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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีความมุง่หมายเพื่อพัฒนาและตรวจสอบความเหมาะสมของ

รูปแบบการบริหารงานหอ้งสมุดโรงเรียน การวิจัยแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษา

แนวคิด ทฤษฎี และสังเคราะหเ์อกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการสอบถามความคิดเห็น

ของผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง และระยะที่ 2 

การศกึษาความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษา

ประถมศึกษานครพนม เขต 2 ประจ าปีการศึกษา 2561 จ านวน 330 คน ได้มาโดยการสุ่ม

แบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วน

ประมาณค่า 5 ระดับ มคี่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.40-0.88 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 

0.99 สถิตทิีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

 ผลการวิจัยพบว่า 

  1. รูปแบบการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียน ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 

ได้แก่ ปัจจัยสนับสนุนการบริหารงานหอ้งสมุดโรงเรียน ขอบข่ายการบริหารงานหอ้งสมุด

โรงเรียน กระบวนการบริหารงานหอ้งสมุดโรงเรียน และผลของการบริหารงานหอ้งสมุด

โรงเรียน   

 

 

 



  2. รูปแบบการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

และครู ทั้งโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อจัดล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไป

หาน้อย ดังนี้ ปัจจัยสนับสนุนการบริหารงานหอ้งสมุดโรงเรยีน ผลของการบริหารงาน

หอ้งสมุดโรงเรียน กระบวนการบริหารงานหอ้งสมุดโรงเรียนและ ขอบข่ายการบริหารงาน

หอ้งสมุดโรงเรียน ตามล าดับ 

ค าส าคัญ  รูปแบบ การพัฒนารูปแบบ การบริหารงานหอ้งสมุดโรงเรียน 
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ABSTRACT 

 The objectives of this study were to develop and examine the  

suitability of school library management model. The study was divided into 2 phases. 

The first phase was the study of relevant concepts and theories, the synthesis of 

relevant articles and researches, and the inquiry of 5 experts’ opinions, selected by 

purposive sampling. The second phase was the study of school directors and teachers 

in school under Nakhon Phanom Primary Educational Service Area Office 2 in the 

academic year B.E. 2561, totally 330, selected by multi-stage random sampling.  

The tool used in data collection was a 5-level rating scale questionnaire with 

discrimination power between 0.40 – 0.88 and reliability value at 0.99. Statistics 

implemented in data analysis were frequency, percentage, mean and standard 

deviation. 

 The research results were as follows: 

  1. The school library management model comprised of 4 elements, 

namely 1) supporting factors; 2) management scope; 3) supervision management 

process; 4) results of the administration. 

 

 

 

 



  2. The school library management model according to school directors 

and teachers, both in an overall and in each element, was at the highest level.  

Each element could be ranked from the highest to the lowest mean value as 

supporting factors, results of the administration, supervision Management process  

and management scope.  
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บทที่ 1 

บทนํา 

ภูมิหลัง 

 สังคมในป�จจุบันเป�นสังคมฐานความรู� (Knowledge based society) ดังนั้น 
ทุกสังคมจึงมุ-งม่ันในการแสวงหาความรู�สะสมความรู�สื่อสารความรู�สร�างความรู�และ 
ใช�ความรู�สําหรับวิธีการพัฒนาขีดความสามารถด�านความรู�นั้นต�องมีการกําหนด
ยุทธศาสตรAชาติด�านความรู�มีการขยายฐานความรู�ของประชาชนโดยการกําหนดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้นเพื่อนําไปสู-กระบวนสร�างและการใช�ความรู�เพื่อการพัฒนายุทธศาสตรA
สําคัญในการสร�างขีดความสามารถด�านความรู�ได�แก- การศึกษาตลอดชีวิต ประกอบด�วย
การศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยการสร�างแหล-งเรียนรู�
ในสถานศึกษา ได�แก- ห�องสมุดและนอกสถานศึกษาได�แก-พิพิธภัณฑAหอศิลปIอุทยาน
วิทยาศาสตรAเป�นต�น การจัดการความรู�เป�นการดึงความรู�ที่อยู-ในตัวบุคคลมาใช�ประโยชนA
ในรูปของการแลกเปลี่ยน ภายในองคAกรระหว-างองคAกรและนอกองคAกรแหล-งเรียนรู�สําคัญ
ในการจัดการศึกษาคือ ห�องสมุด เนื่องจากเป�นแหล-งสะสมความรู�ขุมวิชา  
เป�นแหล-งแสวงหา สืบค�น และเป�นแหล-งสื่อสารความรู�เพื่อให�เกิดการนําไปใช�การศึกษา
ตลอดชีวิตจะเป�นจริงได�ก็ต-อเมื่อทุกคนสามารถศึกษาด�วยตนเองมีแหล-งเรียนรู�ที่พร�อมจะ
ให�ความรู�มีเทคโนโลยีที่จะสื่อสารความรู�ได�สะดวกรวดเร็วและเป�นมิตรกับผู�แสวงหาความรู�
(วิจิตร ศรีสะอ�าน, 2555, ออนไลนA) 
 การอ-านเป�นพื้นฐานสําคัญสําหรับการเรียนรู� ทั้งการเรียนรู�ในห�องเรียนและ 
การเรียนรู�นอกห�องเรียน การเรียนรู�นอกโรงเรียน คือ การศึกษาตลอดชีวิต นักเรียนที่มี
สมรรถนะด�านการอ-านจะส-งผลต-อการเรียนรู�เนื้อหาสาระในวิชาต-างๆ ได�ดีเนื่องจาก 
การอ-านทําให�พัฒนาทักษะด�านภาษาและคําศัพทAการอ-านทําให�ได�เรียนรู�โลกกว�างและยัง
ช-วยสร�างจินตนาการ และสามารถนําความรู�และประสบการณAที่ได�รับจากการอ-านไปใช� 
ในการดําเนินชีวิต เป�นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต-อสังคมประเทศ และโลกต-อไป 
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 ห�องสมุดเป�นหัวใจของโรงเรียนเป�นแหล-งรวบรวมความรู�เป�นที่ที่ส-งเสริม
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรหนังสือและสื่อในห�องสมุดนํานักเรียนไปสู-
ประสบการณAใหม-ๆ  ซึ่งมีทั้งความรู�และความเพลิดเพลิน ทั้งยังช-วยเสริมสร�าง 
จินตนาการและสร�างความตระหนักและเข�าใจในสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลาย
ห�องสมุดโรงเรียนมีหน�าที่ส-งเสริมการเรียนการสอนให�บรรลุตามจุดหมายของหลักสูตรมุ-ง
ให�นักเรียนรู�จักใช�ประโยชนAจากห�องสมุด และแหล-งวิทยาการต-างๆ และศึกษาค�นคว�าด�วย
ตนเอง เพื่อบริการแก-นักเรียน ครู อาจารยA และชุมชน เป�นแหล-งวิทยาการที่สนับสนุน 
การเรียนการสอน ปลูกฝ�งนิสัยรักการอ-าน ตลอดจนมีทักษะในการใช�วัสดุสารนิเทศ  
โดยมีบรรณารักษAหรือครูบรรณารักษAเป�นผู�รับผิดชอบการบริหารจัดการและดําเนินงาน
บริการและกิจกรรมต-างๆ 
 ในภาวการณAที่ห�องสมุดโรงเรียนทุกแห-งประสบป�ญหาข�อจํากัดทางด�าน 
การบริหารจัดการแต-ความต�องการของผู�ใช�เพิ่มมากขึ้นรวมทั้งความคาดหวังในบทบาท
หน�าที่ของห�องสมุดที่จะต�องตอบสนองต-อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอนที่
มุ-งเน�นให�นักเรียนศึกษาค�นคว�า หาความรู�ด�วยตนเองเพิ่มมากขึ้นไม-มีห�องสมุดใดจะ
สามารถตอบสนองความต�องการของผู�ใช�ได�ทั้งหมดหรือสะสมทุกสิ่งทุกอย-างที่ผู�ใช�ต�องการ  
ขณะเดียวกันห�องสมุดก็ไม-ใช-แหล-งวิทยาการเดียวในโรงเรียน แต-มีแหล-งวิทยาการนอก
โรงเรียนที่นักเรียนสามารถแสวงหาความรู�ได�กว�างขวางหลากหลาย เช-น พิพิธภัณฑA   
หอประวัติ หอศิลปI อุทยานการศึกษา อุทยานวิทยาศาสตรA ศูนยAแนะแนวการศึกษาและ
อาชีพ ศูนยAสื่อการศึกษา ศูนยAคอมพิวเตอรA สหกรณA ศูนยAกีฬา นันทนาการ ฯลฯ 
โดยเฉพาะการเช่ือมโยงเครือข-ายอินเตอรAเน็ต ทําให�ครูและนักเรียนสามารถเข�าถึงข�อมูลได�
จากทั่วโลก นอกจากนี้ยังมีแหล-งวิทยาการอื่นๆ ในท�องถิ่นเช-น ห�องสมุดประชาชน
พิพิธภัณฑAสถาบันการศึกษาหน-วยงานราชการ บริษัทเอกชน สื่อมวลชน บุคคล  
โดยการสัมผัสได�ด�วยประสบการณAตรง การเยี่ยมชม ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพของ 
การบริการแก-ครูและนักเรียนอันเป�นหัวใจสําคัญของการบริหารจัดการ ห�องสมุดโรงเรียน
ควรดําเนินการสร�างความร-วมมือระหว-างแหล-งวิทยาการต-างๆ ทั้งในโรงเรียนและ 
นอกโรงเรียน เพื่อส-งเสริมให�มีการใช�ประโยชนAจากทรัพยากรสารนิเทศ วัสดุอุปกรณAที่มีอยู-
อย-างคุ�มค-า และเกิดประโยชนAสูงสุด โดยห�องสมุดโรงเรียนควรเป�นศูนยAกลางของเครือข-าย
ความร-วมมือของแหล-งวิทยาการในโรงเรียน ส-วนภายนอกโรงเรียนควรมีความร-วมมือ
ระหว-างห�องสมุดโรงเรียนในกลุ-มโรงเรียน หรือระหว-างห�องสมุดประเภทอื่นๆ ในท�องถิ่น  
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ความร-วมมือกับครู อาจารยA ผู�ปกครอง และชุมชน เพื่อให�มีการสนับสนุนการดําเนินงาน
ของห�องสมุดอย-างเต็มที่ (กรุณา พยัคฆชนมA, 2559, หน�า 18) 
 การบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนให�ได�มาตรฐานก็มีความสําคัญอย-างยิ่งเช-นกัน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนา
ห�องสมุดและส-งเสริมการอ-าน ซึ่งเป�นพื้นฐานของการพัฒนาผู�เรียน โดยเฉพาะอย-างยิ่ง
ห�องสมุดโรงเรียนอันเป�นแหล-งเรียนรู�สําคัญในการศึกษาค�นคว�าเพื่อพัฒนาผู�เรียนตาม
มาตรฐานการศึกษาตลอดจนสามารถพัฒนาให�เป�นแหล-งเรียนรู�ชุมชนได�อีกด�วย ดังนั้น 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได�จัดทํามาตรฐานห�องสมุดโรงเรียน 
เพื่อเป�นแนวทางสําหรับบุคลากรทุกคนในโรงเรียนได�ร-วมมือกันดําเนินงานตามเกณฑA 
ที่กําหนดโดยใช�ผลจากการสํารวจข�อมูลการดําเนินงานห�องสมุดโรงเรียนของ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใน พ.ศ. 2552 ข�อมูลจากงานวิจัยร-วมกับ
องคAการการศึกษาวิทยาศาสตรAและวัฒนธรรมแห-งสหประชาชาติหรือยูเนสโกเรื่องรายงาน
ผลการสํารวจข�อมูลการเรียนรู�ข-าวสารผ-านทางห�องสมุดโรงเรียนปZ พ.ศ. 2549 และ 
เกณฑAการประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
ในขณะเดียวกันได�ระบุวิธีการประเมินเกณฑAการประเมิน แนวทางการให�คะแนน ตลอดจน
ข�อมูลเชิงประจักษAไว�ด�วยเพื่อความสะดวกในการประเมินเพื่อพัฒนาตนเอง และสําหรับ
คณะประเมินจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานวิธีการประเมินตนเองนั้นสามารถทําได�ทุกระยะของการดําเนินงาน ดังนั้น
มาตรฐานห�องสมุดโรงเรียนที่กําหนดจึงเป�นมาตรฐานที่จัดทําขึ้นเพื่อใช�ดําเนินการพัฒนา
ห�องสมุดในโรงเรียนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งแบ-งเป�น 4 หมวด 
คือ หมวดที่ 1 มาตรฐานด�านผู�บริหารหมวดที่ 2 มาตรฐานด�านครูหมวดที่ 3 มาตรฐาน 
ด�านผู�เรียนหมวดที่ 4 มาตรฐานด�านทรัพยากรสารสนเทศ (พสิษฐพล อินทสอน, 2558, 
หน�า 13) 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได�ดําเนินการปรับปรุงมาตรฐาน
ห�องสมุดโรงเรียนเพื่อให�การดําเนินงานพัฒนาห�องสมุดโรงเรียนและการส-งเสริมการอ-าน
สอดคล�องกับความเจริญก�าวหน�าทางวิทยาการ และความเปลี่ยนแปลงอย-างรวดเร็ว  
ไม-แน-นอนและมีความซับซ�อนของโลกในคริสตAศตวรรษที่ 21 ที่การดําเนินชีวิตอย-าง 
มีคุณภาพและสามารถแข-งขันในเวทโีลกได�นั้นอาศัยความรู�การวิจัยและพัฒนา 



