุคลากรในการเขา้ถึงความรูท่ี้ตอ้งการผ่านเว็บไซต ์เพราะสามารถน าเสนอขอ้มูลหลากหลาย
รูปแบบทัง้ขอ้ความ เสียง ภาพนิ่ง และภาพเคล่ือนไหว ท าให้เกิดความเขา้ใจไดง่าย ช่วยดึงดูด
ความสนใจ และบคุลากรสามารถเขา้ถึงไดต้ลอดเวลา และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสนุิษา ขนันุย้ 
(2557, น. 201-202) พบว่าบรรณารกัษ์หอ้งสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรฐัใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส ์
ไดแ้ก่ อีเมล เืซบุ๊ค ในการส่ือสาร แสวงหา ถ่ายทอด และแลกเปล่ียนเรียนรู ้รวมทัง้งานวิจยัของ  
ศมุรรษตรา แสนวา (2562, น. 51) พบว่าหอ้งสมุดมีการน าเทคโนโลยีหรือเครื่องมือมาใชใ้นการ
จดัการความรูจ้ากตวับคุคลอย่างเป็นระบบ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการสามารถเขา้ถึงความรู้
ตา่ง ๆ ในองคก์ร 
 นอกจากการใชช้่องทางอิเล็กทรอนิกสท่ี์ช่วยใหบุ้คลากรสามารถเขา้ถึงความรูไ้ด้
ตลอดเวลา ฉะนัน้เพ่ือส่งเสริมใหเ้กิดการขยายองคค์วามรูใ้หก้วา้งขวาง แตล่ะองคก์รจึงควรมีการ
สรา้งความร่วมมือภายในองคก์ร และการสรา้งเครือข่ายความร่วมมือภายนอกองคก์ร รวมถึง
ตา่งประเทศ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของจาดราื (Jadhav, 2014, pp. 125, 129) ไดท้  าการวิจยัเชิง
ส ารวจเก่ียวกับแอปพลิเคชันบริการส่ือสังคมออนไลน์ส าหรบัการท างานร่วมกันของห้องสมุด 
ผลการวิจยัระบุว่าบรรณารกัษ์มีการใชเ้ครื่องมือออนไลน ์ส่ือสงัคมออนไลนต์่าง ๆ ในการท างาน
ร่วมกันระหว่างบรรณารกัษ์ภายในองคก์รเดียวกัน และกับบรรณารกัษ์ขององคก์รอ่ืน รวมทั้ง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของศมุรรษตรา แสนวา (2552, น. 12) พบว่าความรว่มมือระหว่างหอ้งสมดุ
มีความส าคญัตอ่การแลกเปล่ียนเรียนรูค้วามรู ้และประสบการณใ์นการท างานระหว่างบคุลากรใน
วิชาชีพหอ้งสมุด รวมถึงการแบ่งปันทรพัยากรสารสนเทศ การใหบ้ริการ และการพฒันาบุคลากร 
และงานวิจัยของอัสลาม (Aslam, 2017, pp. 14, 16-17) พบว่าปัจจัยท่ีน าไปสู่การพัฒนาทาง
วิชาชีพอย่างต่อเน่ืองคือ เครือข่ายความร่วมมือ การท างานร่วมกัน และการประชุมอย่างเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ โดยเครือข่ายสังคมออนไลน์หรือเครือข่ายความร่วมมือเป็นแหล่ง
เรียนรู้ท่ี เช่ือมโยงบรรณารักษ์จากห้องสมุดแต่ละแห่งในการแลกเปล่ียนความคิด ความรู ้
ประสบการณ์ในลักษณะกลุ่มย่อยทางสังคมออนไลนต์่าง ๆ หรือระหว่างการประชุมอย่างเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งช่องทางดงักล่าวช่วยส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรูแ้ละพัฒนาวิชาชีพ
อย่างต่อเน่ือง ทัง้ยงัท าใหบ้รรณารกัษ์ไดพ้บปะเพ่ือนร่วมวิชาชีพหรือไดมี้ส่วนร่วมกับชุมชนทาง
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วิชาชีพท่ีมีประสบการณต์า่ง ๆ กนั และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของแพทรนิิค และอบุฮารท์ (Petrinic 
& Urquhart, 2007, pp. 172-173) พบวา่เครือข่ายอย่างไม่เป็นทางการ และการฝึกอบรมดว้ยการ
จดัการประชมุเครือข่ายหอ้งสมดุมีความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะผูเ้ขา้รว่มการประชุมจะมีโอกาสใน
การพดูคยุแลกเปล่ียนกบัผูร้ว่มวิชาชีพคนอ่ืนและควรมีการส่งเสริมใหบ้คุลากรไดท้ศันศกึษาดงูาน
ในต่างประเทศเพ่ือเปิดโลกทศันแ์ละมุมมองใหม่ ๆ ดงังานวิจัยของพรชนิตว ์ลีนาราช (2555, น. 
13) ระบุว่าควรมีการส่งบุคลากรไปฝึกอบรม ศึกษาดงูานในต่างประเทศ หรือมีการเชิญวิทยากร
ผู้เช่ียวชาญจากต่างประเทศมาบรรยาย เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรูแ้ละเปิดมุมมองใหม่ ๆ แก่นัก
สารสนเทศและน ามาถ่ายทอดใหก้บับคุลากรคนอ่ืน หรือน ามาปรบัใชด้ว้ยการสรา้งแนวปฏิบตัิท่ีดี
ในการให้บริการ และงานวิจัยของล าพึง บัวจันอัฐ (2562, น. 128) พบว่าควรมีการสรา้งความ
รว่มมือระหว่างหอ้งสมุดเพ่ือแบง่ปันทรพัยากรสารสนเทศ การบริการ การบริหาร และการพฒันา
บคุลากรในรูปแบบของเครือข่ายความรว่มมือ เช่นเดียวกับงานวิจยัของอมรรตัน นาคะโร (2557, 
น. 85) ระบวุ่าหอ้งสมดุตอ้งสรา้งเครือข่ายการท างานกับหน่วยงานทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร 
รวมทัง้ควรมีนโยบายในการท างาน การเรียนรูร้่วมกันเป็นทีมท่ีชัดเจน โดยก าหนดใหต้อ้งมีการ
แลกเปล่ียนประสบการณ์และความรูซ้ึ่งกันและกัน สอดคลอ้งกับงานวิจยัของพรชนิตว ์ลีนาราช 
(2551, น. 8) พบว่าผู้บริหารห้องสมุดควรมีบทบาทในการส่งเสริมการเรียนรู ้และการท างาน
รว่มกนัเป็นทีม ดว้ยการพึ่งพากนั การเสริมแรงซึ่งกนัและกนั พรอ้มทัง้การแลกเปล่ียนเรียนรูใ้นทีม 
โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือร่วมกันคิดหาแนวคิดหรือแนวทางใหม่ในการท างานเพ่ือน าพาองคก์ร
ไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้เพราะการท างานเป็นทีมช่วยให้เกิดการร่วมกันวางแผน 
แสวงหาความรู ้แลกเปล่ียนความรู ้ปรึกษาหารือระหว่างบุคคลในทีมเพ่ือประเมินผลและหา
แนวทางในการปรบัปรุงแกไ้ขหรือพฒันางานในส่วนท่ีทีมงานดแูลรบัผิดชอบ (นนัทรตัน ์เจริญกลุ, 
ตลุาคม 2552-มกราคม 2553, น. 2; พงศกร ศรีรงคท์อง, 2561, น. 9) 
 เน่ืองจากนกัสารสนเทศบริการตอบค าถามและชว่ยคน้ควา้ของหอ้งสมดุทางดา้น
