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บทคดัย่อ 
การศึกษาวิจยัเชิงส ารวจน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความร่วมมือระหว่างครูบรรณารักษก์บัครูผูส้อน ในการจดั 

การเรียนการสอน ในโรงเรียนมธัยมศึกษา  สหวิทยาเขตแก่นนครราชพฤกษ์  จ านวนทั้งส้ิน 7 โรงเรียน โดยศึกษาสภาพ
ความร่วมมือระหว่างครูบรรณารักษ์กับครูผู ้สอน ในการจัดการเรียนการสอน 3 ขั้นตอน  คือ ขั้นเตรียมการสอน                     
ขั้นด าเนินการสอนและขั้นประเมินผล ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ประกอบดว้ยครูบรรณารักษ ์จ านวน 10 คน ครูผูส้อน 
จ านวน 210 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  ผลการศึกษาเร่ืองความร่วมมือระหว่างครูบรรณารักษ์กับครูผูส้อน  ในการจัดการเรียนการสอน          
ตามความคิดเห็นของครูบรรณารักษ์ พบว่า ขั้นตอนท่ีมีความร่วมมืออยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่  ขั้นเตรียมการสอน            
(X̅ = 3.36 )  และขั้นประเมินผล  (X̅ = 3.03)  ในขั้นด าเนินการสอน  มีความร่วมมืออยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 3.50) ส่วนครูผูส้อน
เห็นวา่มีความร่วมมืออยูใ่นระดบัปานกลาง ทั้ง 3 ขั้นตอน คือขั้นเตรียมการสอน (X̅ = 3.22 ) ขั้นด าเนินการสอน (X̅ = 3.12) 
และขั้นประเมินผล  (X̅ = 3.24) ขอ้เสนอแนะท่ีได้จากการศึกษา คือ ผูบ้ริหารโรงเรียนควรส่งเสริม สนับสนุน ให้ครู
บรรณารักษแ์ละครูผูส้อน ตระหนกัและเห็นความส าคญัของการมีส่วนร่วมในการจดัการเรียนการสอน เพ่ือใชห้อ้งสมุดใน
ฐานะท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีส าคญัของโรงเรียนได้เต็มประสิทธิภาพ  ขอ้เสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป คือ การศึกษา
เปรียบเทียบความร่วมมือระหวา่งครูบรรณารักษก์บัครูผูส้อน ในโรงเรียนท่ีมีขนาดเดียวกนั เพ่ือคน้หาแนวปฏิบติัท่ีดีของ
ความร่วมมือระหวา่งครูบรรณารักษก์บัครูผูส้อน ในการจดัการเรียนการสอน 

 
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.  
 