4 

ซึ่งครูผู�สอนและครูบรรณารักษAห�องสมุดโรงเรียนต�องตระหนักและร-วมมือกันในการเตรียม
นักเรียนให�มีทักษะที่จําเป�นสําหรับการเป�นพลเมืองของโลกในคริสตAศตวรรษที่ 21 เช-น 
ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีทักษะการคิดอย-างมีวิจารณญาณและการแก�ป�ญหา 
การสื่อสารและความร-วมมือ ความยืดหยุ-นและความสามารถในการปรับตัว การริเริ่มและ
การกํากับดูแลตนเองได�ทักษะด�านสังคมและความเข�าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
ความรู�และความตระหนักเกี่ยวกับโลก ความรู�ด�านการเป�นพลเมืองที่ดีเป�นต�น  
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ, 2556, หน�า 3) 
 สําหรับป�ญหาในการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 มีป�ญหาหลายประการ เช-น การบริการและ 
ใช�ห�องสมุดโรงเรียน บุคลากรที่ปฏิบัติงานห�องสมุดโรงเรียนประถมศึกษาไม-มีวุฒิทางด�าน
บรรณารักษศาสตรA ครูบรรณารักษAมีช่ัวโมงสอนมาก ต�องรับผิดชอบปฏิบัติงานห�องสมุด
ควบคู-กับงานสอนทําให�ไม-มีเวลาเต็มที่ในการปฏิบัติงานห�องสมุด เพราะครูที่ทําหน�าที่
บรรณารักษAหรือเจ�าหน�าที่ห�องสมุดมีเพียงคนเดียว หนังสือยังไม-เอื้ออํานวยต-อผู�ใช�
ห�องสมุดผู�บริหารและครูไม-ให�ความสําคัญในงานห�องสมุด และนักเรียนให�ความสําคัญกับ
ห�องสมุดน�อย รวมทั้งการจัดบรรยากาศห�องสมุดโรงเรียนไม-น-าสนใจ ผู�มีส-วนเกี่ยวข�องกับ
งานห�องสมุดยังไม-ทราบบทบาทและหน�าที่ของตนเองอย-างชัดเจน ป�ญหาอีกประการหนึ่ง
คือ ด�านงบประมาณในการปรับปรุงพัฒนาห�องสมุดได�รับจัดสรรยังไม-เพียงพอต-อ 
การจัดซื้อหนังสือและอุปกรณAที่ทันสมัยที่จะพัฒนาให�ผู�ใช�บริการห�องสมุดใช�ให� 
เกิดประโยชนAและประสิทธิภาพ 
 จากเหตุผลที่กล-าวมาข�างต�น ผู�วิจัยจึงเห็นว-าการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 
มีความสําคัญและจําเป�นอย-างยิ่งที่จะต�องดําเนินการปรับปรุง แก�ไข พัฒนาคุณภาพ 
การบริหารจัดการห�องสมุดโรงเรียนให�มีคุณภาพและประสิทธิภาพทันต-อการเปลี่ยนแปลง
ในสภาพป�จจุบัน ด�วยเหตุผลนี้ผู�วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนารูปแบบการบริหารงาน
ห�องสมุดโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
เพื่อเป�นแนวทางให�สถานศึกษาหรือผู�ที่เกี่ยวข�องได�นํารูปแบบการบริหารงานห�องสมุด
โรงเรียนไปประยุกตAใช�ในโอกาสต-อไป 
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คําถามการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ ผู�วิจัยได�กําหนดคําถามของการวิจัย ไว�ดังนี้ 
  1. รูปแบบการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 มีองคAประกอบอะไรบ�าง 
  2. รูปแบบการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 มีความเหมาะสมอยู-ในระดับใด 

ความมุ�งหมายการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ ผู�วิจัยได�กําหนดความมุ-งหมายของการวิจัย ไว�ดังนี้ 
  1. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
  2. เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารงานห�องสมุด
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

ความสําคัญของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ ผู�วิจัยได�กําหนดความสําคัญของการวิจัย ไว�ดังนี้ 
  1. ได�รูปแบบการบริหารงานห�องสมุดของโรงเรียนที่เหมาะสมกับบริบทของ
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
  2. โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สามารถนํา
รูปแบบการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนที่พัฒนาขึ้นไปประยุกตAใช�ในการบริหารงาน
ห�องสมุดโรงเรียน 
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ขอบเขตของการวิจัย 

 การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ในครั้งนี้มีขอบเขตของ
การวิจัย ดังนี้ 

 1. ขอบเขตด#านเน้ือหา 
  1.1 ป�จจัยสนับสนุนการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนมี 5 ด�าน ดังนี้ 
   1) ผู�บริหาร 
   2) บุคลากร 
   3) งบประมาณ 
   4) อาคาร สถานที่ 
   5) วัสดุ ครุภัณฑA 
  1.2 ขอบข-ายการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนมี 3 ด�าน ดังนี้ 
   1) การบริหารงาน 
   2) งานเทคนิค 
   3) การบริการและกิจกรรม 
  1.3 กระบวนการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนประกอบด�วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
   1) การวางแผน 
   2) การจัดองคAการ 
   3) การจัดบุคคลเข�าทํางาน 
   4) ดําเนินการพัฒนา    
   5) ติดตามประเมินผล 
  1.4 ผลของการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนมี 4 ด�าน ดังนี้ 
   1) นักเรียนมีนิสัยรักการอ-าน 
   2) ห�องสมุดมีบรรยากาศที่เอื้อต-อการเข�าใช�บริการ 
   3) มีการบริการที่ดี 
   4) นักเรียนเข�าใช�บริการห�องสมุดในการศึกษาค�นคว�ามากขึ้น 
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 2. ประชากร และกลุ�มตัวอย�าง 
  2.1 ประชากร 
  ประชากรที่ใช�ในการวิจัย ได�แก- ผู�บริหาร และครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ปZการศึกษา 2561 จํานวน 2,004 คน 
ประกอบด�วย ผู�บริหาร 206 คน และครู จํานวน 1,798 คน   
  2.2 กลุ-มตัวอย-าง 
  กลุ-มตัวอย-างที่ใช�ในการวิจัย ได�แก- ผู�บริหาร และครูสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ปZการศึกษา 2561 กําหนดขนาดของ 
กลุ-มตัวอย-างโดยใช�ตารางของ เครจซี่ และมอรAแกน (Krejcie and Morgan อ�างถึงใน วาโร  
เพ็งสวัสดิ์, 2551, หน�า 191) ได�จํานวน 322 คน แต-ในการวิจัยครั้งนี้ผู�วิจัยใช�กลุ-มตัวอย-าง 
จํานวน 330 คน ประกอบด�วย ผู�บริหาร จํานวน 70 คน และครู จํานวน 260 คน  
การได�มาของกลุ-มตัวอย-างใช�การสุ-มแบบหลายขั้นตอน (multistage random sampling) 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 การวิจัยครั้งนี้ ผู�วิจัยได�สังเคราะหAทัศนะและผลงานวิจัยของนักวิชาการและ
นักวิจัยที่เกี่ยวข�องกับการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2 ดังนี้ 
  1. ป�จจัยสนับสนุนการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนสังเคราะหAจากทัศนะ
และผลงานวิจัยของนักวิชาการและนักวิจัย ดังนี้ ไพบูลยA คําจริง (2550); ชุมากานตA   
สุรเสียง (2552); ศรีสุข วงศAวิจิตร (2553); กฤษฎา ประเสรฐิศรี (2554); จงรัก อักษร 
(2554); รุ-งราตรี เขียวเพชร (2555); อุสนียA พ-วงกุล (2555); ช-อชะบา ลือนาม (2556); 
ผกามาศ วัยวุฒิ (2556) และพรพรรณ คนกลาง (2556) ประกอบด�วย 
   1.1 ผู�บริหาร 
   1.2 บุคลากร 

   1.3 งบประมาณ 

   1.4 อาคารสถานที่ 
   1.5 วัสดุ ครุภัณฑA 
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  2. ขอบข-ายการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนสังเคราะหAจากทัศนะและ
ผลงานวิจัยของนักวิชาการและนักวิจัย ดังนี้ อรวรรณ อาธิเวช (2547);  
กัลยาณี จันทรAคําหอม (2551); อุษณียA สุวรรณจินดา (2552); อุษณา ปkอมลิขิตกุล 
(2555); นุชนิชา พรมต�น (2556) และสุภาพร สุรพินิจ (2556) ประกอบด�วย 
   2.1 การบริหารงาน 
   2.2 งานเทคนิค 
   2.3 การบริการและกิจกรรม 
  3. กระบวนการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนสังเคราะหAจากทัศนะและ
ผลงานวิจัยของนักวิชาการและนักวิจัย ดังนี้ น้ําทิพยA วิภาวิน (2550); ไพบูลยA คําจริง 
(2550); กัลยาณี จันทรAคําหอม (2551); ศรีสุข วงศAวิจิตร (2553); กฤษฎา ประเสรฐิศรี 
(2554); รุ-งราตรี เขียวเพชร (2555); ผกามาศ วัยวุฒิ (2556); พรพรรณ คนกลาง (2556); 
ชัชรา เนตรควร (2557) และวัชรี รักษาสระน�อย (2557) ประกอบด�วย5 ขั้นตอน คือ 
   3.1 การวางแผน 
   3.2 การจัดองคAการ 
   3.3 การจัดบุคคลเข�าทํางาน 
   3.4 ดําเนินการพัฒนา    
   3.5 ติดตามประเมินผล  
  4. ผลของการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนสังเคราะหAจากทัศนะและ
ผลงานวิจัยของนักวิชาการและนักวิจัย ดังนี้ สมนึก กลีบก�อน (2550);  
กัลยาณี จันทรAคําหอม (2551); ชิดชนก บุญรักษา (2551); พัชรี รักษาสุวรรณ (2552); 
อุษณา ปkอมลิขิตกุล (2555) และชัชรา เนตรควร (2557) ประกอบด�วย 
   4.1 นักเรียนมีนิสัยรักการอ-าน 
   4.2 ห�องสมุดมีบรรยากาศที่เอื้อต-อการเข�าใช�บริการ 
   4.3 มีการบริการที่ดี 
   4.4 นักเรียนเข�าใช�บริการห�องสมุดในการศึกษาค�นคว�ามากขึ้น 
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  กรอบแนวคิดการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารงานห�องสมุด
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  
แสดงดังภาพประกอบ 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
                   