วิทยาศาสตรส์ุขภาพต้องมีความรู ้ทักษะทางด้านสารสนเทศเฉพาะทาง จึงควรมีการจัดการ
ฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะส าหรบันักสารสนเทศทางดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพ ดงัเช่นการจดัการ
อบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพให้กับบรรณารักษ์และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขในช่ือหลกัสูตรการเพิ่มมูลค่าบรรณารกัษ์แพทย ์โดยโรงพยาบาลเลิดสิน ซึ่งมีการจดั
เนือ้หาในการอบรมทัง้ดา้นความรูแ้ละทกัษะในวิชาชีพสารสนเทศ และความรูท้ั่วไปทางการแพทย์
ท่ีเป็นประโยชนต์อ่การท างานของบรรณารกัษ ์(สรุสัวดี ดษิฐสกลุ, 2556, น. 17) 
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2.3 ด้านการพัฒนาองคป์ระกอบสนับสนุน  
 พบแนวทางการพัฒนา ไดแ้ก่ การก าหนดนโยบายในการพัฒนาศกัยภาพของ
บุคลากรท่ีมีความชดัเจน การส่งเสริมใหบุ้คลากรไดร้บัการพัฒนาตนเอง การสนับสนุนทางดา้น
เทคโนโลยี อปุกรณห์รือเครื่องมือในการปฏิบตัิงาน การสนับสนนุดา้นงบประมาณ ทรพัยากรและ
สิ่งอ านวยความสะดวก และการจดัสภาพแวดลอ้มในการปฏิบตัิงาน ลว้นเป็นสิ่งท่ีมีความส าคญั
ต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยเฉพาะการจัดสรรงบประมาณ ทรพัยากรสารสนเทศ 
เทคโนโลยี และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีทันสมัยใหผู้ป้ฏิบตัิงานสามารถเขา้ถึงแหล่งการเรียนรู ้
เพ่ือให้บริการสืบคน้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ พรอ้มทั้งสนับสนุนให้บุคลากรไดร้บัการ
พัฒนาความรู ้และพัฒนาทักษะจากการใชอุ้ปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ทัง้นีก้ารมีเทคโนโลยีและสิ่ง
อ านวยความสะดวกเพียงพอตอ่ผูป้ฏิบตังิานยงัเป็นการสรา้งบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มในการ
ท างานท่ีสง่ผลตอ่สภาพจิตใจของผูป้ฏิบตัิงานใหเ้กิดความรูส้ึกสบายใจจนเกิดความคิดสรา้งสรรค ์
สามารถท างานไดอ้ย่างมีความสขุ เน่ืองจากบคุลากรมีความพึงพอใจตอ่งานและองคก์ร จึงพรอ้ม
ทุม่เทการท างานอยา่งเตม็ประสิทธิภาพ ส่งผลใหอ้งคก์รเจรญิกา้วหนา้ดว้ยความมั่นคง (กอปรลาภ 
อภัยภักดิ์, 2563, น. 319, 322, 326) ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจยัของนนัธิดา พรมวงศ ์และสมบรูณ ์
ชาวชายโขง (2562, น. 210) พบว่า ควรมีการจดัหาเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเพ่ือสง่เสรมิการเรียนรูด้ว้ย
ตนเองของบุคลากร รวมทั้งจัดสรรสิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ และตอ้งมีการจัด
สภาพแวดลอ้มในการท างานใหเ้หมาะสมท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู ้ท าใหบ้คุลากรรูส้กึอยากท างาน 
 ทัง้นี ้ผูบ้รหิารองคก์รควรใหค้วามส าคญักบัการส่งเสริมการพฒันาสมรรถนะดว้ย
การก าหนดนโยบายหรือแผนการพัฒนาบุคลากรใหมี้ความชัดเจน รวมทัง้ใหก้ารสนับสนุนดา้น
งบประมาณส าหรบัเขา้ร่วมการประชุม การอบรม หรือศึกษาดูงาน  สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ 
อมัรินทร ์แกว้กองทรพัย ์(2559, น. 7-8) ระบุว่าสถาบนัอุดมศึกษาควรก าหนดนโยบายในการจดั
กิจกรรม การจดัการศึกษาเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาทางวิชาชีพบรรณารกัษ์ และส่งเสริมใหอ้งคก์ร
เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู ้รวมทัง้งานวิจยัของฮาทแมน (Hartman, Abromitis, Kuller, & Epstein, 
2005, p. 276) เรื่องแผนการพัฒนาบุคลากรในห้องสมุดมหาวิทยาลัยทางด้านวิทยาศาสตร์
สขุภาพ พบวา่การสนบัสนนุทางดา้นงบประมาณของหอ้งสมดุเป็นสิ่งส าคญั เพราะแสดงใหเ้ห็นว่า
หนว่ยงานมีการสง่เสรมิแนวคดิเก่ียวกบัการพฒันาบคุลากรหอ้งสมดุอย่างจรงิจงั รวมทัง้ส่งเสรมิให้
บุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการโครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ และงานวิจัยของล าพึง บัวจันอัฐ 
(2562, น. 127) พบว่าองคก์รควรสง่เสรมิใหบ้คุลากรทกุระดบัมีโอกาสในการไดร้บัการศกึษาอบรม 
และเขา้รว่มการประชมุทัง้ภายในและภายนอกประเทศ รวมถึงการพฒันาตนเองในรูปแบบตา่ง ๆ 
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ในสว่นของผูบ้รหิารควรก าหนดนโยบายหรือแผนการพฒันาทางวิชาชีพ และจดัสรรงบประมาณให้
เพียงพอส าหรับการพัฒนาทางวิชาชีพของบุคลากร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพรชนิตว ์ 
ลีนาราช (2551, น. 5) ระบุว่าผู้บริหารของห้องสมุดควรมีบทบาทในการก าหนดนโยบายการ
ส่งเสริมการเรียนรูท่ี้มีความชัดเจนดว้ยการก าหนดแผนระยะกลาง หรือแผนระยะยาวจะท าให้
ทิศทางในการส่งเสริมการเรียนรูแ้ละเตรียมความพรอ้มของบคุลากรในองคก์รมีความชดัเจนยิ่งขึน้  
และผลงานวิจยัของฮาทแมน (Hartman et al., 2005, p. 276) ยงัระบวุ่าการสนบัสนนุจากหวัหนา้
งานเป็นสิ่งท่ีมีความส าคญัในการช่วยกระตุน้ใหบ้คุลากรเกิดความตอ้งการเขา้รว่มกิจกรรมตา่ง ๆ  
รวมถึงงานวิจยัของอสัลาม (Aslam, 2017, pp. 16-17) แนะน าว่าผูบ้ริหารองคก์รตอ้งตระหนกัถึง
การวางแผนและการบริหารจัดการเก่ียวกับการพัฒนาทางวิชาชีพ ทรพัยากร และงบประมาณ
ส าหรบัการฝึกอบรมในแต่ละปี รวมทัง้ควรมีการส่งเสริมและสรา้งแรงบนัดาลใจแก่บุคลากรใหมี้
สว่นรว่มกบักิจกรรมทางวิชาชีพทกุครัง้ท่ีมีโอกาส 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