ค าส าคญั: ความร่วมมือครูบรรณารักษร์ะหวา่งกบัครูผูส้อน, หอ้งสมุดโรงเรียน 
Keywords: Collaboration between librarian and teacher, Secondary school libraries 
* นักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
** * รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาสารสนเทศและการส่ือสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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บทน า 
  พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) มีการปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีถือว่าเป็น
หวัใจหลกัของการปฏิรูปการศึกษา ทั้งน้ีใน มาตรา 24  ไดก้ าหนดกระบวนการเรียนรู้วา่ ตอ้งจดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้
สอดคลอ้งกับความสนใจ ความถนัด และ ความแตกต่างของผูเ้รียน ฝึกทักษะกระบวนความคิด การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ์และประยกุตเ์พ่ือใชป้้องกนัและแกไ้ขปัญหา ใหผู้เ้รียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ผูส้อนสามารถจดับรรยากาศ 
สภาพแวดลอ้ม ส่ือการเรียน อ านวยความสะดวกให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ ทั้ งน้ี ผูส้อนและผูเ้รียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกนั     
จากส่ือและแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย โดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้ท่ีท าให้ผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างความรู้ดว้ยตนเอง จากแหล่ง
การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ห้องสมุดโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ส่วนหน่ึงของโรงเรียนมีบทบาทส าคญั คือ มุ่งเนน้ให้นกัเรียน
รู้จกัหาวิธีเรียนรู้ดว้ยตนเองโดยการคน้ควา้ ส่งเสริมและให้การสนบัสนุนทางดา้นการเรียนการสอนในโรงเรียนเพื่อท าให้
การจดัการศึกษาบรรลจุุดมุ่งหมายของการศึกษา ซ่ึงในการจดัการเรียนการสอนจะตอ้งมีบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ครูผูส้อน 
และครูบรรณารักษ ์ ประสานงานจดัการเรียนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพ ครูผูส้อนจึงตอ้งมีหนา้ท่ีเตรียมจดัสถานการณ์
และกิจกรรมต่าง ๆ น าทางไปสู่การเรียนรู้ โดยไม่ใชว้ิธีบอกความรู้โดยตรง หรือถา้จะจดัสถานการณ์ให้ผูเ้รียนไดค้น้พบ
ความรู้โดยใชห้อ้งสมุดเป็นแหล่งขอ้มูล (นวลจิตต ์และคณะ, 2556) ครูบรรณารักษจึ์งตอ้งเป็นผูส้นบัสนุนการเรียนการสอน 
โดยจะตอ้งมีหนา้ท่ีวางแผนการสอน ร่วมประชุมปรึกษาหารือกบัครูผูส้อน เม่ือเกิดปัญหาท่ีควรแกไ้ข จดัหาหนงัสือ หรือ
ส่ือประกอบการเรียนการสอนตามแผนการสอน ศึกษาหลกัสูตรและจุดประสงคเ์น้ือหารายวิชาในแต่ละรายวิชา เพ่ือการ
คน้ควา้ในหอ้งสมุด (ภรณี และคณะ, 2556)   
  กรมวชิาการ (2543) ไดก้ล่าวถึงบทบาทความร่วมมือระหวา่งครูกบัครูบรรณารักษใ์นการจดัการเรียนการสอน 
เพ่ือให้เกิดการประสานงานจดัการเรียนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพ ครูผูส้อนกบัครูบรรณารักษจึ์งตอ้งมีการวางแผน
ร่วมกนัตั้งแต่ขั้นเตรียมงาน คือการวางแผนการสอน  การร่วมกนัจดัหาส่ือการสอน และทรัพยากรสารสนเทศ  ในการ
จดัการเรียนการสอน  ครูมอบหมายงานใหผู้เ้รียนตอ้งอ่าน/คน้ควา้เพ่ิมเติม โดยการวางแผนล่วงหนา้กบับรรณารักษ ์ ซ่ึง
ครูเป็นผูส้อนในส่วนเน้ือหารายวิชา และบรรณารักษ์เป็นผูส้อนในส่วนของการศึกษาคน้ควา้ในรายวิชานั้น โดยท่ี
ครูผูส้อนมีการจดัการเรียนรู้ท่ีบูรณาการการใชห้อ้งสมุดในสาระการเรียนรู้ท่ีตนเอง มีการจดักิจกรรมการเรียนการสอน
โดยใชห้้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ มีส่วนร่วมในการประเมินผลการใชห้อ้งสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้   ดงันั้นครูบรรณารักษ์
กบัครูผูส้อนจึงตอ้งมีการวางแผนร่วมกนัตั้งแต่ขั้นเตรียมงาน ขั้นด าเนินการสอน และขั้นประเมินผล  ซ่ึงความร่วมมือ
ระหวา่งครูผูส้อนกบัครูบรรณารักษจ์ะน าไปสู่การพฒันาเรียนรู้อยา่งแทจ้ริงทั้งในหอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียนเพราะหาก
ครูผูส้อนกบัครูบรรณารักษ์สามารถวางแผนความร่วมมือร่วมกนัในการจดัการเรียนการสอน  ย่อมส่งผลท่ีดีต่อการ
ประสบความส าเร็จของนกัเรียน และห้องสมุดมีบทบาทในการสนบัสนุนการเรียนการสอนไดอ้ย่างเต็มศกัยภาพ จาก
การส ารวจขอ้มูลเบ้ืองตน้ โดยการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการของผูว้ิจยัพบว่ายงัมีความร่วมมือระหว่างครูกับครู
บรรณารักษใ์นบางกิจกรรม ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาเพ่ือใหท้ราบสภาพความร่วมมือระหวา่งครูและครูบรรณารักษ ์ใน
การจดัการเรียนการสอน ซ่ึงความร่วมมือระหวา่งครูกบัครูบรรณารักษจ์ะน าไปสู่การพฒันาเรียนรู้อยา่งแทจ้ริงทั้งใน
หอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียน 
 
วตัถุประสงค์การวจิยั 

การศึกษาวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พือ่ศึกษาสภาพความร่วมมือระหวา่งครูบรรณารักษก์บัครูผูส้อน ในการจดัการ
เรียนการสอน ในโรงเรียนมธัยมศึกษา  สหวทิยาเขตแก่นนครราชพฤกษ ์ สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษมธัยมศึกษา 
เขต 25 
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วธีิการวจิยั 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีจ าแนกเป็น 2 กลุ่ม คือ ครูบรรณารักษแ์ละครูผูส้อน ในโรงเรียนมธัยมศึกษา  
สหวิทยาเขตแก่นนครราชพฤกษ ์ สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในปีการศึกษา 
2560 มีจ านวนทั้งหมด 7โรงเรียน  ประกอบดว้ยครูบรรณารักษ ์จ านวน 10 คน ครูผูส้อน  จ านวน  441  คน  ซ่ึงผูว้จิยัได้
ค  านวณหากลุ่มตวัอยา่งดว้ยการค านวณใชสู้ตรของ Taro Yamane   ไดก้ลุ่มตวัอยา่งของครูผูส้อน จ านวน  210  คน 
ผูว้จิยัท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยใชแ้บบสอบถาม  
 

