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บทคัดย่ อ
การศึ กษาวิจยั เชิ งสารวจนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความร่ วมมือระหว่างครู บรรณารักษ์กบั ครู ผูส้ อน ในการจัด
การเรี ยนการสอน ในโรงเรี ยนมัธยมศึ กษา สหวิทยาเขตแก่นนครราชพฤกษ์ จานวนทั้งสิ้ น 7 โรงเรี ยน โดยศึ กษาสภาพ
ความร่ วมมื อระหว่างครู บรรณารั กษ์กับครู ผู ้สอน ในการจัดการเรี ยนการสอน 3 ขั้นตอน คื อ ขั้นเตรี ยมการสอน
ขั้นดาเนิ นการสอนและขั้นประเมินผล ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยครู บรรณารักษ์ จานวน 10 คน ครู ผสู ้ อน
จานวน 210 คน ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึ กษาเรื่ องความร่ วมมื อระหว่างครู บรรณารั กษ์กับครู ผูส้ อน ในการจัดการเรี ยนการสอน
ตามความคิ ดเห็ นของครู บรรณารั กษ์ พบว่า ขั้นตอนที่ มีความร่ วมมื ออยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ขั้นเตรี ยมการสอน
(X̅ = 3.36 ) และขั้นประเมินผล (X̅ = 3.03) ในขั้นดาเนินการสอน มีความร่ วมมืออยูใ่ นระดับมาก (X̅ = 3.50) ส่วนครู ผสู ้ อน
เห็นว่ามีความร่ วมมืออยูใ่ นระดับปานกลาง ทั้ง 3 ขั้นตอน คือขั้นเตรี ยมการสอน (X̅ = 3.22 ) ขั้นดาเนิ นการสอน (X̅ = 3.12)
และขั้นประเมิ นผล (X̅ = 3.24) ข้อเสนอแนะที่ ได้จากการศึ กษา คื อ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนควรส่ งเสริ ม สนับสนุ น ให้ครู
บรรณารักษ์และครู ผสู ้ อน ตระหนักและเห็นความสาคัญของการมีส่วนร่ วมในการจัดการเรี ยนการสอน เพื่อใช้หอ้ งสมุดใน
ฐานะที่ เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ ที่สาคัญของโรงเรี ยนได้เต็มประสิ ทธิ ภาพ ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้ งต่อไป คื อ การศึ กษา
เปรี ยบเทียบความร่ วมมือระหว่างครู บรรณารักษ์กบั ครู ผูส้ อน ในโรงเรี ยนที่มีขนาดเดียวกัน เพื่อค้นหาแนวปฏิบตั ิที่ดีของ
ความร่ วมมือระหว่างครู บรรณารักษ์กบั ครู ผสู ้ อน ในการจัดการเรี ยนการสอน
ABSTRACT
This survey study aimed at investigating collaboration between teachers and librarians of 7 secondary school
of collaboration KaenNakhon Ratchapruek Campus.The study was based on 3 investigations step: teaching preparation,
teaching engagement, and teaching evaluation. The study sample included 10 librarians and 210 teachers, and
questionnaires were used for collecting data using percentages, mean and standard deviation for analyzing the collected
data.The findings indicate base on the librarian’s opinions that the collaboration between librarians and teachers in
teaching preparation ( X̅ = 3.36) and teaching evaluation ( X̅ = 3.03) were at moderate level, while the teaching
engagement, (X̅ = 3.50) at the high level. Based on the teacher’s perspective, the collaborations in the 3 teaching steps:
teaching preparation ( X̅ = 3.22), teaching engagement, ( X̅ = 3.12), and teaching evaluation ( X̅ = 3.24) were found at
moderate level. The research results recommended that school administrators support the collaboration between
teachers and librarians and realize the importance of school librarians as a learning source. It is also recommended for
future research on the collaboration in schools of the same size to search for the best in teacher – librarian collaboration.
คาสาคัญ: ความร่ วมมือครู บรรณารักษ์ระหว่างกับครู ผสู ้ อน, ห้องสมุดโรงเรี ยน
Keywords: Collaboration between librarian and teacher, Secondary school libraries
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บทนา
พระราชบัญญัติการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 (กระทรวงศึ กษาธิ การ, 2545) มีการปฏิ รูปการเรี ยนรู ้ที่ถือว่าเป็ น
หัวใจหลักของการปฏิรูปการศึกษา ทั้งนี้ใน มาตรา 24 ได้กาหนดกระบวนการเรี ยนรู ้วา่ ต้องจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้
สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด และ ความแตกต่างของผูเ้ รี ยน ฝึ กทักษะกระบวนความคิ ด การจัดการ การเผชิ ญ
สถานการณ์และประยุกต์เพื่อใช้ป้องกันและแก้ไขปั ญหา ให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ ง ผูส้ อนสามารถจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อม สื่ อการเรี ยน อานวยความสะดวกให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ ทั้งนี้ ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนอาจเรี ยนรู ้ไปพร้อมกัน
จากสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย โดยใช้กิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ทาให้ผเู ้ รี ยนเป็ นผูส้ ร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง จากแหล่ง
การเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย ห้องสมุดโรงเรี ยนเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ส่วนหนึ่ งของโรงเรี ยนมีบทบาทสาคัญ คือ มุ่งเน้นให้นกั เรี ยน
รู ้จกั หาวิธีเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองโดยการค้นคว้า ส่ งเสริ มและให้การสนับสนุนทางด้านการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยนเพื่อทาให้
การจัดการศึกษาบรรลุจุดมุ่งหมายของการศึกษา ซึ่งในการจัดการเรี ยนการสอนจะต้องมีบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ครู ผสู ้ อน
และครู บรรณารักษ์ ประสานงานจัดการเรี ยนการสอนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ครู ผสู ้ อนจึงต้องมีหน้าที่เตรี ยมจัดสถานการณ์
และกิจกรรมต่าง ๆ นาทางไปสู่ การเรี ยนรู ้ โดยไม่ใช้วิธีบอกความรู ้โดยตรง หรื อถ้าจะจัดสถานการณ์ให้ผเู ้ รี ยนได้คน้ พบ
ความรู ้โดยใช้หอ้ งสมุดเป็ นแหล่งข้อมูล (นวลจิตต์ และคณะ, 2556) ครู บรรณารักษ์จึงต้องเป็ นผูส้ นับสนุนการเรี ยนการสอน
โดยจะต้องมีหน้าที่วางแผนการสอน ร่ วมประชุมปรึ กษาหารื อกับครู ผสู ้ อน เมื่อเกิดปั ญหาที่ควรแก้ไข จัดหาหนังสื อ หรื อ
สื่ อประกอบการเรี ยนการสอนตามแผนการสอน ศึ กษาหลักสู ตรและจุดประสงค์เนื้ อหารายวิชาในแต่ละรายวิชา เพื่อการ
ค้นคว้าในห้องสมุด (ภรณี และคณะ, 2556)
กรมวิชาการ (2543) ได้กล่าวถึงบทบาทความร่ วมมือระหว่างครู กบั ครู บรรณารักษ์ในการจัดการเรี ยนการสอน
เพื่อให้เกิดการประสานงานจัดการเรี ยนการสอนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ครู ผสู ้ อนกับครู บรรณารักษ์จึงต้องมีการวางแผน
ร่ วมกันตั้งแต่ข้ นั เตรี ยมงาน คือการวางแผนการสอน การร่ วมกันจัดหาสื่ อการสอน และทรัพยากรสารสนเทศ ในการ
จัดการเรี ยนการสอน ครู มอบหมายงานให้ผเู ้ รี ยนต้องอ่าน/ค้นคว้าเพิ่มเติม โดยการวางแผนล่วงหน้ากับบรรณารักษ์ ซึ่ง
ครู เป็ นผูส้ อนในส่ วนเนื้ อหารายวิชา และบรรณารั กษ์เป็ นผูส้ อนในส่ วนของการศึ กษาค้นคว้าในรายวิชานั้น โดยที่
ครู ผสู ้ อนมีการจัดการเรี ยนรู ้ที่บูรณาการการใช้หอ้ งสมุดในสาระการเรี ยนรู ้ที่ตนเอง มีการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
โดยใช้ห้องสมุดเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ มีส่วนร่ วมในการประเมินผลการใช้หอ้ งสมุดเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ ดังนั้นครู บรรณารักษ์
กับครู ผสู ้ อนจึงต้องมีการวางแผนร่ วมกันตั้งแต่ข้ นั เตรี ยมงาน ขั้นดาเนิ นการสอน และขั้นประเมินผล ซึ่ งความร่ วมมือ
ระหว่างครู ผสู ้ อนกับครู บรรณารักษ์จะนาไปสู่การพัฒนาเรี ยนรู ้อย่างแท้จริ งทั้งในห้องเรี ยนและนอกห้องเรี ยนเพราะหาก
ครู ผูส้ อนกับครู บรรณารักษ์สามารถวางแผนความร่ วมมือร่ วมกันในการจัดการเรี ยนการสอน ย่อมส่ งผลที่ ดีต่อการ
ประสบความสาเร็ จของนักเรี ยน และห้องสมุดมีบทบาทในการสนับสนุนการเรี ยนการสอนได้อย่างเต็มศักยภาพ จาก
การสารวจข้อมูลเบื้ องต้น โดยการสัมภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการของผูว้ ิจยั พบว่ายังมีความร่ วมมือระหว่างครู กับครู
บรรณารักษ์ในบางกิจกรรม ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาเพื่อให้ทราบสภาพความร่ วมมือระหว่างครู และครู บรรณารักษ์ ใน
การจัดการเรี ยนการสอน ซึ่ งความร่ วมมือระหว่างครู กบั ครู บรรณารักษ์จะนาไปสู่ การพัฒนาเรี ยนรู ้อย่างแท้จริ งทั้งใน
ห้องเรี ยนและนอกห้องเรี ยน
วัตถุประสงค์ การวิจยั
การศึกษาวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาสภาพความร่ วมมือระหว่างครู บรรณารักษ์กบั ครู ผสู ้ อน ในการจัดการ
เรี ยนการสอน ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตแก่นนครราชพฤกษ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษมัธยมศึกษา
เขต 25
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วิธีการวิจยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ จาแนกเป็ น 2 กลุ่ม คือ ครู บรรณารักษ์และครู ผสู ้ อน ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา
สหวิทยาเขตแก่นนครราชพฤกษ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ที่ปฏิบตั ิหน้าที่ในปี การศึกษา
2560 มีจานวนทั้งหมด 7โรงเรี ยน ประกอบด้วยครู บรรณารักษ์ จานวน 10 คน ครู ผสู ้ อน จานวน 441 คน ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้
คานวณหากลุ่มตัวอย่างด้วยการคานวณใช้สูตรของ Taro Yamane ได้กลุ่มตัวอย่างของครู ผสู ้ อน จานวน 210 คน
ผูว้ จิ ยั ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยใช้แบบสอบถาม
ตารางที่ 1 จานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา ในสหวิทยาเขตแก่นนครราชพฤกษ์ สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
ครู บรรณารักษ์
ครู ผ้สู อน
โรงเรียน
ประชากร
ประชากร
กลุ่มตัวอย่ าง
โรงเรียนขนาดใหญ่ พเิ ศษ
2
204
97
1. แก่นนครวิทยาลัย
โรงเรียนขนาดใหญ่
2. นครขอนแก่น
โรงเรียนขนาดกลาง
3. ฝางวิทยายน
โรงเรียนขนาดเล็ก
4. สี หราชเดโชชัย
5. ป่ าหวายวิทยายน
6. สาวะถีพิทยาสรรพ์
7. แก่นนครวิทยาลัย 2
รวมทั้งสิ้น