                   
             
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

ป,จจัยสนบัสนุนการ

บริหารงานห#องสมุด

โรงเรยีน 

1. ผู�บริหาร 
2.บุคลากร 
3.งบประมาณ 

4.อาคารสถานที ่
5. วัสดุ ครุภัณฑA 

 

ขอบข�ายการบริหารงานห#องสมุด
โรงเรยีน 

1. การบริหารงาน 
   - กําหนดนโยบาย 
   - การวางโครงการ 
   - กําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน 

   - ควบคุมดแูลการปฏบิัติงานให�เกดิ
ประสิทธิภาพ 
   -ติดตามประเมนิผล 
2. งานเทคนคิ 
   - การจัดหาทรัพยากร 

   - วิเคราะหAทรัพยากร 
   - ขั้นเตรียมการบริการ 
   - สํารวจและบํารุงรักษาทรัพยากร 
   - จําหน-ายออก 
3. การบริการและกิจกรรม 

   - งานบริการห�องสมดุ 
   - กิจกรรมห�องสมุด 

ผลของการบริหารงาน

ห#องสมุดโรงเรยีน 

1. นักเรียนมีนิสัยรัก 
การอ-าน 
2. ห�องสมุดมีบรรยากาศ 

ที่เอื้อต-อการเข�าใช�บริการ 
3. มีการบริการที่ด ี
4. นักเรียนเข�าใช�บริการ
ห�องสมดุในการศึกษา
ค�นคว�ามากขึ้น 

กระบวนการบริหารงานห#องสมุด
โรงเรยีนประกอบด#วย  
5 องค0ประกอบดังนี ้

1. การวางแผน 
2. การจัดองคAการ 
3. การจัดบุคคลเข�าทํางาน 
4. ดําเนินการพัฒนา    
5. ติดตามประเมินผล  
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นิยามศัพท0เฉพาะ 