จากผลการวิจยัพบวา่นกัสารสนเทศบรกิารตอบค าถามและช่วยคน้ควา้ของหอ้งสมดุ
ทางดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพ ควรมีความรูท้ั่วไปเก่ียวกับทางดา้นการแพทย ์การพยาบาล และ
วิทยาศาสตรส์ขุภาพ และควรมีความสามารถทางดา้นสารสนเทศเฉพาะทาง ดงันี ้

1. การปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์  (Evidence-Based Practice) ซึ่ งเป็น
กระบวนการส าคญัในการคน้หาหลักฐานท่ีดีท่ีสุดเพ่ือประกอบการตดัสินใจในการรกัษาผูป่้วย 
เน่ืองจากนักสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วยคน้ควา้ของหอ้งสมุดทางดา้นวิทยาศาสตร์
สุขภาพคือบุคคลท่ีท าหน้าท่ีให้บริการสารสนเทศ โดยใช้ PICO Model ในการตั้งค  าถามทาง
การแพทยส์ าหรบัสืบคน้สารสนเทศใหต้รงกบัความตอ้งการในการรกัษาผูป่้วย ฉะนัน้ หอ้งสมดุจึง
ตอ้งให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้ความรูใ้นดา้นดังกล่าว ไดแ้ก่ Evidence-Based Medicine 
ส าหรบันักสารสนเทศท่ีปฏิบัติงานในห้องสมุดทางการแพทย ์และ Evidence-Based Nursing 
ส าหรบันักสารสนเทศท่ีปฏิบัติงานในหอ้งสมุดพยาบาล ดว้ยการจัดฝึกอบรมโดยเชิญวิทยากร
ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการปฏิบตัิตามหลกัฐานเชิงประจกัษม์าบรรยาย พรอ้มทัง้จดัการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบตักิาร 