3

106

50

1

49

23

1
1
1
1
10

18
14
35
15
441

9
7
17
7
210

การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
วิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ คือ ข้อมูลทัว่ ไป วิเคราะห์โดยค่าร้อยละ ระดับความ
ร่ ว มมื อ ระหว่า งครู บ รรณารั ก ษ์กับ ครู ผูส้ อน วิเ คราะห์ โ ดยค่ า เฉลี่ ย ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน และความคิ ด เห็ น และ
ข้อเสนอแนะ ใช้การพรรณนาข้อมูล
กรอบแนวคิดในการวิจยั
จากการทบทวนวรรณกรรมในเรื่ องความร่ วมมือระหว่างครู และครู บรรณารั กษ์ ผูว้ ิจยั สามารถกาหนดกรอบ
แนวคิ ดในการศึ กษาครั้ งนี้ คื อ ขั้นตอนในการจัดการเรี ยนการสอน 3 ขั้นตอน ประกอบไปด้วย ขั้นเตรี ยมการสอน
ขั้นดาเนิ นการสอน และขั้นประเมินผล (สานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน, 2556 ; กรมวิชาการ, 2543 และ
สุกญั ญา, 2535)
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ผลการวิจยั
การศึ กษาเรื่ อง ความร่ วมมื อระหว่างครู บรรณารั กษ์กับครู ผูส้ อน ในการจัดการเรี ยนการสอน ในโรงเรี ยน
มัธยมศึกษา สหวิทยาเขตแก่นนครราชพฤกษ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 มีผลการศึกษาดังนี้
1. ข้ อมูลทัว่ ไป
1.1 ครู บรรณารักษ์ หรื อครู ผ้สู อนทีท่ าหน้ าทีค่ รู บรรณารักษ์
ข้อมูลทัว่ ไปของครู บรรณารักษ์หรื อครู ผสู ้ อนที่ทาหน้าที่ครู บรรณารักษ์ ในการจัดการเรี ยนการสอน
โรงเรี ยนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตแก่นนครราชพฤกษ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จานวน 7
โรงเรี ยน มีครู บรรณารักษ์หรื อครู ผูส้ อนที่ทาหน้าที่ ครู บรรณารักษ์ จานวน 10 คน โดยที่ โรงเรี ยนนครขอนแก่นมีครู
บรรณารักษ์จานวนมากที่สุด คือ 3 คน รองลงมาคือโรงเรี ยนแก่นนครวิทยาลัย เป็ นครู บรรณารักษ์จานวน 2 คน และ
โรงเรี ยนอื่น ๆ มีครู บรรณารักษ์โรงเรี ยนละ 1 คน ครู บรรณารักษ์หรื อครู ผสู ้ อนที่ทาหน้าที่ครู บรรณารักษ์เป็ นเพศหญิง
จานวน 8 คน (ร้อยละ 80.0) และเพศชาย จานวน 2 คน (ร้อยละ 20.0) ส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 51 – 60 ปี จานวน 6 คน
(ร้อยละ 60.0)
ครู บรรณารั กษ์ส่วนใหญ่สาเร็ จการศึ กษาในระดับปริ ญ ญาโท จานวน 7 คน (ร้ อยละ70.0) สาเร็ จ
การศึกษาในระดับปริ ญญาตรี จานวน 3 คน (ร้อยละ 30.0) มีครู บรรณารักษ์เพียง 1 คนเท่านั้นที่สาเร็ จการศึกษาสาขาวิชา
สารสนเทศศาสตร์ ครู บ รรณารั ก ษ์ มี ต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ คื อ ช านาญการพิ เ ศษ จ านวน 7 คน (ร้ อ ยละ 70.0)
ด้านประสบการณ์การทางาน ส่ วนใหญ่อยูร่ ะหว่าง 20 -24 ปี จานวน 3 คน (ร้อยละ 30.0) มีตาแหน่งหัวหน้าห้องสมุด
จานวน 4 คน (ร้อยละ 40.00) ครู บรรณารักษ์ทุกคนมีภาระการสอน จานวน 6 คน (ร้อยละ 60.0) มีภาระการสอนอยู่
ระหว่าง 16 -20 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ นอกจากภาระการสอนแล้วยังพบว่าส่ วนใหญ่ตอ้ งปฏิบตั ิหน้าที่งานวิชาการ จานวน
5 คน (ร้อยละ 50.00) ครู บรรณารักษ์ทุกคนมีส่วนร่ วมในการจัดการเรี ยนการสอนกับครู ผสู ้ อนรายวิชา (ร้อยละ 100)
1.2 ครู ผ้สู อน
ข้อมูลทัว่ ไปของครู ผสู ้ อนจานวน 210 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 153 คน (ร้อยละ 72.86)
เพศชาย จานวน 57 คน (ร้อยละ 27.14) อายุของครู ผสู ้ อนที่ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 51 – 60 ปี จานวน 68 คน (ร้อยละ 32.36)
ด้านวุฒิการศึกษาของครู ผสู ้ อนพบว่าส่ วนใหญ่สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 107 คน (ร้อยละ 50.95) สาขาการ
สอนภาษาไทยและสาขาหลักสู ตรและการสอน จานวนสาขาละ 17 คน (ร้อยละ 8.1)
ตาแหน่งทางวิชาการของครู ผสู ้ อนส่วนใหญ่ คือ ครู ชานาญการพิเศษ จานวน 119 คน (ร้อยละ 56.7) สังกัด
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ จานวน 48 คน (ร้อยละ 22.9) มีประสบการณ์อยูร่ ะหว่าง 5 – 9 ปี จานวน 49 คน (ร้อยละ
23.34) นอกจากภาระการสอน ครู ผสู ้ อนมีหน้าที่รับผิดชอบอื่น คือ ด้านงานวิชาการ จานวน 55 คน (ร้อยละ 27.27) มีความ
จาเป็ นในการร่ วมมือกับครู บรรณารักษ์การใช้หอ้ งสมุดเพื่อจัดการจัดการเรี ยนการสอนในบางครั้ง จานวน 121 คน (ร้อยละ
57.62) ลักษณะกิจกรรมของครู ผสู ้ อนที่กาหนดให้นกั เรี ยนใช้หอ้ งสมุด ในการจัดการเรี ยนการสอน ส่วนใหญ่ ใช้เพื่อเป็ น
แหล่งค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการเรี ยน
2. ความร่ วมมือระหว่ างครู บรรณารักษ์ กบั ครู ผ้สู อน ในการจัดการเรียนการสอน
การวิจยั ครั้งนี้ ศึ กษาเรื่ อง ความร่ วมมือระหว่างครู บรรณารักษ์กบั ครู ผูส้ อน ในการจัดการเรี ยนการสอน
ตามความคิดเห็นความคิดเห็นของครู บรรณารักษ์หรื อครู ผสู ้ อนที่ทาหน้าที่ครู บรรณารักษ์ และครู ผสู ้ อน ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
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2.1 ความคิดเห็นของครู บรรณารักษ์ หรื อครู ผ้สู อนทีท่ าหน้ าทีค่ รู บรรณารักษ์
ตารางที่ 2 ระดับความร่ วมมือระหว่างครู บรรณารักษ์กบั ครู ผสู ้ อน ในการจัดการเรี ยนการสอน ตามความคิดเห็นของ
ครู บรรณารักษ์หรื อครู ผสู ้ อนที่ทาหน้าที่ครู บรรณารักษ์
ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน
1. ขั้นเตรียมการสอน
1.1 เตรี ยมแผนการสอน
1.2 เตรี ยมสื่ อการเรี ยนการสอน
1.3 เตรี ยมบุคลากร
1.4 เตรี ยมสถานที่ แหล่งค้นคว้า
2. ขั้นดาเนินการสอน
2.1 การสอนวิธีการใช้หอ้ งสมุดและการค้นคว้า
2.2 การให้คาแนะนาและช่วยค้นคว้า
3. ขั้นประเมินผล
3.1 ครู บรรณารักษ์มีส่วนร่ วมประเมินผลในส่วนที่รับผิดชอบ
3.2 ครู บรรณารักษ์กบั ครู ผสู ้ อนร่ วมกันประเมินผล
3.3 ครู บรรณารักษ์กบั ครู ผสู ้ อนร่ วมกันวิเคราะห์ปัญหา
รวม