 การวิจัยครั้งนี้ผู�วิจัยได�นิยามศัพทAเฉพาะ ไว�ดังนี้ 
  1. รูปแบบ หมายถึง กรอบความคิดทางด�านหลักการ วิธีการดําเนินงาน 
และเกณฑAต-างๆ ของระบบพร�อมสามารถอธิบายความสัมพันธAอย-างชัดเจนเป�นลําดับ
ขั้นตอนเพื่อยึดถือเป�นแนวทางในการดําเนินงานให��บรรลุตามวัตถุประสงคAที่กําหนดไว�ได� 
  2. การพัฒนารูปแบบ หมายถึง การสร�างหรือจําลองแนวคิดที่แสดงถึง
ความสัมพันธAระหว-างตัวแปรหรือองคAประกอบที่กําหนด พร�อมสามารถอธิบาย
ความสัมพันธAอย-างชัดเจน การพัฒนารูปแบบแบ-งออกเป�น 2 ขั้นตอน ได�แก-  
1) พัฒนารูปแบบการวิเคราะหA สังเคราะหA แนวคิด ทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข�อง 
และ 2) การตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบตรวจสอบจากผู�ที่มีส-วนได�ส-วนเสีย  
  3. ห�องสมุดโรงเรียน หมายถึง สถานที่เก็บรวบรวมหนังสือวารสาร เอกสาร
สิ่งพิมพAสื่อสารนิเทศต-างๆ ซึ่งมีทั้งวัสดุตีพิมพAและไม-ตีพิมพA ตลอดจนโสตทัศนวัสดุ 
เพื่อประกอบการศึกษาค�นคว�า เป�นศูนยAการเรียนรู�เพื่อส-งเสริมการเรียนการสอนให�มี
ประสิทธิภาพ โดยมีบรรณารักษAเป�นผู�จัดหาและจัดเตรียมให�บริการแก-ผู�ใช�ห�องสมุด 
ได�ศึกษาค�นคว�าตามความต�องการของแต-ละบุคคลด�วยความเสมอภาค 
  4. รูปแบบการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน หมายถึง นําแนวคิดทาง 
ด�านหลักการ วิธีการดําเนินงานที่เป�นระบบมาบริหารจัดการห�องสมุดโรงเรียนให�เป�นไป
ด�วยความเรียบร�อยเพื่อเป�นแนวทางในการดําเนินกิจกรรมให�บรรลุตามวัตถุประสงคAที่
กําหนดไว�โดยการนําเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสAเข�ามาดําเนินงานการจัดหาทรัพยากร
วิเคราะหAทรัพยากรการต�อนรับผู�มาใช�ห�องสมุดเพื่อให�เกิดความประทับใจพึงพอใจใน
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของห�องสมุด สามารถเข�าถึงแหล-งเรียนรู� 
ทรัพยากรสารนิเทศ ข�อมูลสารสนเทศได�สะดวก ประหยัดเวลา และคุ�มค-า 
   4.1 ป�จจัยสนับสนุนการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน หมายถึง ป�จจัยที่
จะทําให�การบริหารงานห�องสมุดบรรลุเปkาหมายที่วางไว� ประกอบด�วย 
    4.1.1 ผู�บริหาร หมายถึง บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหาร
โรงเรียนแต-ละแห-ง มีบทบาทในการบริหารงานเป�นผู�ที่แบ-งงานให�ตามความสามารถของแต-
ล-ะบุคคลและให�คําแนะนําการทํางานนั้นอย-างเป�นระบบเพื่อให�เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
โดยเป�นผู�กําหนดนโยบาย กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ให�คําปรึกษาสนับสนุน ประเมินผล 
อย-างสมํ่าเสมอและต-อเนื่อง ผู�บริหารมีความรู�ความเข�าใจในการบริหารงานห�องสมุด
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โรงเรียน ห�องสมุดโรงเรียนจึงจะได�มีการใช�ประโยชนAอย-างคุ�มค-า และป�จจัยที่สําคัญที่สุด
คือ การให�ขวัญและกําลังใจด�วยการเข�าไปมีส-วนร-วมรับรู�การปฏิบัติงานช่ืนชมผลงาน  
ยกย-อง ชมเชย    
    4.1.2 บุคลากร หมายถึง ครูบรรณารักษA หรือครูที่ทําหน�าที่
บรรณารักษA ซึ่งมีหน�าที่เป�นหัวหน�างานห�องสมุดมีความรู�ความเข�าใจเกี่ยวกับ 
หลักการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน เห็นคุณค-าและความสําคัญของการบริหารงาน
ห�องสมุดโรงเรียนมีความรู�ทางด�านบรรณารักษAศาสตรA หรือสารนิเทศศาสตรA อาจเป�น
ความรู�ที่ได�จากการศึกษาโดยตรง หรือจากประสบการณAในการทํางานห�องสมุด และ
โรงเรียนควรจัดให�มีครูทําหน�าที่บรรณารักษAห�องสมุด ปฏิบัติงานห�องสมุดเต็มเวลา  
อุทิศเวลาและเสียสละในปฏิบัติงานห�องสมุดและรับผิดชอบงานด�านการสอนการใช�
ห�องสมุดการที่ครูทําหน�าที่บรรณารักษA มีการพัฒนาตนเองโดยเข�ารับการอบรม ประชุม 
สัมมนา เพื่อพัฒนางานห�องสมุดให�ดําเนินไปอย-างมีประสิทธิภาพ 
    4.1.3 งบประมาณ หมายถึง เงินที่จัดไว�เพื่อให�ห�องสมุดสามารถ 
ดําเนินงานได�อย-างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนควบคุม ตรวจสอบการใช�เงิน
ให�เป�นไปตามวัตถุประสงคAของห�องสมุดโรงเรียน งบประมาณของห�องสมุดโรงเรียนมี
แหล-งที่มาจากเงินงบประมาณ เงินบํารุงการศึกษา เงินบริจาค คณะกรรมการสถานศึกษา
ให�ความร-วมมือในการจัดหางบประมาณ และเงินรายได�จากการจัดกิจกรรมห�องสมุด 
บรรณารักษAมีส-วนร-วมในการจัดสรรงบประมาณในการบริหารงาน วางแผนการบริหาร
งบประมาณผู�บริหารมีการติดตามประเมินผลการใช�งบประมาณเพื่อการดําเนินการที่มี
ประสิทธิภาพ   
    4.1.4 อาคารสถานที่ หมายถึง พื้นที่ในการจัดทําห�องสมุดควรมี 
อาคารสถานที่ที่เป�นเอกเทศ ห�องหรือมุมที่สามารถตกแต-งบรรยากาศให�มีชีวิตชีวา  
มีการกําหนดนโยบายการดําเนินการด�านอาคารสถานที่ การอํานวยความสะดวกเรื่อง
อาคารสถานที่ของห�องสมุดโดยคํานึงถึงความต�องการของผู�ให�บริการและผู�รับบริการ 
ทุกกลุ-มเปkาหมายและมีการขยายพื้นที่ในอนาคต มีพื้นที่ปฏิบัติการและพื้นที่บริการ 
ด�านเทคโนโลยี ห�องเก็บวัสดุ อุปกรณA ครุภัณฑAห�องสมุดควรได�มาตรฐานและเพียงพอ
สําหรับการปฏิบัติงานและการจัดเก็บผู�บริหารมีการนิเทศติดตามผลการจัดอาคารสถานที่
เพื่อความเหมาะสม 
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    4.1.5 วัสดุ ครุภัณฑA หมายถึง สิ่งของเครื่องใช�ในห�องสมุด จัดเป�น 
ป�จจัยพื้นฐานที่สําคัญที่แสดงถึงความพร�อมของห�องสมุดมีการใช�คอมพิวเตอรA 
ในการรับ-ส-งหนังสือ ครูบรรณารักษAสํารวจและตรวจสอบความเรียบร�อยของวัสดุ
อุปกรณAและครุภัณฑAในห�องสมุดว-าครบถ�วนและเพียงพอหรือไม-จัดโตmะเก�าอี้ให�เหมาะสม
กับวัยของผู�ใช�บริการ มีตู�บัตรอํานวยความสะดวก มีสื่อสิ่งพิมพAที่ทันสมัย วัสดุครุภัณฑA 
ควรคํานึงถึงคุณภาพ ประโยชนAใช�สอย และความสวยงาม และวัสดุครุภัณฑAที่ชํารุดต�อง
ได�รับการซ-อมแซมให�ดีอยู-เสมอ   
   4.2 ขอบข-ายของการบริหารงานห�องสมุด หมายถึง งานที่บุคลากร 
ที่รับผิดชอบงานห�องสมุดโรงเรียนต�องดําเนินการในการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน
เพื่อให�บรรลุตามวัตถุประสงคAหรือเปkาหมายที่ตั้งไว� ประกอบด�วย 3 ด�าน ได�แก-  
1) งานด�านการบริหารงาน 2) งานด�านเทคนิค 3) งานด�านการบริการและกิจกรรม 
    4.2.1 การบริหารงาน หมายถึง การจัดและดูแลควบคุมให�งานนั้น 
ดําเนินไปด�วยความเรียบร�อยและบังเกิดผลดีแก-งานดําเนินการดูแลควบคุมให�มีการทํางาน
ในสายงานต-างๆ ในห�องสมุดให�เป�นไปอย-างเรียบร�อย มีประสิทธิภาพ โดยมีขั้นตอน 
การปฏิบัติ คือ จัดทําแผนปฏิบัติงาน มีการแต-งตั้งครูผู�รับผิดชอบงานห�องสมุดเป�น 
ลายลักษณAอักษรจัดทําคู-มือการปฏิบัติงานห�องสมุดโรงเรียนและควบคุมให�มีการปฏิบัติ 
ไปตามแผนที่วางไว� 
    4.2.2 งานเทคนิค หมายถึง งานที่ของสมุดต�องเลือกหนังสือที่ดีที่สุด 
ของแต-ละสาขาวิชา เพื่อให�ผู�ใช�ได�รับประโยชนAอย-างคุ�มค-า มีการกําหนดปฏิทิน 
การปฏิบัติงานเทคนิค จัดเก็บสถิติการปฏิบัติงาน เปnดบริการห�องสมุดตลอดเวลาทํา 
การของสถานศึกษา บริการสืบค�นข�อมูลด�วยระบบคอมพิวเตอรA การจัดหาหนังสือสิ่งพิมพA
และโสตวัสดุตามความสนใจของผู�เข�าใช�บริการ มีการลงทะเบียนหนังสือ การจัดหมวดหมู-
หนังสือ การทําบัตรรายการหนังสือ การเตรียมหนังสือเพื่อให�บริการ การจัดหนังสือขึ้นช้ัน   
การระวังรักษาหนังสือ การสํารวจและจําหน-ายออก จัดเตรียมไว�สําหรับให�บริการ  
อย-างมีประสิทธิภาพ นํามาประยุกตAให�ได�ตามความมุ-งหมาย เพื่อให�เกิดความสะดวกและ
ทันต-อการให�บริการ 
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    4.2.3 การบริการและกิจกรรม หมายถึง การจัดกิจกรรมที่สนับสนุน 
การศึกษาค�นคว�าด�วยตนเองกิจกรรมที่สร�างความเข�าใจในเรื่องการใช�ห�องสมุดและ 
เชิญชวนให�ผู�ใช�ห�องสมุดมโีอกาสเข�าร-วมกิจกรรม และตอบสนองความต�องการของผู�ใช� 
ห�องสมุดไม-เหมือนกัน โดยมีครูบรรณารักษAและทุกฝoายที่เกี่ยวข�องเป�นตัวจักรสําคัญ 
ในการขับเคลื่อน เพื่อเป�นการส-งเสริมการอ-าน จัดกิจกรรมส-งเสริมการอ-านที่หลากหลาย
ทั้งในและนอกห�องสมุด มีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศตามความต�องการของ
ผู�ใช�บริการเพื่อให�ผู�ใช�บริการห�องสมุดได�รับความสะดวกและได�รับประโยชนAสูงสุดในการใช�
หนังสือและวัสดุสารนิเทศอื่นๆ ที่ห�องสมุดจัดให�มีขึ้นเพื่อประโยชนAแก-การศึกษาค�นคว�า 
เป�นการสนับสนุนการเรียนการสอนให�มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนAสูงสุดกับนักเรียน 
   4.3 กระบวนการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน หมายถึง ขั้นตอน 
ในการบริหารงานห�องสมุดให�ดําเนินไปในทิศทางที่สถานศึกษาวางเปkาหมายเอาไว�โดยมี
องคAประกอบ ดังนี้ 
    4.3.1 การวางแผน หมายถึง กระบวนการในการกําหนด 
วัตถุประสงคAนโยบาย พันธกิจวิสัยทัศนA การปฏิบัติงานและการใช�ทรัพยากรให�เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให�บริการแก-บุคลากรภายในองคAกร และตอบสนองต-อ 
ความต�องการของผู�ใช�บริการ และสนองต-อนโยบายที่กําหนดไว�ได�สมบูรณA 
    4.3.2 การจัดองคAการ หมายถึง การจัดระบบของหน-วยงานให�มี 
สอดคล�องกับนโยบายและวัตถุประสงคA โดยแบ-งหน-วยงาน กําหนดงาน และ 
ความรับผิดชอบของบุคคลในหน-วยงานให�เหมาะสมอยู-ภายใต�สิ่งแวดล�อมใดใช�วัสดุ
อุปกรณAใดบ�างกําหนดขอบเขตอํานาจหน�าที่ความรับผิดชอบของบุคคลทุกคนในหน-วยงาน  
    4.3.3 การจัดบุคคลเข�าทํางาน หมายถึง การจัดหรือเพิ่มจํานวน 
บุคลากรที่มีความสามารถมารับตําแหน-งในการทํางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององคAกร
และสอดคล�องกันกับการจัดแบ-งหน-วยงานเพื่อให�คนมีความรู�ความสามารถมาปฏิบัติงาน
ให�เหมาะสม เพื่อจะได�บรรลุเปkาหมายที่กําหนดไว� รวมถึงการสร�างสัมพันธA 
ระหว-างคนกับงาน 
    4.3.4 การดําเนินการพัฒนา หมายถึง ขั้นตอนที่ต�องปฏิบัติ 
จัดทําตามกิจกรรมที่กําหนดไว�ในแผนงานหรือโครงการเป�นหน�าที่ของผู�รับผิดชอบโครงการ
หรือผู�ปฏิบัติตามที่ระบุไว�ในโครงการส-วนผู�บริหารมีหน�าที่ในการควบคุม ติดตามนิเทศ 
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กํากับ เพื่อให�การดําเนินการตามแผนหรือโครงการบรรลุวัตถุประสงคAหรือเปkาหมายอย-าง
มีประสิทธิภาพสูงสุด 
    4.3.5 การติดตามประเมินผล หมายถึง กระบวนการหรือวิธีการ 
รวบรวมข�อมูลเกี่ยวกับการทํางาน การปฏิบัติงานในหน�าที่ของบุคลากร ตลอดจน 
สมรรถภาพของบุคลากร นําไปวิเคราะหAกับเกณฑAหรือมาตรฐานที่เราต�องการแล�วตัดสิน
ว-าดีหรือไม-เพียงใด การประเมินผลงานควรมีวัตถุประสงคAที่แน-นอนเพื่อนําไปใช�ให�เกิด 
ประโยชนAมากที่สุด 
   4.4 ผลของการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน หมายถึง การดําเนิน 
การบริหารงานห�องสุดโรงเรียนแล�วห�องเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น สมุดเป�นแหล-ง 
เรียนรู�ที่สําคัญสามารถจัดการเรียนการสอนได�ทุกเวลา มีบรรยากาศที่เอื้อต-อการเรียนรู�  
นักเรียนมีนิสัยรักการอ-าน นักเรียนได�เรียนรู�จากประสบการณAจริง ประกอบด�วย 4 ด�าน 
ได�แก- 1) นักเรียนมีนิสัยรักการอ-าน 2) ห�องสมุดมีบรรยากาศที่เอื้อต-อการเข�าใช�บริการ 
3) มีการบริการที่ดี 4) นักเรียนเข�าใช�บริการห�องสมุดในการศึกษาค�นคว�ามากขึ้น 
    4.4.1 นิสัยรักการอ-าน หมายถึง นักเรียนมีความฝ�กใฝoมุ-งม่ัน 
ในการอ-าน และอ-านจนเคยชิน เป�นนิสัยไม-ใช-สัญชาตญาณ หากแต-เป�นปฏิกิริยาที่เกิดจาก
การทําซ้ํา เช-น การอ-านจนเคยชิน ช-วยส-งเสริมความคิดสร�างสรรคA นักเรียนมี 
ความกระตือรือร�นในการแสวงหาความรู�และนําไปใช�ในชีวิตประจําวัน 
    4.4.2 ห�องสมุดมีบรรยากาศที่เอื้อต-อการเข�าใช�บริการ หมายถึง 
ผลจากการบริหารงานห�องสมุดทําให�เกิดบรรยากาศที่เอื้อต-อการเข�าใช�บริการซึ่งจะช-วย
ส-งเสริมการเรียนรู�และการศึกษาค�นคว�าได�ดีขึ้นสิ่งแวดล�อมรอบห�องสมุดมีความร-มรื่น  
สวยงาม บรรยากาศภายในห�องสมุดที่สะอาด ผ-อนคลาย เป�นระเบียบ ปราศจากกลิ่น และ
เสียงรบกวน มีความสว-างที่เพียงพอ อากาศถ-ายเทสะดวก 
    4.4.3 มีการบริการที่ดี หมายถึง การบริการของห�องสมุดตอบสนอง 
ต-อความต�องการของผู�รับบริการ ให�ความสะดวกแก-ผู�ใช�บริการในการเลือกใช�หนังสือและ
วัสดุอุปกรณAต-างๆ จัดบริการสืบค�นข�อมูลที่ทันสมัยผ-านเครือข-ายทั้งในและต-างประเทศ  
จัดบรรยากาศทางวิชาการ มีมุมความรู�ต-างๆ เจ�าหน�าที่ห�องสมุดมีอัธยาศัยดี  
ยิ้มแย�มแจ-มใส มีการจัดบริการและกิจกรรมที่เหมาะสมเพื่อประโยชนAในการศึกษาค�นคว�า
ได�ดียิ่งขึ้น 
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    4.4.4 นักเรียนเข�าใช�บริการห�องสมุดในการศึกษาค�นคว�ามากขึ้น 
หมายถึง การจัดให�มีการเรียนการสอนเพื่อเปnดโอกาสให�นักเรียนสามารถเข�าใช�ห�องสมุด
ตามความต�องการให�ความสะดวกแก-ผู�ใช�บริการในการศึกษาค�นคว�า ช-วยส-งเสริมการใช�
เวลาว-างให�เป�นประโยชนAสูงสุด เมื่อมีเวลาว-างนักเรียนเข�าใช�บริการห�องสมุดเพื่อศึกษา
ค�นคว�าเพิ่มมากขึ้น 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข�อง 

 การวิจัยครั้งนี้ ผู�วิจัยได�ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข�อง 
กับการพัฒนารูปแบบการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2 มีดังนี้ 
  1. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 
   1.1 ความหมายของห�องสมุด 
   1.2 ความหมายของห�องสมุดโรงเรียน 
   1.3 ความสําคัญของห�องสมุดโรงเรียน 
   1.4 ความหมายของการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 
   1.5 ป6จจัยสนับสนุนการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 
   1.6 ขอบข8ายของการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 
   1.7 กระบวนการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 
   1.8 ผลของการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 
   1.9 งานวิจัยที่เกี่ยวข�องกับการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 
  2. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ 
   2.1 ความหมายของรูปแบบ 
   2.2 ประเภทของรูปแบบ 
   2.3 องค<ประกอบของรูปแบบ 
   2.4 การพัฒนารูปแบบ 
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1. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 