2.การทบทวนวรรณกรรมอยา่งเป็นระบบ (Systematic Review) เป็นงานวิจยัรูปแบบ
หนึ่งท่ีไดร้บัความนิยมในแวดวงวิทยาศาสตรส์ุขภาพ ส่งผลใหน้ักสารสนเทศบริการตอบค าถาม
และช่วยคน้ควา้ตอ้งมีความรูค้วามเขา้ใจในหลกัการของการทบทวนวรรณกรรมในลกัษณะนี ้และ
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ตอ้งมีความรูค้วามสามารถในการใชง้านฐานขอ้มลูท่ีเก่ียวกบัผลงานวิจยัการทบทวนการวิจยัอยา่ง
เป็นระบบท่ีได้รับการตีพิมพ์แล้ว เช่น Cochrane Library เป็นต้น รวมถึงการคัดเลือกหรือ
ตรวจสอบคุณภาพงานวิจัยดว้ยการประเมินค่า (Critical Appraisal) เป็นกระบวนการส าคญัใน
การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบท่ีช่วยใหน้กัสารสนเทศสามารถคน้หาและน าความรูม้าใช้
เป็นหลกัฐานเชิงประจกัษ์ ดงันัน้ หอ้งสมุดจึงควรก าหนดใหมี้การบรรยายใหค้วามรูเ้ก่ียวกับการ
ทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ และสรา้งชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู ้
แลกเปล่ียน สอบถามปัญหาภายในองคก์ร หรือระหว่างองคก์รในลักษณะของบล็อกเผยแพร่
ความรูบ้นเว็บไซตท่ี์สามารถโตต้อบกนัได ้หรือสรา้งกลุ่มส าหรบันกัสารสนเทศบริการตอบค าถาม
และช่วยคน้ควา้ของหอ้งสมดุทางดา้นวิทยาศาสตรส์ขุภาพโดยเฉพาะ นอกจากนีย้งัควรส่งเสรมิให้
นกัสารสนเทศไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการบรรยายของคณะวิชาท่ีเก่ียวกับหอ้งสมุดและการใหบ้ริการ
สารสนเทศ 

3. นักสารสนเทศท่ีปฏิบัติงานในห้องสมุดเฉพาะในประเทศไทยส่วนใหญ่ส าเร็จ
การศึกษาทางดา้นบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตรท์ัง้ระดบัปริญญาตรีและปริญญาโท
ท าให้ขาดความรูแ้ละประสบการณ์ท างานในห้องสมุดทางด้านวิทยาศาสตรส์ุขภาพซึ่งตอ้งมี
ความรูพื้น้ฐานเฉพาะทางในการใหบ้ริการสารสนเทศ ฉะนัน้หอ้งสมุดจึงควรจดัใหมี้พ่ีเลีย้ง หรือ
หวัหนา้งานในการใหค้  าแนะน า การสอนงานนกัสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วยคน้ควา้ท่ี
เขา้มาปฏิบตัิงานใหม่ท่ียังขาดความรูแ้ละทักษะในการใหบ้ริการสารสนเทศเฉพาะทาง โดยการ
บอกเล่าถ่ายทอดประสบการณ ์หรือเขียนบนัทึกในบล็อกอย่างไม่หวงความรู ้ซึ่งเป็นการจดัการ
ความรูท่ี้ชว่ยเก็บรกัษาองคค์วามรูอ้ันมีคณุคา่ใหค้งอยูก่บัองคก์ร เช่น การแนะน าใหน้กัสารสนเทศ
รุ่นใหม่รูจ้ักกับต าราหรือวารสารท่ีผู้ใช้บริการแต่ละสาขาวิชาใช้บริการเป็นประจ า การแนะน า
ศพัทเ์ทคนิคการดา้นวิทยาศาสตรส์ขุภาพท่ีควรรู ้การแนะน าการสืบคน้สารสนเทศจากฐานขอ้มูล
ทางดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพ โดยในระยะแรกอาจก าหนดให้มีการเรียนรูด้ว้ยตนเองก่อนเปิด
โอกาสใหส้อบถามปัญหาหรือขอ้สงสยั นอกจากนีก้ารพานกัสารสนเทศใหม่ทวัรภ์ายในหอ้งสมุด 
คณะวิชา หรือองคก์รท่ีปฏิบตัิงานยงัช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจบริบทขององคก์ร หรือน าไปสู่การท า
ความรูจ้กักบัผูใ้ชบ้รกิาร 