ครู บรรณารักษ์ หรื อครู ผ้สู อน
ทีท่ าหน้ าทีค่ รู บรรณารักษ์
̅
X
แปลผล
S.D.
3.36
1.27
ปานกลาง
3.12
1.49
ปานกลาง
3.20
1.21
ปานกลาง
3.15
1.24
ปานกลาง
4.00
1.14
มาก
3.50
1.41
มาก
3.30
1.49
ปานกลาง
3.70
1.33
มาก
3.03
1.50
ปานกลาง
3.10
1.37
ปานกลาง
3.00
1.50
ปานกลาง
3.00
1.63
ปานกลาง
3.37
1.40
ปานกลาง

ความร่ วมมือระหว่างครู บรรณารักษ์กบั ครู ผสู ้ อน ในการจัดการเรี ยนการสอน ตามความคิดเห็นของครู
บรรณารักษ์หรื อครู ผสู ้ อนที่ทาหน้าที่ครู บรรณารักษ์ ในภาพรวมพบว่ามีความร่ วมมืออยูใ่ นระดับปานกลาง (X̅ = 3.37)
เมื่อพิจารณาแต่ละขั้นตอนพบว่า ขั้นเตรี ยมการสอนและขั้นประเมินผลอยูใ่ นระดับปานกลาง (̅X = 3.36 และ ̅X = 3.03)
ตามลาดับ ในส่วนขั้นดาเนินการสอน อยูใ่ นระดับมาก (̅X= 3.50)
ทั้งนี้ ในขั้นเตรี ยมการสอน พบว่า ความร่ วมมือในการเตรี ยมสถานที่ แหล่งค้นคว้า อยู่ในระดับมาก
(X̅ = 4.00) การเตรี ยมสื่ อการเรี ยนการสอน การเตรี ยมบุคลากร และการเตรี ยมแผนการสอน อยู่ในระดับปานกลาง
(̅X= 3.20, ̅X= 3.15 และ ̅X = 3.12) ตามลาดับ
ขั้นดาเนิ นการสอน พบว่า มีความร่ วมมืออยู่ในระดับมาก (̅X = 3.50) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
การให้คาแนะนาและช่วยค้นคว้า อยู่ในระดับมาก (X̅= 3.70) ส่ วนการสอนวิธีการใช้ห้องสมุดและการค้นคว้า อยู่ใน
ระดับปานกลาง (X̅ = 3.30)
ขั้นประเมินผล พบว่า มีความร่ วมมืออยูใ่ นระดับปานกลาง (̅X = 3.03) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า มี
ความร่ วมมื อ ในระดั บ ปานกลางทุ ก ข้อ ได้ แ ก่ ครู บรรณารั ก ษ์ มี ส่ ว นร่ วมประเมิ น ผล ในส่ ว นที่ รั บ ผิ ด ชอบ
(X̅ = 3.10) ในส่ วนของครู บรรณารักษ์กบั ครู ผสู ้ อนร่ วมกันประเมินผลและร่ วมกันวิเคราะห์ปัญหา มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ
(̅X = 3.00)
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2.2 ความคิดเห็นของครู ผ้สู อน
ตารางที่ 3 ระดับความร่ วมมือระหว่างครู บรรณารักษ์กบั ครู ผสู ้ อน ในการจัดการเรี ยนการสอน ตามความคิดเห็นของ
ครู ผสู ้ อน
ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน
1. ขั้นเตรียมการสอน
1.1 เตรี ยมแผนการสอน
1.2 เตรี ยมสื่ อการเรี ยนการสอน
1.3 เตรี ยมบุคลากร
1.4 เตรี ยมสถานที่ แหล่งค้นคว้า
2. ขั้นดาเนินการสอน
2.1 การสอนวิธีการใช้หอ้ งสมุดและการค้นคว้า
2.2 การให้คาแนะนาและช่วยค้นคว้า
3. ขั้นประเมินผล
3.1 ครู บรรณารักษ์มีส่วนร่ วมประเมินผลในส่วนที่รับผิดชอบ
3.2 ครู บรรณารักษ์กบั ครู ผสู ้ อนร่ วมกันประเมินผล
3.3 ครู บรรณารักษ์กบั ครู ผสู ้ อนร่ วมกันวิเคราะห์ปัญหา
รวม

̅
X

3.22
3.06
3.23
3.15
3.45
3.12
3.03
3.22
3.24
3.37
3.18
3.17
3.19

ครู ผ้สู อน
แปลผล
S.D.
1.28
ปานกลาง
1.35
ปานกลาง
1.27
ปานกลาง
1.29
ปานกลาง
1.21
มาก
1.34
ปานกลาง
1.37
ปานกลาง
1.32
ปานกลาง
1.28
ปานกลาง
1.32
ปานกลาง
1.23
ปานกลาง
1.30
ปานกลาง
1.30
ปานกลาง