ตารางที ่1 จ านวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่งของโรงเรียนมธัยมศึกษา ในสหวทิยาเขตแก่นนครราชพฤกษ ์สงักดั 
 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25  

โรงเรียน 
ครูบรรณารักษ์ ครูผู้สอน 

ประชากร ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 

โรงเรียนขนาดใหญ่พเิศษ 
   1. แก่นนครวทิยาลยั 

   
2 204 97 

โรงเรียนขนาดใหญ่    

   2. นครขอนแก่น  3 106 50 
โรงเรียนขนาดกลาง    
    3. ฝางวทิยายน 1 49 23 
โรงเรียนขนาดเลก็    
    4. สีหราชเดโชชยั  1 18 9 
    5. ป่าหวายวทิยายน 1 14 7 
    6. สาวะถีพิทยาสรรพ ์ 1 35 17 
   7. แก่นนครวทิยาลยั 2 1 15 7 

รวมทั้งส้ิน 10 441 210 

 
การวเิคราะห์ข้อมูลทางสถิต ิ 
วิเคราะห์ทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  คือ ขอ้มูลทัว่ไป วิเคราะห์โดยค่าร้อยละ  ระดบัความ

ร่วมมือระหว่างครูบรรณารักษ์กับครูผูส้อน วิเคราะห์โดยค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะ ใชก้ารพรรณนาขอ้มูล 

กรอบแนวคดิในการวจิยั 
จากการทบทวนวรรณกรรมในเร่ืองความร่วมมือระหว่างครูและครูบรรณารักษ์  ผูว้ิจยัสามารถก าหนดกรอบ

แนวคิดในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ขั้นตอนในการจัดการเรียนการสอน 3 ขั้นตอน ประกอบไปด้วย ขั้นเตรียมการสอน                
ขั้นด าเนินการสอน และขั้นประเมินผล (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2556 ; กรมวิชาการ, 2543 และ          
สุกญัญา, 2535) 
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ผลการวจิยั 
 การศึกษาเร่ือง ความร่วมมือระหว่างครูบรรณารักษ์กับครูผูส้อน ในการจัดการเรียนการสอน ในโรงเรียน
มธัยมศึกษา สหวทิยาเขตแก่นนครราชพฤกษ ์  สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 มีผลการศึกษาดงัน้ี 
 1. ข้อมูลทัว่ไป 
  1.1 ครูบรรณารักษ์หรือครูผู้สอนทีท่ าหน้าทีค่รูบรรณารักษ์   