4. หอ้งสมดุมหาวิทยาลยัท่ีมีหอ้งสมดุคณะทางดา้นวิทยาศาสตรส์ขุภาพบางแห่งจะ
จดัให้มีการประชุมระหว่างหอ้งสมุดคณะเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู ้ในขณะเดียวกันบางแห่งมีการ
พัฒนาบุคลากรใหเ้ป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะสาขาวิชาดว้ยการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการ การจัดการ
บรรยายโดยวิทยากรทัง้ในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนีย้งัพบว่ามีการจดัการประชุม และ
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การสมัมนาทางวิชาการบรรณารกัษท์างการแพทย ์เพ่ือเพิ่มมลูคา่ใหก้บับรรณารกัษท์างการแพทย ์
โดยมีโรงพยาบาลเลิดสินเป็นผูจ้ดังานดงักล่าวซึ่งไดร้บัเสียงตอบรบัท่ีดีจากผูเ้ขา้รว่มอบรม จึงควร
มีหน่วยงานหรือองคก์รหลักท่ีท าหน้าท่ีในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
ศกัยภาพของนกัสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วยคน้ควา้ของหอ้งสมดุทางดา้นวิทยาศาสตร์
สุขภ าพ  ด้วยการจัด โครงการฝึกอบรมพัฒ นาบุคลากรทางวิชา ชีพสารสน เทศและ
บรรณารกัษศาสตรท์างการแพทย ์การพยาบาล และวิทยาศาสตรสขุภาพอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือใหเ้กิด
การพฒันาท่ียั่งยืน 

ทัง้นี ้การพฒันาสมรรถนะของนกัสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วยคน้ควา้จะ
ประสบความส าเร็จหรือเกิดความต่อเน่ือง ตอ้งไดร้บัการสนบัสนุนทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทรพัยากร เครื่องมือท่ีทันสมัย การจัดสรรงบประมาณท่ีเพียงพอจากองคก์ร รวมถึงมีการจัด
สภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะส าหรบัการเรียนรูแ้ละการท างาน โดยผูบ้รหิารและหวัหนา้หอ้งสมดุมีส่วน
ส าคญัอย่างยิ่งต่อการก าหนดนโยบายการพัฒนาศกัยภาพท่ีมีความชัดเจน และช่วยส่งเสริมให้
บคุลากรไดร้บัการพฒันาสมรรถนะดว้ยวิธีการตา่ง ๆ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ศึกษาความตอ้งการพฒันาตนเองของนกัสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วย

คน้ควา้ของหอ้งสมดุทางดา้นวิทยาศาสตรส์ขุภาพ 
2. ศกึษารูปแบบหรือแนวทางความรว่มมือระหวา่งหอ้งสมดุเฉพาะทาง ในการพฒันา

สมรรถนะของนกัสารสนเทศบรกิารตอบค าถามและชว่ยคน้ควา้ 
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แบบสัมภาษณเ์ชิงลึก 
 เพ่ือการวิจยัในหวัขอ้ สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรบันกัสารสนเทศบริการตอบค าถามและ
ชว่ยคน้ควา้ของหอ้งสมดุวิทยาศาสตรส์ขุภาพ 
ค าชีแ้จง 
 1. ค าตอบจากแบบสมัภาษณนี์จ้ะน าไปใชป้ระโยชนใ์นการท าวิจยัของนิสิตปรญิญาโท 
สาขาวิชาสารสนเทศศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
 2. แบบสมัภาษณช์ดุนีใ้ชส้  าหรบัสมัภาษณผ์ูบ้รหิาร นกัสารสนเทศบรกิารตอบค าถาม
และชว่ยคน้ควา้ และผูใ้ชบ้ริการ 
 3. แบบสมัภาษณป์ระกอบดว้ยค าถาม 2 ตอนคือ 
  ตอนท่ี 1 ขอ้มลูของผูใ้หข้อ้มลูหลกั 
  ตอนท่ี 2 สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรบันกัสารสนเทศบรกิารตอบค าถามและช่วยคน้ควา้ 
ของหอ้งสมดุวิทยาศาสตรส์ขุภาพ 
ตอนที ่1 ค  าถามทั่วไป 
 1. ช่ือผูใ้หข้อ้มลูหลกั 
 2. สถานท่ีท างาน 
 3. ต าแหนง่ 
 4. ประสบการณท์ างาน 
 5. การศกึษา 
ตอนที ่2 สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรบันกัสารสนเทศบรกิารตอบค าถามและชว่ยคน้ควา้ 
ของหอ้งสมดุวิทยาศาสตรส์ขุภาพ 
 1. ท่านคิดว่านกัสารสนเทศบรกิารตอบค าถามและชว่ยคน้ควา้ของหอ้งสมดุวิทยาศาสตร์
สขุภาพควรมีความรูเ้ก่ียวกบัเรื่องอะไรบา้ง 
 2. ท่านคิดว่านกัสารสนเทศบรกิารตอบค าถามและชว่ยคน้ควา้ของหอ้งสมดุวิทยาศาสตร์
สขุภาพควรมีทกัษะเก่ียวกบัดา้นใดบา้ง 
 3. ท่านคิดว่านกัสารสนเทศบรกิารตอบค าถามและชว่ยคน้ควา้ของหอ้งสมดุวิทยาศาสตร์
สขุภาพควรมีลกัษณะส่วนบคุคลอะไรบา้งท่ีสง่ผลตอ่การท างานหรือการใหบ้รกิารท่ีดี 
 4. ท่านคิดว่าปัจจยัใดท่ีสง่ผลตอ่การใหบ้รกิารท่ีมีประสิทธิภาพของนกัสารสนเทศบริการ
ตอบค าถามและชว่ยคน้ควา้ของหอ้งสมดุวิทยาศาสตรส์ขุภาพ 
 5. ท่านคิดว่าสมรรถนะใดบา้งท่ีควรไดร้บัการพฒันามากท่ีสดุ 
 6. ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
แบบประเมินร่างแนวทางการพัฒนาสมรรถนะนักสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วย