ความร่ วมมือระหว่างครู บรรณารักษ์กบั ครู ผูส้ อน ในการจัดการเรี ยนการสอน ตามความคิดเห็นของ
ครู ผูส้ อน อยู่ในระดับปานกลาง (̅X = 3.19) เมื่อพิจารณาแต่ละขั้นตอน พบว่า ระดับความร่ วมมือขั้นเตรี ยมการสอน
(̅X = 3.22) ขั้นดาเนินการสอน (̅X = 3.12) และขั้นประเมินผล (̅X = 3.24) มีความร่ วมมืออยูใ่ นระดับปานกลาง
ทั้งนี้ ในขั้นเตรี ยมการสอน พบว่า การเตรี ยมสถานที่ แหล่งค้นคว้า มี ความร่ วมมื ออยู่ในระดับมาก
(X̅= 3.45) ส่ วนความร่ วมมื อในระดับปานกลาง ได้แก่ การเตรี ยมสื่ อการเรี ยนการสอน (X̅ = 3.23) ด้านการเตรี ยม
บุคลากร (̅X= 3.15) และด้านการเตรี ยมแผนการสอน (̅X = 3.06)
ขั้นดาเนินการสอน พบว่า มีความร่ วมมืออยูใ่ นปานกลาง (X̅ = 3.12) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า การ
ให้คาแนะนาและช่วยค้นคว้าและการสอนวิธีการใช้หอ้ งสมุดและการค้นคว้า อยูใ่ นระดับปานกลาง (X̅ = 3.22 และ X̅ =
3.03) ตามลาดับ
ขั้นประเมินผล พบว่า มีความร่ วมมืออยูใ่ นระดับปานกลาง (̅X = 3.24) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า มี
ความร่ วมมื อในระดับปานกลางทุกข้อ ได้แก่ ครู บรรณารั กษ์กับครู ผูส้ อนร่ วมกันประเมิ นผล (X̅ = 3.37) โดยที่ ครู
บรรณารักษ์มีส่วนร่ วมประเมินผล ในส่วนที่รับผิดชอบ (X̅ = 3.18) และร่ วมกันวิเคราะห์ปัญหา (X̅ = 3.17)
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อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
การศึ กษาเรื่ อง ความร่ วมมือระหว่างครู บรรณารักษ์กบั ครู ผูส้ อน ในการจัดการเรี ยนการสอน ในโรงเรี ยน
มัธยมศึกษา สหวิทยาเขตแก่นนครราชพฤกษ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 สามารถอภิปราย
ผลได้ดงั นี้
1. ข้ อมูลทัว่ ไปของครู บรรณารักษ์ และครู ผ้สู อน
ข้อมูลทัว่ ไปของครู บรรณารักษ์ จานวน 10 คน พบว่า สาเร็ จการศึกษาในระดับปริ ญญาโทในสาขาวิชา
ต่าง ๆ จานวน 7 คน (ร้อยละ 70.0) สาเร็ จการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี จานวน 3 คน (ร้อยละ 30.0) ในจานวนนี้ มีครู
บรรณารั กษ์ที่สาเร็ จการศึ กษาระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ เพียง 1 คน (ร้ อยละ 10.0 )ทั้งนี้ การที
โรงเรี ยนมีครู บรรณารั กษ์หรื อครู ผูส้ อนที่ ทาหน้าที่ บรรณารักษ์ ไม่ได้สาเร็ จการศึ กษาด้านบรรณารั กษศาสตร์ หรื อ
สารสนเทศศาสตร์ อาจเป็ นเพราะโรงเรี ยนส่ วนใหญ่ตอ้ งการครู ผสู ้ อนที่สามารถจัดการเรี ยนการสอนในกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้ท้ งั 7 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ (ได้แก่ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ กลุ่มสาระ
การเรี ย นรู ้ ภ าษาไทย กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ต่ า งประเทศ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ สัง คมศึ ก ษา ศาสนา และวัฒ นธรรม
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชี พและเทคโนโลยี ) มากกว่าที่ ครู ที่สาเร็ จการศึ กษาด้าน
บรรณารักษศาสตร์ หรื อสารสนเทศศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ซึ่ งในการดาเนิ นงานห้องสมุด หากครู ที่
ทาหน้าที่ครู บรรณารักษ์ไม่มีวฒ
ุ ิการศึกษาทางด้านบรรณารักษศาสตร์ หรื อสารสนเทศศาสตร์ อาจจะไม่เข้าใจบทบาท
หน้าที่ของห้องสมุด ในฐานะเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ ที่สนับสนุนการเรี ยนการสอน ซึ่ งอาจส่ งผลให้การดาเนิ นงานห้องสมุด
ไม่มีประสิ ทธิภาพเท่าที่ควร
ทั้งนี้ ผลการศึ กษาที่สอดคล้องคืองานวิจยั ของดาราวรรณ (2556) ที่ ศึกษารู ปแบบการจัดบริ การวิชาการ
และการสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือ สาหรับห้องสมุดโรงเรี ยนในจังหวัดจันทบุรี พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ทาการศึกษา
เป็ นครู บรรณารักษ์ที่ สาเร็ จการศึกษาด้านบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ เพียงร้อยละ 16.45 นอกจากนั้น