 1.1 ความหมายของห�องสมุด 
 นักวิชาการหลายท8านกล8าวถึงความหมายของห�องสมุด ไว�ดังนี้ 
  สมนึก กลีบก�อน (2550, หน�า 6) กล8าวถึงความหมายของห�องสมุดไว��ว8า  
ห�องสมุด หมายถึง สถานที่เก็บรวบรวมหนังสือวารสารเอกสารสิ่งพิมพ<สื่อสารนิเทศต8างๆ 
ตลอดจนโสตทัศนวัสดุเพื่อประกอบการศึกษาค�นคว�า 
  อนุวงศ< นุ8มลืมคิด (2551, หน�า 9) ได�ให�ความหมายของห�องสมุดไว�ว8า  
ห�องสมุด หมายถึง แหล8งรวบรวมและจัดเก็บสารสนเทศทุกประเภท ทั้งที่เปEนวัสดุตีพิมพ<
และวัสดุไม8ตีพิมพ< มีการคัดเลือกและจัดหาเข�ามาอย8างทันสมัย ทันเหตุการณ<เพื่อการอ8าน
การศึกษาค�นคว�าและการวิจัยสอดคล�องกับความต�องการและความสนใจของผู�ใช�มี 
การจัดการเพื่ออํานวยความสะดวกแก8ผู�ใช�ในการเข�าถึงทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนอง
ความต�องการแก8ผู�ใช�อย8างมีระบบ 
  พรหมพชร วัจน< (2553, หน�า 21) ได�ให�ความหมายของห�องสมุดไว�ว8า
ห�องสมุด คือ สถาบันที่ทําหน�าที่คัดเลือก จัดหารวบรวม วิเคราะห< จัดเก็บสารนิเทศ 
ในรูปแบบต8างๆ ทุกรูปแบบทั้งที่เปEนวัสดุสิ่งพิมพ< วัสดุโสตทัศน<และวัสดุอิเล็กทรอนิกส<  
มีการจัดองค<กรบริหารและดําเนินการตามระบบสากล ในฐานะที่เปEนสถาบันสําคัญของ
สังคมที่ทําหน�าที่สร�างสมสืบทอดและเผยแพร8มรดกทางความคิด ภูมิป6ญญา ประสบการณ< 
กิจกรรมการค�นคิดตลอดจนวิชาการใหม8ๆ  เพื่อเปEนรากฐานในการสร�างสรรค<พัฒนาและ
ความเจริญก�าวหน�าของสังคมต8อไป 
  เกศินี ศรีสาธร (2557, หน�า 11) ได�ให�ความหมายของห�องสมุดไว�ว8า สถานที่ 
ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเปEนแหล8งรวบรวมวัสดุเพื่อการศึกษาค�นคว�าทุกชนิด วัสดุเหล8านี้ได�รับ 
การคัดเลือกให�สอดคล�องกับการพัฒนาประชาชนและทันสมัยอยู8เสมอ มีระบบการจัดเก็บ
รวบรวมไว�อย8างกว�างขวางแก8ประชาชนในท�องถิ่น ทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ และทุกระดับ
การศึกษา โดยมีบรรณารักษ<และเจ�าหน�าที่ห�องสมุดให�การจัดการศึกษาในรูปแบบต8างๆ 
เพื่อส8งเสริมให�มีนิสัยรักการอ8าน มีความรู� และนําไปพัฒนาคุณภาพชีวิตการศึกษา 
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และสิ่งแวดล�อม ให�ดีขึ้น 
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 จากความหมายข�างต�นสรุปได�ว8า ห�องสมุด หมายถึง แหล8งรวบรวม  
จัดเก็บสารนิเทศในรูปแบบต8างๆ เพื่อการศึกษาค�นคว�าทุกชนิดทั้งที่เปEนวัสดุติพิมพ<และ 
ไม8ตีพิมพ<เพื่ออํานวยความสะดวกแก8ผู�เข�ารับบริการ 

 1.2 ความหมายของห�องสมุดโรงเรียน 
 นักวิชาการหลายท8านกล8าวถึงความหมายของห�องสมุดโรงเรียน ไว�ดังนี้ 
  กระทรวงศึกษาธิการ (2545, หน�า 4) ได�ให�ความหมายของห�องสมุด
โรงเรียน หมายถึง สถานที่เก็บรวบรวมหนังสือ สิ่งพิมพ< เพื่อเปEนแหล8งการเรียนรู�สนับสนุน
และส8งเสริมการเรียนการสอนของครูและนักเรียนมีการบริหารจัดการทรัพยากร
สารสนเทศให�ทันสมัยครบถ�วนสอดคล�องกับความต�องการของผู�ใช�บริการ เพื่อสร�างสังคม
แห8งการเรียนรู�และสร�างนิสัยรักการอ8าน ใช�เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเรียนรู�  
มีบริการและกิจกรรมสิ่งเสริมการอ8านและการเรียนรู�อย8างต8อเนื่องตลอดชีวิต   
  ปราณี วงศ<จํารัส (2548, หน�า 48) ห�องสมุดโรงเรียน หมายถึง ห�องสมุดที่
จัดตั้งขึ้นในสถาบันการศึกษาทุกระดับตั้งแต8ระดับอนุบาล ระดับประถม ระดับมัธยม 
มีวัตถุประสงค<เพื่อส8งเสริมการเรียนการสอนตามหลักสูตรของโรงเรียนและเปEนแหล8ง
ค�นคว�าของครูและนักเรียน ป6จจุบันเพื่อให�นักเรียนได�มโีอกาสแลกเปลี่ยนข�อมูลข8าวสารกัน
ได�กว�างขวางขึ้นศูนย<เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส<และคอมพิวเตอร<แห8งชาติร8วมมือกับ
กระทรวงศึกษาธิการ ศูนย<บริการไทยสารอินเทอร<เน็ตและองค<การสื่อสารแห8งประเทศไทย 
ร8วมกันดําเนินโครงการเครือข8ายคอมพิวเตอร<เพื่อโรงเรียนไทย หรือ School Net เพื่อเปEน
สื่อกลางแลกเปลี่ยนเอกสาร สื่อการสอนฐานข�อมูลของห�องสมุดระหว8างโรงเรียนและ
ระหว8างโรงเรียนกับส8วนราชการที่เกี่ยวข�องกับการศึกษา 
  ธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ< (2548, หน�า 15) ได�กล8าวว8า ห�องสมุดโรงเรียน
เปEนห�องสมุดที่จัดตั้งขึ้นในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อเปEนแหล8ง 
การเรียนรู�สนับสนุนและส8งเสริมการเรียนการสอนของครูและนักเรียน ให�บรรลุ 
ตามวัตถุประสงค<ของหลักสูตรที่เน�นผู�เรียนเปEนศูนย<กลาง และปลูกฝ6งนิสัยรักการอ8าน 
แก8นักเรียนจากความหมายของห�องสมุดโรงเรียนที่กล8าวมาข�างต�น สรุปได�ว8าห�องสมุดเปEน
แหล8งวิทยาการเพื่อการศึกษาค�นคว�าเปEนแหล8งการเรียนรู�เปEนศูนย<กลางทางวิชาการเพื่อ
ส8งเสริมการเรียนการสอนของครูและนักเรียนให�มีประสิทธิภาพโดยมีครูบรรณารักษ<เปEน
ผู�รับผิดชอบดําเนินงานและให�บริการต8อผู�ใช�บริการ 
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  สุนีย< เลิศแสวงกิจ และ พิศิษฐ< กาญจนพิมาย (2550, หน�า 7) ได�กล8าวว8า 
ห�องสมุดโรงเรียนเปEนศูนย<รวมทรัพยากรสารสนเทศของโรงเรียนแต8ละแห8งที่มีความสําคัญ
ต8อนักเรียน ครูอาจารย< ผู�บริหารโรงเรียน ให�มีนิสัยรักการอ8านและศึกษาค�นคว�าด�วย
ตนเอง 
  กัลยาณี จันทร<คําหอม (2551, หน�า 16) ได�ให�ความหมายของห�องสมุด
โรงเรียน คือ สถานที่จัดตั้งขึ้นภายในโรงเรียนอาจเปEนเพียงห�องเดียว หลายห�อง หรือเปEน
อาคารเอกเทศ ตั้งขึ้นโดยมุ8งประโยชน<เพื่อให�เปEนสถานที่ศึกษาคนคว�าของครูและนักเรียน
เปEนหลัก ซึ่งรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวข�องกับหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อไว�
บริการแก8ผู�ใช�ห�องสมุด ไม8เพียงแต8รวบรวมวัสดุสารสนเทศที่ทันสมัยเท8านั้นแต8จะต�องมี
ปริมาณเพียงพอต8อการใช�ของบุคลากรทั้งหมดของโรงเรียนด�วย 
  ชุมากานต< สุรเสียง (2552, หน�า 8) ได�ให�ความหมายของห�องสมุดโรงเรียน 
หมายถึง แหล8งการเรียนรู�นอกห�องเรียนที่สถานศึกษาจัดเปEนแหล8งวิทยาการเพื่อสนับสนุน
การเรียนการสอนให�มีประสิทธิภาพมากที่สุดนักเรียนมีความเสมอภาคในการศึกษาค�นคว�า
ด�วยตนเองโดยมีครูที่มีความรู�ทางวิชาการบรรณารักษ<เปEนผู�ดําเนินการและบริหารงานตาม
คําส่ังการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 
  พัชรี สุวรรณรักษา (2552, หน�า 11) ได�ให�ความหมายของห�องสมุดโรงเรียน
ไว�ว8าสถานที่รวบรวมวัสดุสารนิเทศทุกชนิดทุกรูปแบบ ซึ่งมีทั้งวัสดุตีพิมพ<และไม8ตีพิมพ<ที่ใช�
ในการศึกษาค�นคว�าและวิจัยโดยมีบรรณารักษ<เปEนผู�ดําเนินการและบริหารงานในการจัดหา 
จัดเก็บอย8างเปEนระบบและมีระเบียบตลอดจนดูแลบํารุงรักษาสารนิเทศเพื่อให�นักเรียน 
และครูได�รับความสะดวกและเกิดประโยชน<สูงสุดในการจัดการเรียนการสอน 
  ผกามาศ วัยวุฒิ (2556, หน�า 17) ได�กล8าวไว�ว8า ห�องสมุดโรงเรียน คือ   
แหล8งเรียนรู�ที่สําคัญที่โรงเรียนได�จัดขึ้นโดยรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศทางการศึกษา 
ซึ่งมีทั้งวัสดุตีพิมพ<และไม8ตีพิมพ< เพื่อให�บริการแก8ครูและนักเรียนได�ศึกษาค�นคว�าหาความรู�
ในการพัฒนาศักยภาพของตนเองอย8างต8อเนื่อง จนบรรลุวัตถุประสงค<ได�อย8างมี
ประสิทธิภาพ 
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  พรพรรณ คนกลาง (2556, หน�า 14) ได�ให�ความหมายของห�องสมุดโรงเรียน 
หมายถึง สถานที่รวบรวมทรัพยากรความรู�ที่มีคุณค8าหลากหลายรูปแบบ ซึ่งรวบรวมทั้ง
วัสดุสารนิเทศและโสตวัสดุโดยจัดเก็บไว�ในโรงเรียนเพื่อประโยชน<ในการเรียนการสอนตาม
หลักสูตร ตลอดทั้งเปEนแหล8งสําหรับการศึกษาค�นคว�า สําหรับนักเรียน ครู อาจารย<และ
ประชาชนทั่วไปโดยได�มอบหมายให�ผู�มีความรู�และมีทักษะทางด�านบรรณารักษ<เปEนผู�ดูแล 
  พสิษฐพล อินทสอน (2558, หน�า 22) ได�กล8าวว8า ห�องสมุดโรงเรียน
หมายถึง ห�องสมุดที่จัดตั้งขึ้นภายในโรงเรียน เปEนแหล8งรวบรวมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  
มีทั้งวัสดุตีพิมพ<และวัสดุไม8ตีพิมพ<ที่มีเนื้อหาตามหลักสูตรของโรงเรียนนั้นๆ เพื่อไว�บริการ
แก8ผู�ใช� และมีครูบรรณารักษ<ที่มีความรู�ทางวิชาบรรณารักษศาสตร<หรือครูที่โรงเรียนคิดว8า
เหมาะสม เปEนผู�รับผิดชอบในการบริหารงาน 
 จากความหมายที่กล8าวมาพอสรุปได�ว8า ห�องสมุดโรงเรียน หมายถึง สถานที่
เก็บรวบรวมหนังสือวารสาร เอกสารสิ่งพิมพ<สื่อสารนิเทศต8างๆ ซึ่งมีทั้งวัสดุตีพิมพ<และ 
ไม8ตีพิมพ< ตลอดจนโสตทัศนวัสดุเพื่อประกอบการศึกษาค�นคว�าเปEนศูนย<การเรียนรู�เพื่อ
ส8งเสริมการเรียนการสอนให�มีประสิทธิภาพ โดยมีบรรณารักษ<เปEนผู�จัดหาและจัดเตรียม
ให�บริการแก8ผู�ใช�ห�องสมุดได�ศึกษาค�นคว�าตามความต�องการของแต8ละบุคคลด�วย 
ความเสมอภาค 