ค้นคว้าของห้องสมุดทางด้านวิทยาศาสตรสุ์ขภาพ 
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แบบประเมินแนวทางการพัฒนาสมรรถนะนักสารสนเทศบริการตอบค าถาม 
และช่วยค้นคว้าของห้องสมุดทางด้านวิทยาศาสตรสุ์ขภาพ 

 
ด้านที ่1 การพัฒนาคน 
1.1  การพัฒนาความรู้ พัฒนานักสารสนเทศให้มีความรูค้วามเข้าใจในหลายด้าน ได้แก่ ด้าน
สารสนเทศเฉพาะทาง แหล่งสารสนเทศและการจดัระบบสารสนเทศเฉพาะทาง การบริการสารสนเทศ
เฉพาะทาง วิชาชีพสารสนเทศและบรรณารกัษศาสตร ์เทคโนโลยีสารสนเทศ การจดัการทั่วไป ระเบียบวิธี
วิจยั การสอนและการฝึกอบรม และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบังานหอ้งสมุด โดยเฉพาะความรูค้วามเขา้ใจ
ดา้นสารสนเทศเฉพาะทาง และการบริการสารสนเทศเฉพาะทาง  ทัง้แบบเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ
ดว้ยหลกัการจดัการความรู ้(Knowledge Management) ดงันี ้
 

วิธีพฒันา เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 
1) การสรา้งชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) การรวมกลุ่มอย่างไม่เป็นทางการเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรูป้ระสบการณ ์และปัญหาจากการท างาน  

  

ขอ้เสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
.......................................................................................................................................................  

วิธีพฒันา เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 
2) การสอนแนะงาน (Coaching) และการฝึกอบรมในงาน (on the job 
training) ไดแ้ก่ การมอบหมายงานใหบ้คุลากรใหมล่งมือปฏิบตัิงาน 

  

ขอ้เสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………................................................................................... 
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วิธีพฒันา เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 
3) การมอบหมายกิจกรรมหรือโครงการ ไดแ้ก่ การมอบหมายใหน้กัสารสนเทศ
ท างานวิจยั 

  

ขอ้เสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

วิธีพฒันา เห็น
ดว้ย 

ไมเ่ห็นดว้ย 

4) การจดัท าคูม่ือ หรือรวบรวมค าถามท่ีพบบ่อยจากผูใ้ชบ้ริการนอกจากจะ
เป็นเครื่องมือท่ีใชใ้นการบริการและใหค้  าแนะน าแก่ผูใ้ชบ้ริการแลว้ยงัท าใหน้กั
สารสนเทศไดพ้ฒันาตนเอง 

  

ขอ้เสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..…………………………………………………… 

วิธีพฒันา เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 
5) การสอบถามผู้เช่ียวชาญ นักสารสนเทศอาจใช้วิธีการสอบถามจาก
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพเพราะคลุกคลีกับความรูต้่างๆ และมี
ประสบการณ์มากกว่าท าให้สามารถให้ค  าแนะน าท่ีดีต่อการเรียนรูข้องนัก
สารสนเทศได ้

  

ขอ้เสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..…………………………………………………… 
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วิธีพฒันา เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 
6) การเขา้รว่มอบรมหรือกิจกรรมดา้นวิชาชีพทางวิทยาศาสตรส์ขุภาพ 
โดยเฉพาะประเดน็ท่ีเก่ียวกบัหอ้งสมดุ 

  

ขอ้เสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

วิธีพฒันา เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 
7) การเรียนรูด้ว้ยตนเอง ผ่านการจดจ าจากประสบการณ์ในการให้บริการ
สารสนเทศแก่ผูใ้ชบ้ริการ และการแสวงหาความรูผ้่านช่องทางอ่ืน เช่น เวบ็ไซต ์
ยทูปู เป็นตน้  

  

ขอ้เสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

วิธีพฒันา เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 
8) การเขา้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมนกัวิจยั หรือทีมแพทยร์กัษาผูป่้วย ช่วยให้
เกิดการเรียนรูจ้ากความสงสยัหรือความตอ้งการรู ้ตอ้งการเขา้ใจสิ่งท่ีแพทย ์
พยาบาล และนกัศกึษาแพทยพ์ดูระหวา่งออกตรวจ 
 

  

ขอ้เสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..……………………………………………………..
....................................................................................................................................................... 
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วิธีพฒันา เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 
9) การสงัเกตการณ์ภายในหอ้งเรียน ดว้ยการใหน้ักสารสนเทศเขา้ไปสงัเกต
การเรียนการสอนในชัน้เรียน    

  

ขอ้เสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

วิธีพฒันา เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 
10) การศกึษาต่อในระดบัสงู เป็นการส่งเสริมใหน้กัสารสนเทศไดร้บัการศกึษา
ตอ่ทางสาขาวิชาเฉพาะทางท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิทยาศาสตรส์ขุภาพ  

  

ขอ้เสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
....................................................................................................................................................... 