งานวิจัยของของพิชญาภา (2560) ศึ กษาความร่ วมมือระหว่างครู บรรณารั กษ์และครู ผูส้ อน : กรณี ศึกษากลุ่มพัฒนา
การศึกษาคุณภาพแวงใหญ่ อาเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า จานวนครู บรรณารักษ์ 11 คน ของ 10 โรงเรี ยน มีครู
บรรณารักษ์เพียง 1 คนเท่านั้นที่สาเร็ จการศึกษาทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ซึ่ งไม่เป็ นไปตามที่
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2556) กาหนดมาตรฐานห้องสมุดและตัวบ่งชี้ เพื่อพัฒนาไปสู่ มาตรฐาน
ห้องสมุดโรงเรี ยนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2556 หมวดที่ 2 มาตรฐานที่ 8 กาหนด
มาตรฐานให้ครู หรื อบุคลากรที่ทาหน้าที่บรรณารักษ์ มีวฒ
ุ ิบรรณารักษศาสตร์หรื อสารสนเทศศาสตร์
2. ความร่ วมมือระหว่ างครู บรรณารักษ์ กบั ครู ผ้สู อน ในการจัดการเรียนการสอน
การจัดการเรี ยนการสอนเพื่อให้เกิ ดความร่ วมมื อระหว่างครู กับครู บรรณารั กษ์ เพื่อให้เป็ นไปอย่างมี
ประสิ ท ธิ ภาพ กรมวิชาการ (2543) จึ งได้กาหนดบทบาทความร่ วมมื อของครู บรรณารั กษ์ไ ว้ เพื่อสามารถก าหนด
หลักสูตรและแผนการสอนในอนาคตให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ และเกิดความร่ วมมือในด้านการประสานงานต่างๆ
ไม่วา่ จะเป็ น การจัดเตรี ยมสถานที่ การจัดสื่ อการเรี ยนการสอน การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ ทาการศึกษาขั้นตอนการจัดการ
เรี ยนการสอนใน 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นเตรี ยมการสอน ขั้นดาเนินการสอน และขั้นประเมินผล ในภาพรวมความร่ วมมือ
ระหว่างครู บรรณารั กษ์กับครู ผูส้ อน ในการจัดการเรี ยนการสอน พบว่า มี ความร่ วมมื ออยู่ในระดับปานกลาง เมื่ อ
พิจารณาแต่ละขั้นตอนพบว่า ขั้นเตรี ยมการสอนและขั้นประเมินผล มีความร่ วมมืออยูใ่ นระดับปานกลาง ซึ่งต่างจากผล
การศึกษาของธารดี (2532) นิตยา (2535) ดวงสุดา (2546) ศึกษาความร่ วมมือระหว่างครู บรรณารักษ์กบั ครู ของโรงเรี ยน
มัธยมศึ กษา พบว่า ครู บรรณารักษ์มีร่วมมือในการจัดการเรี ยนการสอนค่อนข้างน้อย และงานวิจยั ของ Mokhtar and
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Majid (2006) ศึ ก ษาเรื่ อ งความร่ ว มมื อ ระหว่า งครู แ ละบรรณารั ก ษ์ห้อ งสมุ ด โรงเรี ย น ในประเทศสิ ง คโปร์ พบว่า
ครู ผสู ้ อนส่วนใหญ่ไม่เคยร่ วมมือกับบรรณารักษ์ในโรงเรี ยน
เมื่อพิจารณากิจกรรมในแต่ละขั้นตอน พบว่าในขั้นเตรี ยมการสอน มีความความคิดเห็นที่ครู บรรณารักษ์
กับครู ผสู ้ อนมีความเห็นสอดคล้องกันคือ การเตรี ยมสถานที่ แหล่งค้นคว้า มีความร่ วมมืออยูใ่ นระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็ น
เพราะห้องสมุดโรงเรี ยนมัธยมศึ กษา ในสหวิทยาเขตแก่ นนครราชพฤกษ์ จานวนทั้งสิ้ น 7 โรงเรี ยน ทุ กโรงเรี ยนมี
ห้องสมุดให้บริ การแก่ ครู นักเรี ยน และบุคลากรทางการศึกษา โดยห้องสมุดโรงเรี ยนแก่นนครวิทยาลัย ซึ่งเป็ นโรงเรี ยน
ขนาดใหญ่พิเศษ มีหอ้ งสมุดเป็ นอาคารเอกเทศ โรงเรี ยนอื่น ๆ อีก 6 โรงเรี ยนมีหอ้ งสมุดซึ่งเป็ นส่ วนหนึ่งของอาคารเปิ ด
ให้บริ การเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ห้องสมุดยังให้บริ การตั้งแต่เวลา 07.30 น. จนถึง 17.00 น. ซึ่ งทาให้ผใู ้ ช้สามารถใช้บริ การ
ห้องสมุดได้อย่างสะดวก ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของนาวา (2542) เรื่ ององค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กบั การใช้
ห้องสมุดของครู โรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึ กษา จังหวัดมุกดาหาร คือ ครู ส่วนใหญ่เข้าใช้ห้องสมุดเพื่อ
เตรี ยมการสอน ใช้เป็ นสถานที่สอนนักเรี ยนและเพื่อติดต่อกับครู บรรณารักษ์เกี่ยวกับการเรี ยนการสอน
ในส่ ว นขั้นด าเนิ น การสอน เมื่ อ พิ จ ารณากิ จ กรรมในขั้นตอนนี้ พบความต่ า งในเรื่ อ งกิ จกรรมการให้
คาแนะนาและช่วยค้นคว้า ผลการศึกษาพบว่า ครู บรรณารักษ์เห็นว่ามีความร่ วมมืออยูใ่ นระดับมาก ส่วนครู ผสู ้ อนเห็นว่า
มีความร่ วมมืออยูใ่ นระดับปานกลาง อาจเนื่องมากจากครู ผสู ้ อนวางแผนในส่วนของกิจกรรมด้านต่าง ๆ ที่จะนานักเรี ยน