  ขอ้มูลทัว่ไปของครูบรรณารักษห์รือครูผูส้อนท่ีท าหนา้ท่ีครูบรรณารักษ ์ ในการจดัการเรียนการสอน  
โรงเรียนมธัยมศึกษา สหวทิยาเขตแก่นนครราชพฤกษ ์ สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 จ านวน 7 
โรงเรียน มีครูบรรณารักษ์หรือครูผูส้อนท่ีท าหนา้ท่ีครูบรรณารักษ์ จ านวน 10 คน โดยท่ีโรงเรียนนครขอนแก่นมีครู
บรรณารักษจ์ านวนมากท่ีสุด คือ 3 คน รองลงมาคือโรงเรียนแก่นนครวิทยาลยั เป็นครูบรรณารักษจ์ านวน 2 คน และ
โรงเรียนอ่ืน ๆ มีครูบรรณารักษโ์รงเรียนละ 1 คน ครูบรรณารักษห์รือครูผูส้อนท่ีท าหนา้ท่ีครูบรรณารักษเ์ป็นเพศหญิง 
จ านวน 8 คน (ร้อยละ 80.0) และเพศชาย จ านวน 2 คน (ร้อยละ 20.0) ส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 51 – 60 ปี จ านวน 6 คน 
(ร้อยละ 60.0)  
   ครูบรรณารักษ์ส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท จ านวน 7 คน (ร้อยละ70.0) ส าเร็จ
การศึกษาในระดบัปริญญาตรี จ านวน 3 คน (ร้อยละ 30.0) มีครูบรรณารักษเ์พียง 1 คนเท่านั้นท่ีส าเร็จการศึกษาสาขาวชิา
สารสนเทศศาสตร์  ครูบรรณารักษ์มีต าแหน่งทางวิชาการ คือ ช านาญการพิเศษ จ านวน 7 คน (ร้อยละ 70.0)   
ดา้นประสบการณ์การท างาน ส่วนใหญ่อยูร่ะหวา่ง 20 -24 ปี จ านวน 3 คน (ร้อยละ 30.0) มีต าแหน่งหัวหนา้ห้องสมุด 
จ านวน 4 คน (ร้อยละ 40.00) ครูบรรณารักษ์ทุกคนมีภาระการสอน  จ านวน 6 คน (ร้อยละ 60.0) มีภาระการสอนอยู่
ระหวา่ง 16 -20 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ นอกจากภาระการสอนแลว้ยงัพบวา่ส่วนใหญ่ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีงานวิชาการ จ านวน   
5 คน (ร้อยละ 50.00) ครูบรรณารักษทุ์กคนมีส่วนร่วมในการจดัการเรียนการสอนกบัครูผูส้อนรายวชิา (ร้อยละ 100) 
  1.2 ครูผู้สอน 
   ขอ้มูลทัว่ไปของครูผูส้อนจ านวน 210 คน  พบวา่  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 153 คน (ร้อยละ 72.86)  
เพศชาย จ านวน 57 คน (ร้อยละ 27.14) อายขุองครูผูส้อนท่ีส่วนใหญ่อายรุะหวา่ง 51 – 60 ปี  จ านวน 68 คน  (ร้อยละ 32.36) 
ดา้นวฒิุการศึกษาของครูผูส้อนพบวา่ส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 107 คน (ร้อยละ 50.95)  สาขาการ
สอนภาษาไทยและสาขาหลกัสูตรและการสอน  จ านวนสาขาละ 17 คน (ร้อยละ 8.1) 
   ต าแหน่งทางวชิาการของครูผูส้อนส่วนใหญ่ คือ ครูช านาญการพิเศษ จ านวน 119 คน (ร้อยละ 56.7) สงักดั
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จ านวน 48 คน (ร้อยละ 22.9) มีประสบการณ์อยูร่ะหวา่ง 5 – 9 ปี จ านวน 49 คน (ร้อยละ 
23.34) นอกจากภาระการสอน ครูผูส้อนมีหนา้ท่ีรับผิดชอบอ่ืน คือ ดา้นงานวิชาการ จ านวน 55 คน (ร้อยละ 27.27)  มีความ
จ าเป็นในการร่วมมือกบัครูบรรณารักษก์ารใชห้อ้งสมุดเพ่ือจดัการจดัการเรียนการสอนในบางคร้ัง  จ านวน 121 คน (ร้อยละ 
57.62)  ลกัษณะกิจกรรมของครูผูส้อนท่ีก าหนดใหน้กัเรียนใชห้อ้งสมุด   ในการจดัการเรียนการสอน ส่วนใหญ่ ใชเ้พ่ือเป็น
แหล่งคน้ควา้ขอ้มูลเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการเรียน   
 2.  ความร่วมมือระหว่างครูบรรณารักษ์กบัครูผู้สอน ในการจดัการเรียนการสอน 
  การวิจยัคร้ังน้ี ศึกษาเร่ือง ความร่วมมือระหว่างครูบรรณารักษก์บัครูผูส้อน ในการจดัการเรียนการสอน
ตามความคิดเห็นความคิดเห็นของครูบรรณารักษห์รือครูผูส้อนท่ีท าหนา้ท่ีครูบรรณารักษ ์และครูผูส้อน ดงัรายละเอียด
ต่อไปน้ี 
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  2.1 ความคดิเห็นของครูบรรณารักษ์หรือครูผู้สอนทีท่ าหน้าทีค่รูบรรณารักษ์   
 
ตารางที ่2 ระดบัความร่วมมือระหวา่งครูบรรณารักษก์บัครูผูส้อน ในการจดัการเรียนการสอน  ตามความคิดเห็นของ 

ครูบรรณารักษห์รือครูผูส้อนท่ีท าหนา้ท่ีครูบรรณารักษ ์

 

  ความร่วมมือระหวา่งครูบรรณารักษก์บัครูผูส้อน ในการจดัการเรียนการสอน  ตามความคิดเห็นของครู
บรรณารักษห์รือครูผูส้อนท่ีท าหนา้ท่ีครูบรรณารักษ์ ในภาพรวมพบวา่มีความร่วมมืออยูใ่นระดบัปานกลาง (X̅ = 3.37)  
เม่ือพิจารณาแต่ละขั้นตอนพบวา่ ขั้นเตรียมการสอนและขั้นประเมินผลอยูใ่นระดบัปานกลาง  (X̅ = 3.36 และ X̅ = 3.03) 
ตามล าดบั ในส่วนขั้นด าเนินการสอน อยูใ่นระดบัมาก (X̅= 3.50)  
  ทั้งน้ี ในขั้นเตรียมการสอน พบว่า ความร่วมมือในการเตรียมสถานท่ี แหล่งคน้ควา้ อยู่ในระดบัมาก    
(X̅ = 4.00) การเตรียมส่ือการเรียนการสอน  การเตรียมบุคลากร และการเตรียมแผนการสอน อยู่ในระดบัปานกลาง      
(X̅= 3.20, X̅= 3.15 และ X̅ = 3.12) ตามล าดบั 
  ขั้นด าเนินการสอน พบว่า มีความร่วมมืออยู่ในระดบัมาก (X̅ = 3.50) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
การให้ค  าแนะน าและช่วยคน้ควา้ อยู่ในระดบัมาก (X̅= 3.70) ส่วนการสอนวิธีการใชห้้องสมุดและการคน้ควา้ อยู่ใน
ระดบัปานกลาง (X̅ = 3.30) 
  ขั้นประเมินผล พบวา่ มีความร่วมมืออยูใ่นระดบัปานกลาง (X̅ = 3.03) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ มี
ความร่วมมือในระดับปานกลางทุกข้อ ได้แก่ ครูบรรณารักษ์มีส่วนร่วมประเมินผล ในส่วนท่ีรับผิดชอบ 
(X̅ = 3.10)  ในส่วนของครูบรรณารักษก์บัครูผูส้อนร่วมกนัประเมินผลและร่วมกนัวิเคราะห์ปัญหา มีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ 
(X̅ = 3.00)    