วิธีพฒันา เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 
11) การเขียนบทความถ่ายทอดความรู  ้เป็นการส่งเสริมการคน้ควา้หาความรู ้
เพ่ิมเติม ท าใหไ้ดเ้รียนรูร้ะหวา่งการเขียนบทความ 

  

ขอ้เสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….................................................................................. 
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1.2 การพัฒนาทักษะ นักสารสนเทศบริการตอ้งค าถามและช่วยการคน้ควา้ของห้องสมุดทางดา้น
วิทยาศาสตรส์ุขภาพตอ้งมีทักษะในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ทักษะการบริหารจัดการคือสามารถวางแผนการ
ด าเนินงาน สามารถจดัล าดบัความส าคญัของงาน การคิดวิเคราะหแ์กปั้ญหา การประชาสมัพนัธ์บริการ
ของห้องสมุด การให้บริการสารสนเทศและจัดการแหล่งสารสนเทศทางวิทยาศาสตรส์ุขภาพ การใช้
เทคโนโลยี การสอนและฝึกอบรม และการสื่อสาร ดงันี ้
 

วิธีพฒันา เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 
1) การประชุมเชิงปฏิบตัิการ (Workshop) และการฝึกปฏิบตัิ เน่ืองจากการได้
ลงมือท าจะช่วยพัฒนาทักษะการสืบคน้ การเลือกค าคน้ การใชก้ระบวนการ
สืบคน้สารสนเทศตา่ง ๆ เป็นตน้ 

  

ขอ้เสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
......................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………… 

วิธีพฒันา เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 
2) การก าหนดขอ้บงัคบัใหบ้คุลากรเพ่ิมพนูทกัษะในการท างาน หรือทกัษะทาง
ภาษาองักฤษ 

  

ขอ้เสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………........................................................................... 
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วิธีพฒันา เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 
3) การใชด้ชันีชีว้ดัผลงาน (KPIs) เป็นเครื่องมือในการประเมินผลและวดั
ความส าเรจ็ในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ของบคุลากร 

  

ขอ้เสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
วิธีพฒันา เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

4) การหมนุเวียนงาน (Job rotation) มีการจดัการใหน้กัสารสนเทศภายใน
หอ้งสมดุไดห้มนุเวียนกนัท างานแตล่ะฝ่าย 

  

ขอ้เสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
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1.3 การพัฒนาคุณลักษณะส่วนบุคคล นกัสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วยคน้ควา้ของหอ้งสมดุ
ทางดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพควรมีคณุลกัษณะส่วนบุคคลหลายดา้น ไดแ้ก่ จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ การจัดการตนเองและความฉลาดทางอารมณ์ มนุษยสัมพันธ ์จิตบริการ ภาวะผูน้  า การพัฒนา
ตนเองและการเรียนรูต้ลอดชีวิต ความรบัผิดชอบ แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ ความน่าเช่ือถือและน่าใชว้างใจ 
ความคิดริเริ่มสรา้งสรรค ์และการปรบัตวั โดยเฉพาะจิตบริการและการเรียนรูต้ลอดชีวิต  ดงันี ้

1.3.1  การสรา้งหรือพฒันาคา่นิยมของบคุลากร  
  

วิธีพฒันา เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 
1) การใชวิ้ธีสรา้งแรงจงูใจดว้ยการใหร้างวลั เน่ืองจากการก าหนดสิ่งจงูใจเป็น
การกระตุน้ใหบ้คุคลแสดงพฤตกิรรมออกมาเพ่ือใหไ้ดร้บัการยอมรบัทางสงัคม 

  

 
ขอ้เสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

วิธีพฒันา เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 
2) การสะทอ้นคิด (Reflective practice / Reflection writing) และท า E-
portfolios การเขียนสะทอ้นความคิดเป็นการทบทวนความคิด และความรูส้กึ
อย่างเป็นระบบของนกัสารสนเทศ 

  

 
ขอ้เสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….................................................................................. 
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วิธีพฒันา เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 
3) การประเมินคณุลกัษณะสว่นบคุคลแบบ 360 องศา เป็นเครื่องมือใชว้ดัการ
ท างานของพนกังานท่ีมีพืน้ฐานมาจากพฤติกรรมการท างาน ผูถ้กูปรบัเมินจะ
ไดร้บัการประเมินจากผูเ้ก่ียวขอ้งรอบตวั  

  

 

ขอ้เสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

วิธีพฒันา เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 
4) การจดักิจกรรมแสดงบทบาทสมมติ หรือกิจกรรมกลุม่สมัพนัธ ์โดยก าหนด
สถานการณห์รือเหตกุารณจ์ าลอง และใหผู้เ้ขา้รว่มอบรมผลดัเปลี่ยนกนัแสดง
บทบาทพรอ้มบทสนทนา 

  

ขอ้เสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
....................................................................................................................................................... 

   1.3.2  การสง่เสริมการพฒันาตนเอง 
วิธีพฒันา เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

1) การเอือ้อ านาจแก่บคุลากร  เป็นการจดัรูปแบบการบรหิารจดัการแบบ
กระจายอ านาจลงสูบ่คุลากรในการท างาน   

  

ขอ้เสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..……………………………………………………..
....................................................................................................................................................... 
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วิธีพฒันา เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 
2) การท างานแบบทีม  องคก์รควรสง่เสริมและมอบหมายงานในลกัษณะของ
การท างานแบบทีม  เปิดโอกาสใหบ้คุลากรไดท้ างานรว่มกนั   

  

ขอ้เสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..………………………..…………………………………………………… 

ด้านที ่2  การพัฒนาองคก์ร 
2.1 การพัฒนาการเป็นองคก์รแหง่การเรียนรู้ เป็นการพฒันาใหอ้งคก์รมีความยืดหยุ่นสงูและพรอ้ม
รบัตอ่ความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ไดท้กุสถานการณ ์ บคุคลากรในองคก์รสามารถปรบัตวัและพฒันา
ตนเองใหต้อบสนองกบัพฤติกรรมและความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ ดงันี ้
 