เข้า ร่ ว มและแนะแนวทางพร้ อ มบรรยายให้ความรู ้ พ้ืน ฐานเป็ นแนวทางค้นคว้า ในห้องสมุ ด แก่ นัก เรี ย น โดยที่ ครู
บรรณารักษ์จะต้องจัดเตรี ยมทรัพยากรสารสนเทศไว้บริ การสาหรับครู ผสู ้ อนในชัว่ โมงสอน ช่วยเหลือนักเรี ยนร่ วมกับ
ครู ผสู ้ อนในขณะที่ครู ผสู ้ อนนานักเรี ยนเข้ามาค้นคว้าในห้องสมุด ซึ่ งนอกจากการค้นคว้าในชั้นเรี ยนแล้ว หากนักเรี ยน
ต้องการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองนอกเวลาเรี ยน ครู บรรณารักษ์ตอ้ งให้บริ การช่วยค้นคว้าและให้คาแนะนา เมื่อมีนกั เรี ยน
เข้ามาติดต่อขอใช้บริ การต่างๆ ในห้องสมุดให้แก่นกั เรี ยนด้วย
จากการวิจยั พบว่าครู ผสู ้ อน ได้ให้ขอ้ เสนอแนะ คือ ด้านการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ โดยการจัดซื้ อ
ทรัพยากรสารสนเทศ ควรพิจารณาให้สอดคล้องกับหลักสู ตรของสถานศึกษา เพียงพอต่อจานวนนักเรี ยนและบุคลากร
ของโรงเรี ยน จากการทบทวนวรรณกรรมในเรื่ องที่เกี่ยวกับห้องสมุดโรงเรี ยนในประเทศไทย พบว่า ผลการวิจยั ตลอด
30 ปี ที่ ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็ นงานวิจยั ของธารดี (2532) นิ ตยา (2535) ดวงสุ ดา (2546) ศึ กษาความร่ วมมือระหว่า งครู
บรรณารักษ์กบั ครู ของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา รวมทั้งงานวิจยั ของพิชญาภา (2560) ศึ กษาเรื่ องความร่ วมมือระหว่างครู
บรรณารักษ์กบั ครู ผสู ้ อน โรงเรี ยนประถมศึกษา ล้วนมีขอ้ เสนอแนะให้ห้องสมุดโรงเรี ยนพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
รวมทั้งห้องสมุดควรมีครู บรรณารักษ์อยูป่ ระจาห้องสมุดเพื่อการติดต่อประสานงานและให้ความร่ วมมืออย่างสม่าเสมอ
และจัดบรรยากาศห้องสมุดให้จูงใจนักเรี ยนเข้าไปใช้บริ การและครู บรรณารักษ์ควรมีการวางแผนดาเนิ นงานห้องสมุด
อย่างเป็ นระบบ
งานวิจยั ของ ภรณี และคณะ (2556) ที่ ศึกษาเรื่ องการพัฒนารู ปแบบของห้องสมุดโรงเรี ยนมัธยมศึกษาที่
ส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 ผลการวิจยั ทาให้ทราบว่าการ
จัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ห้องสมุดจาเป็ นจะต้องมีบุคลากรมาเกี่ยวข้อง ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร ครู ผสู ้ อน บรรณารักษ์ และ
นักเรี ยน โดยผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเป็ นบุคคลที่มีบทบาทสาคัญในการกาหนดนโยบาย วางแผนบริ การจัดการห้องสมุดให้
มีประสิ ทธิภาพ ต้องส่งเสริ มให้ครู ผสู ้ อนและบรรณารักษ์มีความร่ วมมือต่อกันครู ผสู ้ อนเป็ นผูบ้ ุคคลสาคัญที่จะทาให้การ
ใช้ห้องสมุด เพื่อใช้ในการเรี ยนการสอนมีความหมายเพิม่ ขึ้น ด้วยการประสานงานกับบรรณารักษ์ และร่ วมมือกันอย่าง
ใกล้ชิดในการจัดเตรี ยมการสอนเพิ่มขึ้น และให้เสนอแนะว่า ครู และครู บรรณารักษ์ ควรมีการวางแผนร่ วมกันตั้งแต่การ
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วางแผนการสอน ร่ วมกันจัดหาสื่ อการสอนและทรัพยากรสารสนเทศ ดาเนิ นกระบวนการเรี ยนการสอน โดยบูรณาการ
สอนร่ วมกันระหว่างครู และครู บรรณารักษ์
กิตติกรรมประกาศ
ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณ ครู บรรณารักษ์และครู ผสู ้ อน ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตแก่นนครราชพฤกษ์
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามในการวิจยั ในครั้งนี้
ตลอดจนขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ภรณี ศิริโชติ อาจารย์ที่ปรึ กษา
เอกสารอ้ างอิง
กรมวิชาการ. การปฏิรูปการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญที่สุด: แนวทางสู่การปฏิรูป. กรุ งเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว;
2543.
กรมวิชาการ. การสร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง. กรุ งเทพฯ: โครงการส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา;
2543.
กระทรวงศึกษาธิการ. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545.
กรุ งเทพฯ: องค์การรับส่งสิ นค้าและพัสดุภณั ฑ์; 2545.