 1.3 ความสําคัญของห�องสมุดโรงเรียน 
 นักวิชาการหลายท8านกล8าวถึงความสําคัญของการบริหารงานห�องสมุด
โรงเรียน ไว�ดังนี้ 
  กระทรวงศึกษาธิการ (2543, หน�า 4-5) กล8าวถึงความสําคัญของห�องสมุด 
ไว�ว8า ห�องสมุดเปEนแหล8งความรู�ที่สําคัญและจําเปEนจะต�องจัดให�มใีนสถานศึกษาทุกระดับ  
เพราะห�องสมุดจะมีบทบาทสําคัญต8อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมนอก
หลักสูตร และกิจกรรมส8งเสริมการอ8าน ซึ่งนักเรียนจะได�รับประโยชน<ทั้งด�านความรู�และ
ความเพลิดเพลิน ห�องสมุดจึงเปEนองค<ประกอบสําคัญของสถานศึกษาในการจัดการเรียน
การสอน เพื่อให�บรรลุเปVาหมายของการศึกษา 
  พรพรรณ คนกลาง (2556, หน�า 17) กล8าวถึงสําคัญของห�องสมุดโรงเรียน 
ไว�ว8า ห�องสมุดมีความสําคัญต8อการส8งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนของนักเรียน 
ครูอาจารย<และประชาชนที่ต�องการศึกษาหาความรู� เพราะห�องสมุดเปEนศูนย<รวมวิชา
ความรู�ทางด�านวิชาการและความจรรโลงใจ เพื่อส8งเสริมและปลูกฝ6งให�นักเรียนมีทักษะ 
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ในการแสวงหาความรู�ได�ด�วยตนเองห�องสมุดโรงเรียนเปEนแหล8งเก็บรวบรวมหนังสือสื่อ 
การสอน ห�องสมุกถือเปEนหัวใจเปEนสมองของโรงเรียนเปEนที่เก็บหนังสือ สื่อความรู�ต8างๆ  
นักเรียนทุกช้ันใช�กิจกรรมห�องสมุดประกอบการเรียนและเพื่อความบันเทิง ครูก็ใช�ค�นคว�า
ความรู�และเพื่อความบันเทิงเหมือนกัน ศิษย<เก8า ประชาชนก็มาใช�ได�   
  เกศินี ศรีสาธร (2557, หน�า 12) ได�กล8าวถึงความสําคัญของห�องสมุด
โรงเรียนไว�ว8าเปEนแหล8งให�บริการข�อมูลข8าวสาร ให�ความเพลิดเพลิน ยกระดับความรู�ให�ดี
ขึ้นสอดคล�องต8อความต�องการของชุมชนแต8ละแห8งที่ส8งเสริมการศึกษาค�นคว�าด�วยตนเอง
ตลอดชีวิต 
  อรวรรณ สุวรรณทนงชัย (2558, หน�า 21) กล8าวถึงสําคัญของห�องสมุด
โรงเรียนไว�ว8า ห�องสมุดโรงเรียนเปEนส8วนงานที่มีความสําคัญต8อการจัดการศึกษาในป6จจุบัน
เนื่องจากเปEนศูนย<รวมทรัพยากรการศึกษา เปEนศูนย<กลางการอ8าน เปEนแหล8งบริการ 
ด�านวิชาการอีกทั้งยังเปEนศูนย<กลางการศึกษาค�นคว�าและศูนย<กลางวัสดุอุปกรณ<การอ8าน  
ช8วยเสริมความรู�ส8งเสริมความคิดสร�างสรรค<เสริมทักษะการอ8านและการใช�ห�องสมุด 
นอกจากนี้ยังเปEนแหล8งส8งเสริมอาชีพและงานอดิเรกเปEนจุดเริ่มต�นเพื่อก�าวไปสู8โลกกว�าง 
และเปEนแหล8งความรู�ที่สําคัญของโรงเรียนในการวางรากฐานให�บุคคลเปEนคนที่ใฝWรู�ใฝWเรียน 
รักการอ8านการค�นคว�ารู�จักแสวงหาความรู�ใหม8ๆ  ด�วยตนเองอย8างต8อเนื่องตลอดชีวิต  
 จากความสําคัญของห�องสมุดที่กล8าวมา สรุปได�ว8า ห�องสมุดโรงเรียนเปEนแหล8ง
สําคัญที่จะช8วยพัฒนาเยาวชนในทุกด�าน ช8วยวางรากฐานให�นักเรียนเปEนผู�รักการเรียนรู� 
เปEนที่รวมแห8งวิทยาการต8างๆ ที่ผู�ใช�สามารถค�นหาความรู�ได�ทุกแขนงวิชาที่มี 
การเรียนการสอนในสถานศึกษา ช8วยให�บุคคลได�รับรู�ข8าวสาร และเปEนแหล8งจรรโลงใจ 
สร�างความบันเทิงใจเกิดการเรียนรู�ตลอดชีวิต 

 1.4 ความหมายของการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 
 นักวิชาการหลายท8านกล8าวถึงความหมายของการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน
ไว�ดังนี้ 
  ไพบูลย< คําจริง (2550, หน�า 18) กล8าวถึงการบริหารห�องสมุดโรงเรียนไว�
ว8า การบริหารห�องสมุดโรงเรียน หมายถึง การดําเนินการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 
ให�ทันสมัยครบถ�วนสอดคล�องกับความต�องการของผู�ใช�บริการ ประกอบด�วยงาน  
ด�านบุคลากร ด�านการเงินงบประมาณ ด�านอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ<และ 
ด�านการจัดการบริการ กิจกรรมเพื่อสร�างสังคมแห8งการเรียนรู� และสร�างนิสัยรักการอ8าน 
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อย8างยั่งยืนสําหรับบุคคลทุกเพศ ทุกวัย ด�วยบรรยากาศที่มีชีวิตชีวา มีการใช�เทคโนโลยี 
ที่เหมาะสมในการเรียน สามารถเข�าถึงสารสนเทศได�อย8างรวดเร็ว  
  กัลยาณี จันทร<คําหอม (2551, หน�า 20) กล8าวถึงการบริหารงานห�องสมุด
ดังนี้ จากแนวความคิดดังกล8าวจึงสรุปได�ว8า การบริหารห�องสมุดโรงเรียน คือ การจัด 
การห�องสมุดโรงเรียนโดยการนําเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส<เข�ามาดําเนินงานการจัดหา
ทรัพยากรวิเคราะห<ทรัพยากรจัดการบริการด�วยวิธีระบบรุกแทนระบบรับให�ทรัพยากร 
ถึงผู�ใช�บริการด�วยการสร�างคลังข�อมูลหรือฐานข�อมูลทุกรูปแบที่ผู�ใช�สามารถเข�าถึงได�
อย8างสะดวกและรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค< สถานที่จัดตั้งภาย 
ในโรงเรียน มุ8งประโยชน<เพื่อให�เปEนสถานที่ศึกษาค�นคว�าของครูและนักเรียนเปEนหลัก 
ซึ่งรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวข�องกับหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อไว�บริการ
แก8ผู�ใช�ห�องสมุด 
  ชิดชนก บุญรักษา (2551, หน�า 56) กล8าวถึงการบริหารห�องสมุดโรงเรียน 
ไว�ว8าการบริหารห�องสมุดโรงเรียน หมายถึง การต�อนรับผู�มาใช�ห�องสมุดเพื่อให�เกิด 
ความประทับใจ พึงพอใจในประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของห�องสมุด สามารเข�าถึง
แหล8งเรียนรู� ทรัพยากรสารนิเทศ ข�อมูลสารสนเทศ ได�สะดวก ประหยัดเวลา คุ�มค8าและ
ตอบสนองต8อความต�องการของผู�รับบริการ 
  ณัฐติยา เหล8าโสภา (2555, หน�า 24) กล8าวถึง การบริหารงานห�องสมุด 
ไว�ว8า การบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนให�มีคุณภาพถึงเกณฑ<มาตรฐานห�องสมุดขั้นตํ่า  
ผู�บริหารและครูบรรณารักษ<จะต�องทราบทฤษฎีและหลักการบริหารงานห�องสมุด  
สามารถสรุปได�ว8า ผู�บริหารเปEนบุคคลที่มีบทบาทสําคัญในการส8งเสริมและสนับสนุน 
การพัฒนาห�องสมุดให�ได�มาตรฐาน เพื่อให�ห�องสมุดมีความสมบูรณ< บทบาทครู
บรรณารักษ<กับการปฏิบัติงานห�องสมุด คือ ครูบรรณารักษ<เปEนผู�รับผิดชอบที่ได�รับ
มอบหมายงานห�องสมุดจากผู�บริหารโรงเรียนโดยตรง จึงจําเปEนจะต�องจัดห�องสมุดให�มี
ความพร�อมทั้งในด�านอาคาร สถานที่ วัสดุสารนิเทศ วัสดุครุภัณฑ< และบุคลากร  
มีงบประมาณที่เพียงพอ เพื่อให�ห�องสมุดสามารถบริการแก8นักเรียน ครู อาจารย< และ
ชุมชนได�อย8างกว�างขวาง รวมทั้งเปEนแหล8งวิทยาการที่สามารถสนับสนุนการเรียนการสอน
ให�มีประสิทธิภาพโดยมีหน�าที่และความรับผิดชอบเพื่อยกระดับห�องสมุดโรงเรียน
ประถมศึกษาให�มีมาตรฐานสูงขึ้น ทั้งคุณภาพและปริมาณมาตรฐานที่กําหนดขึ้นเปEนเพียง
มาตรฐานขั้นตํ่า 
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  อุษณา ปVอมลิขิตกุล (2555, หน�า 30) กล8าวว8า งานบริหารงานห�องสมุด
โรงเรียน หมายถึง กิจกรรมต8างๆ ที่บุคคลในห�องสมุดกระทําด�วยความเต็มใจเพื่อให�
ผู�รับบริการเกิดความพึงพอใจ สามารถเข�าถึงทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบต8างๆ  
ได�อย8างสะดวก 
  พรพรรณ คนกลาง (2556, หน�า 25-26) กล8าวว8า การบริหารห�องสมุด
โรงเรียน คือ การจัดการห�องสมุดโรงเรียนให�เปEนไปด�วยความเรียบร�อยและเกิดผลดีตาม
เปVาหมายที่วางไว�โดยการนําเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส<เข�ามาดําเนินงานการจัดหา
ทรัพยากร วิเคราะห<ทรัพยากรให�ทรัพยากรถึงผู�ใช�บริการด�วยการสร�างคลังข�อมูลที่ผู�ใช�
สามารถเข�าถึงได�อย8างสะดวกและรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค< 
สถานที่จัดตั้งภายในโรงเรียน มุ8งประโยชน<เพื่อให�เปEนสถานที่ศึกษาค�นคว�าของครู นักเรียน
และชุมชนเปEนหลัก 
 จากความหมายข�างต�นสรุปได�ว8า การบริหารห�องสมุดโรงเรียน หมายถึง 
การจัดการห�องสมุดโรงเรียนให�เปEนไปด�วยความเรียบร�อยโดยการนําเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส<เข�ามาดําเนินงานการจัดหาทรัพยากรวิเคราะห<ทรัพยากรการต�อนรับ 
ผู�มาใช�ห�องสมุดเพื่อให�เกิดความประทับใจพึงพอใจในประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของ
ห�องสมุด สามารถเข�าถึงแหล8งเรียนรู� ทรัพยากรสารนิเทศ ข�อมูลสารสนเทศได�สะดวก  
ประหยัดเวลาและคุ�มค8า 