ขั้นตอนการจดัการเรียนการสอน 

ครูบรรณารักษ์หรือครูผู้สอน 
ทีท่ าหน้าทีค่รูบรรณารักษ์ 

X̅ S.D. แปลผล 

1. ขั้นเตรียมการสอน 3.36 1.27 ปานกลาง 
1.1 เตรียมแผนการสอน 3.12 1.49 ปานกลาง 
1.2 เตรียมส่ือการเรียนการสอน 3.20 1.21 ปานกลาง 
1.3 เตรียมบุคลากร 3.15 1.24 ปานกลาง 
1.4 เตรียมสถานท่ี แหล่งคน้ควา้ 4.00 1.14 มาก 

2. ขั้นด าเนินการสอน 3.50 1.41 มาก 
2.1 การสอนวธีิการใชห้อ้งสมุดและการคน้ควา้ 3.30 1.49 ปานกลาง 
2.2 การใหค้  าแนะน าและช่วยคน้ควา้ 3.70 1.33 มาก 

3. ขั้นประเมนิผล 3.03 1.50 ปานกลาง 
3.1 ครูบรรณารักษมี์ส่วนร่วมประเมินผลในส่วนท่ีรับผิดชอบ 3.10 1.37 ปานกลาง 
3.2 ครูบรรณารักษก์บัครูผูส้อนร่วมกนัประเมินผล 3.00 1.50 ปานกลาง 
3.3 ครูบรรณารักษก์บัครูผูส้อนร่วมกนัวเิคราะห์ปัญหา 3.00 1.63 ปานกลาง 

รวม 3.37 1.40 ปานกลาง 
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 2.2 ความคดิเห็นของครูผู้สอน  
 
ตารางที ่3  ระดบัความร่วมมือระหวา่งครูบรรณารักษก์บัครูผูส้อน ในการจดัการเรียนการสอน  ตามความคิดเห็นของ 
 ครูผูส้อน 

 
  ความร่วมมือระหวา่งครูบรรณารักษก์บัครูผูส้อน ในการจดัการเรียนการสอน  ตามความคิดเห็นของ
ครูผูส้อน อยู่ในระดบัปานกลาง (X̅ = 3.19) เม่ือพิจารณาแต่ละขั้นตอน พบว่า ระดบัความร่วมมือขั้นเตรียมการสอน  
(X̅ = 3.22) ขั้นด าเนินการสอน (X̅ = 3.12) และขั้นประเมินผล (X̅ = 3.24)  มีความร่วมมืออยูใ่นระดบัปานกลาง                             
  ทั้ งน้ีในขั้นเตรียมการสอน พบว่า การเตรียมสถานท่ี แหล่งคน้ควา้ มีความร่วมมืออยู่ในระดบัมาก 
(X̅= 3.45) ส่วนความร่วมมือในระดับปานกลาง ได้แก่ การเตรียมส่ือการเรียนการสอน (X̅ = 3.23) ด้านการเตรียม
บุคลากร (X̅= 3.15) และดา้นการเตรียมแผนการสอน (X̅ = 3.06)  
  ขั้นด าเนินการสอน พบวา่ มีความร่วมมืออยูใ่นปานกลาง (X̅ = 3.12) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ การ
ใหค้  าแนะน าและช่วยคน้ควา้และการสอนวิธีการใชห้อ้งสมุดและการคน้ควา้ อยูใ่นระดบัปานกลาง (X̅ = 3.22 และ X̅  = 
3.03) ตามล าดบั 
  ขั้นประเมินผล พบวา่ มีความร่วมมืออยูใ่นระดบัปานกลาง (X̅ = 3.24) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ มี
ความร่วมมือในระดบัปานกลางทุกขอ้ ได้แก่  ครูบรรณารักษ์กับครูผูส้อนร่วมกันประเมินผล (X̅ = 3.37) โดยท่ีครู
บรรณารักษมี์ส่วนร่วมประเมินผล ในส่วนท่ีรับผิดชอบ (X̅ = 3.18)  และร่วมกนัวเิคราะห์ปัญหา (X̅ = 3.17)    
 