ดรุ ณี ทาดวงตา. ทัศนคติของครู ตอ่ การบริ การและกิจกรรมของห้องสมุดโรงเรี ยนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญ
ศึกษาในกรุ งเทพมหานคร. [วิทยานิพนธ์ปริ ญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์ ]
กรุ งเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2529.
ดวงสุดา พิมพ์อ่ ึง. การมีส่วนร่ วมของครู บรรณารักษ์ในกระบวนการสอนของครู โรงเรี ยนมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น.
[วิทยานิพนธ์ปริ ญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ] ขอนแก่น:
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2546.
ดาราวรรณ สุวรรณธา. รู ปแบบการจัดบริ การวิชาการและการสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือสาหรับห้องสมุดโรงเรี ยนใน
จังหวัดจันทบุรี. [วิทยานิพนธ์ปริ ญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์] ชลบุรี: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา; 2556.
ธารดี กลิ่นสุนทร. ความร่ วมมือระหว่างครู และครู บรรณารักษ์เพื่อการสอนในโรงเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในเขตการศึกษา 12. [วิทยานิพนธ์ปริ ญญาอักษรศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์] กรุ งเทพฯ:
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2532.
นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์และคณะ. การจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ. [ออนไลน์] 2556 [อ้างเมื่อ
15 กุมภาพันธ์ 2558] จาก http://lms.thaicyberu.go.th/officialtcu/main/advcourse/presentstu/course/ww521
/joemsiit/joemsiit-web1/ChildCent/Child_Center1.htm
นาวา วงษ์พรม. องค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กบั การใช้หอ้ งสมุดของครู โรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
จังหวัดมุกดาหาร. [วิทยานิพนธ์ปริ ญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์] ขอนแก่น: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2542.
นิตยา สุขศิริสนั ต์. การสอนโดยใช้หอ้ งสมุดของอารจารย์โรงเรี ยนมัธยมศึกษาของรัฐบาล. [วิทยานิพนธ์ปริ ญญาศิลปศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์] กรุ งเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร; 2535.
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พิชญาภา อนุวงศ์. ความร่ วมมือระหว่างครู บรรณารักษ์และครู ผสู ้ อน : กรณี ศึกษากลุ่มพัฒนาการศึกษาคุณภาพ
แวงใหญ่ อาเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด. [รายงานการศึกษาอิสระปริ ญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สารสนเทศศึกษา] ขอนแก่น: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2560.
ภรณี ศิริโชติ มาลี กาบมาลา เพ็ญพันธ์ เพชรศรและศักดา จันทร์ประเสริ ฐ. การพัฒนารู ปแบบของห้องสมุด
โรงเรี ยนมัธยมศึกษาที่ส่งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542. ขอนแก่น : กลุ่มวิชาการจัดการสารสนเทศและการสื่ อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2556.
สุกญั ญา ศรี สืบสาย. การจัดห้องสมุดสาหรับครู . ห้องสมุด. 2535; 36(4),70-72.
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. มาตรฐานห้องสมุดโรงเรี ยน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน. กรุ งเทพฯ: สานักงาน; 2556.
Mokhtar, I. A & Majid, S. An exploratory study of the collaborative relationship between teachers and librarians in
Singaporeprimary and secondary schools. ScienceDirect. 2006; 28,265–280.
Wijayasundara, N. D. Faculty – Library collaboration: A Model for University of Colombo. Colombo Sri lanka:
University of Colombo. The National Information & Library Review. 40, p. 188-198. [online] 2008 [cited
2016 January 18] from http://mysa.wikipaces.com/file/View/faculty-library+collaboration.pdf

1079