 1.5 ป'จจัยสนับสนุนการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 
 นักวิชาการหลายท8านกล8าวถึงป6จจัยสนับสนุนการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน
ไว�ดังนี้ 
  ไพบูลย< คําจริง (2550, หน�า 25) กล8าวถึงป6จจัยสนับสนุนการบริหารงาน
ห�องสมุดโรงเรียนไว�ว8า การบริหารงานห�องสมุดประกอบด�วยงานด�านบุคลากร งานด�าน
การเงินงบประมาณ งานด�านอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ< และด�านการจัดการบริการ  
  ชุมากานต< สุรเสียง (2552, หน�า 16) กล8าวถึงป6จจัยสนับสนุน 
การบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน ไว�ว8า ป6จจัยที่มีผลต8อระบบการบริหารงานห�องสมุด
โรงเรียนมี 4 ด�าน ประกอบด�วย 1) อาคารสถานที่ และครุภัณฑ< 2) ด�านวัสดุห�องสมุด  
3) ด�านบุคลากร 4) ด�านการบริหาร 
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  ศรีสุข วงศ<วิจิตร (2553, หน�า 80) กล8าวถึงป6จจัยสนับสนุนการบริหารงาน
ห�องสมุดโรงเรียนไว�ว8า ห�องสมุดโรงเรียนทุกระดับประกอบด�วยองค<ประกอบหลายประการ 
คือ ผู�บริหาร อาคารสถานที่ ครุภัณฑ< ทรัพยากรสารสนเทศ บุคลากร งบประมาณ และ
การบริการ   
  กฤษฎา ประเสรฐิศรี (2554, หน�า 13) กล8าวถึงป6จจัยสนับสนุน 
การบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนไว�ว8า ประกอบไปด�วย อาคารสถานที่ วัสดุครุภัณฑ<
ประเภทต8างๆ มีผู�บริหารที่มีความรู�ทางด�านบรรณารักษศาสตร< มีงบประมาณสนับสนุน 
  จงรัก อักษร (2554, หน�า 16) กล8าวถึงป6จจัยสนับสนุนการบริหารงาน
ห�องสมุดโรงเรียน ต�องประกอบด�วย 6 ประการ คือ ผู�บริหาร บุคลากร อาคารสถานที่ 
วัสดุสารนิเทศ ครุภัณฑ< และเงินอุดหนุน   
  รุ8งราตรี เขียวเพชร (2555, หน�า 13) กล8าวถึงป6จจัยในการบริหารงาน
ห�องสมุดโรงเรียน ว8ามีป6จจัยสําคัญ 4 อย8าง ดังนี้ บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ< และ
การจัดการ 
  อุสนีย< พ8วงกุล (2555, หน�า 28) กล8าวถึงป6จจัยสนับสนุนการบริการงาน
ห�องสมุดว8ามี 5 ด�าน คือ 1) ผู�บริหาร 2) บุคลากร 3) งบประมาณ 4) วัสดุอุปกรณ<  
5) การจัดการ 
  ช8อชะบา ลือนาม (2556, หน�า 23) กล8าวถึงป6จจัยสนับสนุนการบริการงาน
ห�องสมุดโรงเรียนว8ามี 6 ด�าน ดังนี้ ผู�บริหาร อาคารสถานที่ บุคลากร ครุภัณฑ< วัสดุ
สารนิเทศ งบประมาณ 
  ผกามาศ วัยวุฒิ (2556, หน�า 45) กล8าวถึงป6จจัยในการบริหารงานห�องสมุด 
โรงเรียน ว8ามีป6จจัยสําคัญ 4 อย8าง ดังนี้ บุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที่และวัสดุ
อุปกรณ< และการให�บริการการจัดกิจกรรม 
  พรพรรณ คนกลาง (2556, หน�า 22) กล8าวถึงป6จจัยสนับสนุนการบริการ
งานห�องสมุดโรงเรียนว8าประกอบไปด�วย 4 ด�าน ได�แก8 1) ด�านบุคลากร 2) ด�านงบประมาณ  
3) ด�านวัสดุอุปกรณ< 4) ด�านการจัดการ 
  จากทัศนของนักวิชาการและผลการวิจัยที่กล8าวมาข�างต�น สามารถ
สังเคราะห<ป6จจัยสนับสนุนการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน สรุปได�ดังตาราง 1 
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ตาราง 1 การสังเคราะห<ป6จจัยสนับสนุนการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 

   
  นักวิชาการ 
 
 
ป6จจัยสนับสนุนการ 
บริหารงานห�องสมุด 
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คว
าม

ถี ่

ป6จ
จัย

ที่มุ
8งศึ

กษ
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1. ผู�บริหาร   √ √ √  √ √   5 √ 

2. บุคลากร √ √ √  √ √ √ √ √ √ 9 √ 

3. งบประมาณ √  √ √ √ √ √ √ √ √ 9 √ 

4. อาคารสถานท่ี √ √ √ √ √   √ √  7 √ 

5. วัสดุครุภัณฑ< √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10 √ 

6. การบริการ √  √      √  3  

7. การบริหารงาน  √         1  

8. ทรัพยากรสารสนเทศ   √        1  

9. การจัดการ      √ √   √ 3  

 
  จากตาราง 1 การสังเคราะห<ป6จจัยสนับสนุนการบริหารงานห�องสมุด
โรงเรียน ผู�วิจัยได�รวบรวมป6จจัยที่มีลักษณะสอดคล�องกันเข�าเปEนป6จจัยเดียวกัน ได�จํานวน 
9 ป6จจัย จากนั้นผู�วิจัยใช�เกณฑ<ความถี่ร�อยละ 50 ขึ้นไป ในการเลือกป6จจัยสนับสนุน 
การบริหารงานห�องสมุดที่มุ8งศึกษา แบ8งออกเปEน 5 ป6จจัย ดังนี้ 
   ป6จจัยที่1 ผู�บริหาร ได�รวบรวมป6จจัยสนับสนุนที่นักวิชาการและนักวิจัยได�
กล8าวถึง โดยใช�ช่ือป6จจัยสนับสนุนการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนว8า “ผู�บริหาร” 

   ป6จจัยที่ 2 บุคลากร ได�รวบรวมป6จจัยสนับสนุนที่นักวิชาการและนักวิจัย
ได�กล8าวถึง โดยใช�ช่ือป6จจัยสนับสนุนการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนว8า “บุคลากร” 

   ป6จจัยที่ 3 งบประมาณ ได�รวบรวมป6จจัยสนับสนุนที่นักวิชาการและ
นักวิจัยได�กล8าวถึง ซึ่งมีความหมายสอดคล�องกันเข�าเปEนป6จจัยเดียวกัน ได�แก8 เงินสนับสนุน   
ทุนสนับสนุน เงินอุดหนุน งบประมาณสนับสนุน โดยใช�ช่ือป6จจัยสนับสนุนการบริหารงาน
ห�องสมุดโรงเรียนว8า “งบประมาณ” 
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  ป6จจัยที่ 4 อาคารสถานที่ ได�รวบรวมป6จจัยสนับสนุนที่นักวิชาการและ
นักวิจัยได�กล8าวถึงโดยใช�ช่ือป6จจัยสนับสนุนการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนว8า  
“อาคารสถานที่” 
  ป6จจัยที่ 5 วัสดุ ครุภัณฑ< ได�รวบรวมป6จจัยสนับสนุนที่นักวิชาการและ
นักวิจัยได�กล8าวถึง ซึ่งมีความหมายสอดคล�องกันเข�าเปEนป6จจัยเดียวกัน ได�แก8 ครุภัณฑ< 
วัสดุสารนิเทศ โสตวัสดุโดยใช�ช่ือป6จจัยสนับสนุนการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนว8า  
“วัสดุ ครุภัณฑ<” 
 สรุปได�ว8าป6จจัยสนับสนุนการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน หมายถึง สิ่งที่ทําให�
การบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนบรรลุวัตถุประสงค< ได�แก8 1) ผู�บริหาร 2) บุคลากร 
3) งบประมาณ 4) อาคารสถานที่ 5) วัสดุ ครุภัณฑ<   

  1.5.1 ผู�บริหาร 
  นักวิชาการหลายท8านได�กล8าวถึงบทบาทของผู�บริหารในการบริหารงาน
ห�องสมุดโรงเรียน ไว�ดังนี้ 
   ไพบูลย< คําจริง (2550, หน�า 25) ได�กล8าวถึงบทบาทของผู�บริหาร ไว�ดังนี้ 
การบริหารงานห�องสมุดในด�านต8างๆ เพื่อให�เกิดประสิทธิภาพนั้น ผู�บริหารเปEนผู�กําหนด
นโยบาย แนวปฏิบัติงานที่ชัดเจน ตลอดจนต�องดูแลและควบคุม กํากับ ติดตาม ประเมินผล 
อย8างสมํ่าเสมอและต8อเนื่อง ห�องสมุดโรงเรียนจึงจะได�มีการใช�ประโยชน<อย8างคุ�มค8า 
   กัลยาณี จันทร<คําหอม (2551, หน�า 28) ได�กล8าวถึงบทบาทของผู�บริหาร
ไว�ดังนี้ ผู�บริหารทําหน�าที่กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ให�คําปรึกษาสนับสนุนป6จจัยทั้งด�าน
วัสดุ สิ่งของ เงิน และสนับสนุนป6จจัยที่สําคัญที่สุด คือ การให�ขวัญและกําลังใจด�วย 
การเข�าไปมีส8วนร8วมรับรู�การปฏิบัติงาน ช่ืนชมผลงาน ยกย8อง ชมเชยและการให�รางวัล 
   ณัฐติยา เหล8าโสภา (2555, หน�า 35) ได�กล8าวถึงบทบาทของ 
ผู�บริหาร ไว�ดังนี้ ผู�บริหารเปEนผู�มีบทบาทสําคัญยิ่งในการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการใช�
ห�องสมุดเพื่อการเรียนการสอน ตลอดจนให�การสนับสนุน ร8วมมือและช8วยเหลืองาน
ห�องสมุด ดังนี้ 
    1) ให�ความสําคัญต8อห�องสมุดในการพัฒนาการเรียนการสอน 
    2) ให�ความสนับสนุนด�านกําลังคนและการเงิน 
    3) เข�าใจบทบาทข�องห�องสมุดและให�กําลังใจแก8บรรณารักษ<หรือครูที่
ทําหน�าที่บรรณารักษ<ด�วยความจริงใจ และยุติธรรม 
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    4) ส8งเสริมให�บรรณารักษ<หรือครูที่ทําหน�าที่บรรณารักษ<เข�ารับ 
การอบรมสัมมนาและศึกษาต8อในสาขาวิชาชีพของตน เพื่อความก�าวหน�าใหม8ๆ   
ในวงการบรรณารักษ<ศาสตร< 
    5) ส8งเสริมให�มีการเรียนการสอนโดยใช�ห�องสมุดอย8างสมํ่าเสมอ 
    6) เปEนผู�ประสานความสัมพันธ<ระหว8างครูผู�สอนกับบรรณารักษ<หรือ
ครูที่ทําหน�าที่บรรณารักษ< 
    7) เป\ดโอกาสให�บรรณารักษ<หรือครูที่ทําหน�าที่บรรณารักษ< 
ได�ทํางานอย8างเต็มที่ 
  สรุปได�ว8าผู�บริหาร หมายถึง บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหาร
โรงเรียนแต8ละแห8งทั้งของรัฐและเอกชนผู�บริหารมีบทบาทในการบริหารงานห�องสมุด
โรงเรียนโดยเปEนผู�กําหนดนโยบาย กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ให�คําปรึกษาสนับสนุน 
ประเมินผล อย8างสมํ่าเสมอและต8อเนื่อง ผู�บริหารสถานศึกษามีความรู�ความเข�าใจ 
ในการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน จึงจะได�มีการใช�ประโยชน<อย8างคุ�มค8า และป6จจัยที่
สําคัญที่สุดคือ การให�ขวัญและกําลังใจด�วยการเข�าไปมีส8วนร8วมรับรู�การปฏิบัติงานช่ืนชม
ผลงาน ยกย8อง ชมเชย    