วิธีพฒันา เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 
1) การสรา้งช่องทางในการเผยแพรค่วามรูท่ี้ไดจ้ากการจดัการความรูบ้น
เวบ็ไซต ์หรือบลอ็ก รวมถงึการสรา้งคลงัความรูเ้พ่ือรกัษาความรูใ้นองคก์ร 

  

ขอ้เสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..…………………………………………………… 

วิธีพฒันา เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 
2) การสง่เสริมการท างานเป็นทีมเป็นการสรา้งปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคล ชกั
น าใหเ้กิดการเรียนรู ้การแกปั้ญหา และการตดัสินใจรว่มกนั 

  

ขอ้เสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

วิธีพฒันา เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 
3) การสรา้งวฒันธรรมและบรรยากาศแห่งการเรียนรู ้ น าหลกัการจดัการ   
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ความรูเ้ขา้มาช่วย 

ขอ้เสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..…………………………………………………… 
2.2 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เป็นแนวทางท่ีมีประโยชนต์อ่การพฒันาองคก์รในหลายดา้น อาทิ 
ช่วยลดปัญหาดา้นงบประมาณ  การมีโอกาสไดเ้รียนรูร้ว่มกบัองคก์รอื่นซึง่เป็นการเพ่ิมหรือขยายองค์
ความรูใ้หก้วา้งขวางย่ิงขึน้  การไดร้บัความช่วยเหลือแบ่งปัน เพราะองคก์รแตล่ะองคก์รอาจไมไ่ดม้ีความ
สมบรูณ ์ในทกุดา้น 
 2.2.1 ความรว่มมือภายใน 

วิธีพฒันา เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 
1) การจดัการประชมุระหวา่งหอ้งสมดุทางดา้นวิทยาศาสตรส์ขุภาพภายใน
หน่วยงานเดียวกนั 

  

ขอ้เสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..…………………………………………………… 

วิธีพฒันา เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 
2) การจดัการฝึกอบรมหลกัสตูรเฉพาะส าหรบันกัสารสนเทศทางดา้น
วิทยาศาสตรส์ขุภาพ 

  

ขอ้เสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..…………………………………………………… 

วิธีพฒันา เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 
3) การจัดตั้งกลุ่มนักสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วยค้นควา้ของ   
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หอ้งสมดุทางดา้นวิทยาศาสตรส์ขุภาพภายในหน่วยงานเดียวกนั  

ขอ้เสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

วิธีพฒันา เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 
4) การมีสว่นรว่มในกระบวนการเรียนการสอน ดว้ยการรว่มมือกบัภาควิชาฯ 
หรือสาขาวิชา โดยการเขา้ไปมีสว่นรว่มในการบรรยาย หรือใหค้วามรูเ้ก่ียวกบั
การสืบคน้สารสนเทศ 

  

ขอ้เสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..…………………………………………………… 

  2.2.2  ความรว่มมือภายนอก  
วิธีพฒันา เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

1) การจดัการประชุมเครือข่ายหอ้งสมดุทางดา้นวิทยาศาสตรส์ขุภาพระหว่าง
หน่วยงานทั่วประเทศ  

  

ขอ้เสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

วิธีพฒันา เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 
2) การสรา้งเวทีพบปะผูบ้รหิาร และบคุลากรวิชาชีพทางดา้นวิทยาศาสตร์   
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สขุภาพ เพ่ือเปิดโอกาสใหน้กัสารสนเทศบริการตอบค าถามและช่วยคน้ควา้ได้
สอบถามขอ้มลูหรือขอ้สงสยั 

ขอ้เสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..…………………………………………………… 

วิธีพฒันา เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 
3) การเขา้รว่มอบรมในหลกัสตูรหรือการบรรยายท่ีเก่ียวกบัสาขาวิชา
วิทยาศาสตรส์ขุภาพ และหลกัสตูรดงักลา่วมีประโยชนต์อ่การปฏิบตัิงานของ
นกัสารสนเทศ 

  

ขอ้เสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

วิธีพฒันา เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 
4) การทศันศกึษาดงูานในตา่งประเทศ หรือการสรา้งความรว่มมือของ
หอ้งสมดุระหวา่งประเทศ  

  

ขอ้เสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..……………………………………………………..
....................................................................................................................................................... 
 
ด้านที ่3 การพัฒนาองคป์ระกอบสนับสนุน 
3.1 การก าหนดนโยบาย 
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วิธีพฒันา เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 
1) การก าหนดนโยบายในการพฒันาศกัยภาพของบคุลากรท่ีมีความชดัเจน   
ขอ้เสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

วิธีพฒันา เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 
2) การสนบัสนนุขององคก์ร และผูบ้รหิารในการสง่เสริมใหบ้คุลากรไดร้บัการ
พฒันาตนเอง 

  

ขอ้เสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
….................................................................................................................................................... 

 

 

 
 
3.2  โครงสร้างพืน้ฐานและส่ิงอ านวยความสะดวก 
 

วิธีพฒันา เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 
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1) การสนบัสนนุทางดา้นเทคโนโลยี อปุกรณห์รือเครื่องมือในการปฏิบตัิงาน
ท่ีมีความทนัสมยั 

  

 

ขอ้เสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

วิธีพฒันา เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 
2) การสนบัสนนุดา้นงบประมาณ   
ขอ้เสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

วิธีพฒันา เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 
3) การจดัสภาพแวดลอ้มในการปฏิบตัิการ และสง่เสริมการเรยีนรู ้   
ขอ้เสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิม่เติม (หากมี) 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………................……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...........
.....…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….................………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………................................................................…
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