 
 

ขั้นตอนการจดัการเรียนการสอน 
ครูผู้สอน 

X̅ S.D. แปลผล 

1. ขั้นเตรียมการสอน 3.22 1.28 ปานกลาง 
1.1 เตรียมแผนการสอน 3.06 1.35 ปานกลาง 
1.2 เตรียมส่ือการเรียนการสอน 3.23 1.27 ปานกลาง 
1.3 เตรียมบุคลากร 3.15 1.29 ปานกลาง 
1.4 เตรียมสถานท่ี แหล่งคน้ควา้ 3.45 1.21 มาก 

2. ขั้นด าเนินการสอน 3.12 1.34 ปานกลาง 
2.1 การสอนวธีิการใชห้อ้งสมุดและการคน้ควา้ 3.03 1.37 ปานกลาง 
2.2 การใหค้  าแนะน าและช่วยคน้ควา้ 3.22 1.32 ปานกลาง 

        3.      ขั้นประเมนิผล 3.24 1.28 ปานกลาง 
3.1 ครูบรรณารักษมี์ส่วนร่วมประเมินผลในส่วนท่ีรับผิดชอบ 3.37 1.32 ปานกลาง 
3.2 ครูบรรณารักษก์บัครูผูส้อนร่วมกนัประเมินผล 3.18 1.23 ปานกลาง 
3.3 ครูบรรณารักษก์บัครูผูส้อนร่วมกนัวเิคราะห์ปัญหา 3.17 1.30 ปานกลาง 

รวม 3.19 1.30 ปานกลาง 
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อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 
การศึกษาเร่ือง  ความร่วมมือระหว่างครูบรรณารักษ์กบัครูผูส้อน ในการจดัการเรียนการสอน ในโรงเรียน

มธัยมศึกษา สหวิทยาเขตแก่นนครราชพฤกษ ์ สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 สามารถอภิปราย
ผลไดด้งัน้ี 

1. ข้อมูลทัว่ไปของครูบรรณารักษ์และครูผู้สอน 
  ขอ้มูลทัว่ไปของครูบรรณารักษ ์จ านวน 10 คน  พบว่า ส าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาโทในสาขาวิชา
ต่าง ๆ จ านวน 7 คน (ร้อยละ 70.0) ส าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรี จ านวน 3 คน (ร้อยละ 30.0) ในจ านวนน้ีมีครู
บรรณารักษ์ท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ เพียง 1 คน (ร้อยละ 10.0 )ทั้ งน้ีการที
โรงเรียนมีครูบรรณารักษ์หรือครูผูส้อนท่ีท าหน้าท่ีบรรณารักษ์  ไม่ได้ส าเร็จการศึกษาด้านบรรณารักษศาสตร์หรือ
สารสนเทศศาสตร์ อาจเป็นเพราะโรงเรียนส่วนใหญ่ตอ้งการครูผูส้อนท่ีสามารถจดัการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ทั้ง 7 กลุ่มสาระการเรียนรู้  (ไดแ้ก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ) มากกว่าท่ีครูท่ีส าเร็จการศึกษาด้าน
บรรณารักษศาสตร์หรือสารสนเทศศาสตร์ เพ่ือพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ซ่ึงในการด าเนินงานหอ้งสมุด หากครูท่ี
ท าหนา้ท่ีครูบรรณารักษไ์ม่มีวฒิุการศึกษาทางดา้นบรรณารักษศาสตร์หรือสารสนเทศศาสตร์ อาจจะไม่เขา้ใจบทบาท
หนา้ท่ีของห้องสมุด ในฐานะเป็นแหล่งเรียนรู้ ท่ีสนบัสนุนการเรียนการสอน ซ่ึงอาจส่งผลให้การด าเนินงานห้องสมุด 
ไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
   ทั้ งน้ีผลการศึกษาท่ีสอดคลอ้งคืองานวิจยัของดาราวรรณ (2556) ท่ีศึกษารูปแบบการจดับริการวิชาการ
และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ส าหรับห้องสมุดโรงเรียนในจงัหวดัจนัทบุรี   พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีท าการศึกษา  
เป็นครูบรรณารักษท่ี์ส าเร็จการศึกษาดา้นบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เพียงร้อยละ 16.45 นอกจากนั้น
งานวิจัยของของพิชญาภา (2560) ศึกษาความร่วมมือระหว่างครูบรรณารักษ์และครูผูส้อน : กรณีศึกษากลุ่มพฒันา
การศึกษาคุณภาพแวงใหญ่ อ าเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอด็ พบวา่ จ านวนครูบรรณารักษ ์11 คน ของ 10 โรงเรียน มีครู
บรรณารักษเ์พียง 1 คนเท่านั้นท่ีส าเร็จการศึกษาทางดา้นบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  ซ่ึงไม่เป็นไปตามท่ี
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2556) ก าหนดมาตรฐานหอ้งสมุดและตวับ่งช้ี เพ่ือพฒันาไปสู่มาตรฐาน
ห้องสมุดโรงเรียนสังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2556  หมวดท่ี 2 มาตรฐานท่ี 8 ก าหนด
มาตรฐานใหค้รูหรือบุคลากรท่ีท าหนา้ท่ีบรรณารักษ ์มีวฒิุบรรณารักษศาสตร์หรือสารสนเทศศาสตร์ 
 2.  ความร่วมมือระหว่างครูบรรณารักษ์กบัครูผู้สอน ในการจดัการเรียนการสอน 

  การจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้เกิดความร่วมมือระหว่างครูกับครูบรรณารักษ์ เพื่อให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ กรมวิชาการ (2543) จึงได้ก าหนดบทบาทความร่วมมือของครูบรรณารักษ์ไว ้ เพ่ือสามารถก าหนด
หลกัสูตรและแผนการสอนในอนาคตใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และเกิดความร่วมมือในดา้นการประสานงานตา่งๆ 
ไม่วา่จะเป็น การจดัเตรียมสถานท่ี การจดัส่ือการเรียนการสอน การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ท าการศึกษาขั้นตอนการจดัการ
เรียนการสอนใน 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นเตรียมการสอน ขั้นด าเนินการสอน และขั้นประเมินผล ในภาพรวมความร่วมมือ
ระหว่างครูบรรณารักษ์กับครูผูส้อน ในการจัดการเรียนการสอน  พบว่า มีความร่วมมืออยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือ
พิจารณาแต่ละขั้นตอนพบวา่ ขั้นเตรียมการสอนและขั้นประเมินผล   มีความร่วมมืออยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงต่างจากผล
การศึกษาของธารดี  (2532) นิตยา (2535) ดวงสุดา (2546) ศึกษาความร่วมมือระหวา่งครูบรรณารักษก์บัครู ของโรงเรียน
มธัยมศึกษา พบวา่ ครูบรรณารักษ์มีร่วมมือในการจดัการเรียนการสอนค่อนขา้งน้อย และงานวิจยัของ Mokhtar and 
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Majid (2006) ศึกษาเร่ืองความร่วมมือระหว่างครูและบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน ในประเทศสิงคโปร์ พบว่า 
ครูผูส้อนส่วนใหญ่ไม่เคยร่วมมือกบับรรณารักษใ์นโรงเรียน  
  เม่ือพิจารณากิจกรรมในแต่ละขั้นตอน พบวา่ในขั้นเตรียมการสอน มีความความคิดเห็นท่ีครูบรรณารักษ์
กบัครูผูส้อนมีความเห็นสอดคลอ้งกนัคือ การเตรียมสถานท่ี แหล่งคน้ควา้ มีความร่วมมืออยูใ่นระดบัมาก  ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะห้องสมุดโรงเรียนมธัยมศึกษา ในสหวิทยาเขตแก่นนครราชพฤกษ์ จ านวนทั้ งส้ิน 7 โรงเรียน ทุกโรงเรียนมี
หอ้งสมุดใหบ้ริการแก่ ครู นกัเรียน และบุคลากรทางการศึกษา โดยหอ้งสมุดโรงเรียนแก่นนครวทิยาลยั ซ่ึงเป็นโรงเรียน
ขนาดใหญ่พิเศษ มีหอ้งสมุดเป็นอาคารเอกเทศ โรงเรียนอ่ืน ๆ อีก 6 โรงเรียนมีหอ้งสมุดซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของอาคารเปิด
ให้บริการเช่นเดียวกนั ทั้งน้ีห้องสมุดยงัให้บริการตั้งแต่เวลา 07.30 น. จนถึง 17.00 น. ซ่ึงท าให้ผูใ้ชส้ามารถใชบ้ริการ
ห้องสมุดไดอ้ยา่งสะดวก  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของนาวา (2542) เร่ืององคป์ระกอบท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการใช้
ห้องสมุดของครูโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษา จงัหวดัมุกดาหาร  คือ ครูส่วนใหญ่เขา้ใชห้้องสมุดเพื่อ
เตรียมการสอน ใชเ้ป็นสถานท่ีสอนนกัเรียนและเพ่ือติดต่อกบัครูบรรณารักษเ์ก่ียวกบัการเรียนการสอน  
  ในส่วนขั้นด าเนินการสอน เม่ือพิจารณากิจกรรมในขั้นตอนน้ี พบความต่างในเร่ืองกิจกรรมการให้
ค  าแนะน าและช่วยคน้ควา้ ผลการศึกษาพบวา่ ครูบรรณารักษเ์ห็นวา่มีความร่วมมืออยูใ่นระดบัมาก ส่วนครูผูส้อนเห็นวา่
มีความร่วมมืออยูใ่นระดบัปานกลาง อาจเน่ืองมากจากครูผูส้อนวางแผนในส่วนของกิจกรรมดา้นต่าง ๆ ท่ีจะน านกัเรียน
เข้าร่วมและแนะแนวทางพร้อมบรรยายให้ความรู้พ้ืนฐานเป็นแนวทางคน้ควา้ในห้องสมุดแก่นักเรียน  โดยท่ีครู
บรรณารักษจ์ะตอ้งจดัเตรียมทรัพยากรสารสนเทศไวบ้ริการส าหรับครูผูส้อนในชัว่โมงสอน  ช่วยเหลือนกัเรียนร่วมกบั
ครูผูส้อนในขณะท่ีครูผูส้อนน านกัเรียนเขา้มาคน้ควา้ในหอ้งสมุด  ซ่ึงนอกจากการคน้ควา้ในชั้นเรียนแลว้ หากนกัเรียน
ตอ้งการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองนอกเวลาเรียน ครูบรรณารักษต์อ้งใหบ้ริการช่วยคน้ควา้และใหค้  าแนะน า เม่ือมีนกัเรียน
เขา้มาติดต่อขอใชบ้ริการต่างๆ ในหอ้งสมุดใหแ้ก่นกัเรียนดว้ย 
  จากการวิจยัพบว่าครูผูส้อน ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะ คือ ดา้นการพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ โดยการจดัซ้ือ
ทรัพยากรสารสนเทศ ควรพิจารณาให้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรของสถานศึกษา เพียงพอต่อจ านวนนกัเรียนและบุคลากร
ของโรงเรียน จากการทบทวนวรรณกรรมในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัหอ้งสมุดโรงเรียนในประเทศไทย พบวา่ ผลการวิจยัตลอด 
30 ปีท่ีผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นงานวิจยัของธารดี (2532) นิตยา (2535)  ดวงสุดา (2546) ศึกษาความร่วมมือระหว่างครู
บรรณารักษก์บัครู ของโรงเรียนมธัยมศึกษา รวมทั้งงานวิจยัของพิชญาภา (2560) ศึกษาเร่ืองความร่วมมือระหวา่งครู
บรรณารักษก์บัครูผูส้อน โรงเรียนประถมศึกษา ลว้นมีขอ้เสนอแนะให้ห้องสมุดโรงเรียนพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ 
รวมทั้งหอ้งสมุดควรมีครูบรรณารักษ์อยูป่ระจ าห้องสมุดเพ่ือการติดต่อประสานงานและใหค้วามร่วมมืออยา่งสม ่าเสมอ
และจดับรรยากาศหอ้งสมุดให้จูงใจนกัเรียนเขา้ไปใชบ้ริการและครูบรรณารักษค์วรมีการวางแผนด าเนินงานหอ้งสมุด
อยา่งเป็นระบบ  
  งานวิจยัของ ภรณี และคณะ (2556) ท่ีศึกษาเร่ืองการพฒันารูปแบบของห้องสมุดโรงเรียนมธัยมศึกษาท่ี
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียนตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ผลการวิจยัท าให้ทราบวา่การ
จดัการเรียนการสอนโดยใชห้้องสมุดจ าเป็นจะตอ้งมีบุคลากรมาเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร ครูผูส้อน บรรณารักษ ์และ
นกัเรียน   โดยผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นบุคคลท่ีมีบทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบาย วางแผนบริการจดัการหอ้งสมุดให้
มีประสิทธิภาพ ตอ้งส่งเสริมใหค้รูผูส้อนและบรรณารักษมี์ความร่วมมือต่อกนัครูผูส้อนเป็นผูบุ้คคลส าคญัท่ีจะท าใหก้าร
ใชห้้องสมุด เพ่ือใชใ้นการเรียนการสอนมีความหมายเพ่ิมข้ึน ดว้ยการประสานงานกบับรรณารักษ ์และร่วมมือกนัอยา่ง
ใกลชิ้ดในการจดัเตรียมการสอนเพ่ิมข้ึน และใหเ้สนอแนะวา่ ครูและครูบรรณารักษ ์ควรมีการวางแผนร่วมกนัตั้งแต่การ
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วางแผนการสอน ร่วมกนัจดัหาส่ือการสอนและทรัพยากรสารสนเทศ ด าเนินกระบวนการเรียนการสอน โดยบูรณาการ
สอนร่วมกนัระหวา่งครูและครูบรรณารักษ ์ 
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ดาราวรรณ สุวรรณธา. รูปแบบการจดับริการวชิาการและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือส าหรับหอ้งสมุดโรงเรียนใน 
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ธารดี กล่ินสุนทร. ความร่วมมือระหวา่งครูและครูบรรณารักษเ์พ่ือการสอนในโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  
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