  1.5.2 บุคลากร 
  นักวิชาการหลายท8านได�กล8าวถึงบทบาทของบุคลากรภายในโรงเรียน 
ในการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน ไว�ดังนี้ 
   กัลยาณี จันทร<คําหอม (2551, หน�า 30) กล8าวถึงบทบาทหน�าของ 
บุคลากรภายในโรงเรียน ไว�ดังนี้ บุคลากร หมายถึง บุคคลที่ปฏิบัติงานในห�องสมุดมีหน�าที่
แตกตางกันตามภาระงาน มีจุดมุ8งหมายในการปฏิบัติงานเพื่อจัดเก็บรวบรวมดําเนินงาน
ด�านเทคนิคและบริการสารสนเทศ บุคลากรที่จําเปEนประกอบด�วย ผู�บริหารงานห�องสมุด 
ผู�ปฏิบัติงานในระดับวิชาชีพบรรณรักษ<ศาสตร< สารสนเทศศาสตร<หรือช่ืออื่นใดในด�าน
ห�องสมุด และผู�อื่นใดที่มีพื้นฐานความรู�ทางวิชาการด�านอื่นที่จําเปEนสําหรับการปฏิบัติงาน
ในห�องสมุด 
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   ชิตชนก บุญรักษา (2551, หน�า 32) กล8าวถึงบทบาทหน�าของ 
บุคลากรภายในโรงเรียน ไว�ดังนี้ ห�องสมุดโรงเรียนมีบทบาทในการพัฒนาการเรียน 
การสอนให�บรรลุวัตถุประสงค<ที่กําหนดไว�ในหลักสูตร โดยครู อาจารย< บุคลากรในโรงเรียน 
บรรณารักษ< ครูที่ทําหน�าที่บรรณารักษ<ศึกษาหลักสูตรในแต8ละระดับและร8วมมือกัน 
ดําเนินการสอน จัดหาสื่อการศึกษามาให�นักเรียนได�พัฒนาการเรียนรู�ของตน 
   มนัสปอง ศรีทอง (อ�างถึงใน พัชรี รักษาสุวรรณ, 2552, หน�า 15)   
กล8าวถึงบทบาทหน�าของบุคลากรภายในโรงเรียนไว�ดังนี้ บุคลากรในฐานะผู�ให�บริการถือว8า
เปEนองค<ประกอบเดียวในห�องสมุดที่เปEนสิ่งมีชีวิต ดังนั้นบุคลากรจึงเปEนหน8วยที่สําคัญ 
ที่ช8วยขับเคลื่อนกลไกต8างๆ ในห�องสมุดให�ดําเนินไปอย8างมีชีวิตและควรมีจิตสํานึกในการ
บริการมีความเสียสละรับผิดชอบต8อหน�าที่และมีความคิดริเริ่มสร�างสรรค< เพื่อสร�าง
บรรยากาศให�ห�องสมุดมีชีวิตชีวา อยู8เสมอ 
   ผกามาศ วัยวุฒิ (2556, หน�า 51) กล8าวถึงบทบาทหน�าของบุคลากร
ภายในโรงเรียน ไว�ดังนี้ บุคคลกร หมายถึง การจัดการด�านบุคลากรของห�องสมุดโรงเรียน 
ได�แก8 การสรรหาบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การส่ังการ การควบคุมงาน และการสร�าง
ขวัญหรือกําลังใจ ตลอดจนสนับสนุนให�บุคลากรของห�องสมุดสามารถปฏิบัติงานได�อย8างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  สรุปได�ว8า บุคลากร หมายถึง บุคลากรในโรงเรียนบรรณารักษ< หรือ 
ครูที่ทําหน�าที่บรรณารักษ< ซึ่งมีหน�าที่เปEนหัวหน�างานห�องสมุดมีความรู�ความเข�าใจเกี่ยวกับ
หลักการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน เห็นคุณค8าและความสําคัญของการบริหารงาน
ห�องสมุดโรงเรียน มีความรู�ทางด�านบรรณารักษ<ศาสตร< หรือสารนิเทศศาสตร< อาจเปEน
ความรู�ที่ได�จากการศึกษาโดยตรง หรือจากประสบการณ<ในการทํางานห�องสมุด และ
โรงเรียนควรจัดให�มีครูทําหน�าที่บรรณารักษ<ห�องสมุด ปฏิบัติงานห�องสมุดเต็มเวลาอุทิศ
เวลาและเสียสละในปฏิบัติงานห�องสมุดและรับผิดชอบงานด�านการสอนการใช�ห�องสมุด
การที่ครูทําหน�าที่บรรณารักษ<มีการพัฒนาตนเองโดยเข�ารับการอบรม ประชุม สัมมนา 
เพื่อพัฒนางานห�องสมุดให�ดําเนินไปอย8างมีประสิทธิภาพ 
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  5.1.3 ด�านงบประมาณ   
  นักวิชาการหลายท8านได�กล8าวถึงป6จจัยด�านงบประมาณในการบริหารงาน
ห�องสมุดโรงเรียน ไว�ดังนี้ 
   ชิตชนก บุญรักษา (2551, หน�า 47) กล8าวถึงป6จจัยด�านงบประมาณ 
ในการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนไว�ว8า งบประมาณของห�องสมุดโรงเรียนมีแหล8งที่มา
จากเงินงบประมาณ เงินบํารุงการศึกษา เงินบริจาค และเงินรายได�จากการจัดกิจกรรม
ห�องสมุด บรรณารักษ<จะต�องวางแผนการบริหารงบประมาณซึ่งโดยทั่วไปมีข�อจํากัดอย8างมี
ประสิทธิภาพ มีวิธีการหารายได�หรือวัสดุสารนิเทศ รวมทั้งมีมนุษยสัมพันธ<อันดี และ 
มีความร8วมมือกับแหล8งต8างๆ 
   มนัสปอง ศรีทอง (อ�างถึงใน พัชรี รักษาสุวรรณ 2552, หน�า 15)   
กล8าวถึงป6จจัยด�านงบประมาณในการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน ไว�ว8า งบประมาณ  
เปEนป6จจัยสําคัญประการหนึ่งที่จะช8วยให�การดําเนินงานทุกอย8างเปEนไปอย8างราบรื่น  
ซึ่งอาจแบ8งได�เปEน 2 รูปแบบ ดังนี้ 
    1) งบประมาณที่ได�รับการจัดสรรจากหน8วยงานต�นสังกัด 
    2) งบประมาณที่ห�องสมุดจัดหาเอง 
   ผกามาศ วัยวุฒิ (2556, หน�า 51) กล8าวถึงป6จจัยด�านงบประมาณใน 
การบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนไว�ว8า งบประมาณ หมายถึง การจัดสรรงบประมาณแก8
ห�องสมุด เพื่อให�ห�องสมุดมาสารถดําเนินงานได�อย8างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
ตลอดจนควบคุม ตรวจสอบการใช�เงินให�เปEนไปตามวัตถุประสงค<ของห�องสมุดโรงเรียน   
  สรุปได�ว8า งบประมาณ หมายถึง การจัดสรรงบประมาณแก8ห�องสมุด
โรงเรียน เพื่อให�ห�องสมุดสามารถดําเนินงานได�อย8างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ตลอดจนควบคุม ตรวจสอบการใช�เงินให�เปEนไปตามวัตถุประสงค<ของห�องสมุดโรงเรียน 
งบประมาณของห�องสมุดโรงเรียนมีแหล8งที่มาจากเงินงบประมาณ เงินบํารุงการศึกษา  
เงินบริจาค คณะกรรมการสถานศึกษาให�ความร8วมมือในการจัดหางบประมาณและ 
เงินรายได�จากการจัดกิจกรรมห�องสมุด บรรณารักษ<มีส8วนร8วมในการจัดสรรงบประมาณ
ในการบริหารงาน วางแผนการบริหารงบประมาณ ผู�บริหารมีการติดตามประเมินผล 
การใช�งบประมาณเพื่อการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพ   
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  5.1.4 ด�านอาคารสถานท่ี  
  นักวิชาการหลายท8านได�กล8าวถึงป6จจัยด�านอาคารสถานที่ในการบริหารงาน
ห�องสมุดโรงเรียน ไว�ดังนี้ 
   กัลยาณี จันทร<คําหอม (2551, หน�า 33) กล8าวถึง ป6จจัยด�านอาคาร 
สถานที่ ไว�ดังนี้ อาคารสถานที่ห�องสมุดควร มีการออกแบบอย8างเหมาะสม โดยคํานึงถึง
ความต�องการของผู�ให�บริการและผู�รับบริการทุกกลุ8มเปVาหมายและมีการขยายพื้นที่ใน
อนาคต ควรมีพื้นที่ปฏิบัติการและพื้นที่บริการด�านเทคโนโลยี วัสดุ ครุภัณฑ< ห�องสมุดควร
ได�มาตรฐานและเพียงพอสําหรับการปฏิบัติงานและการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ   
   พัชรี รักษาสุวรรณ (2552, หน�า 17) กล8าวถึง ป6จจัยด�านอาคาร 
สถานที่ ไว�ดังนี้ อาคารสถานที่ในการจัดทําห�องสมุดควรมีอาคารสถานที่ที่เปEนเอกเทศ  
ห�องหรือมุมที่สามารถตกแต8งบรรยากาศให�มีชีวิตชีวา มีกิจกรรมที่มีคุณภาพให�นักเรียนได�
ร8วมตลอดทั้งป] อีกทั้งมีกิจกรรมที่ให�บริการแกชุมชนด�วย 
   ผกามาศ วัยวุฒิ (2556, หน�า 51) กล8าวถึง ป6จจัยด�านอาคารสถานที่   
ดังนี้ ด�านอาคารสถานที่ หมายถึง การอํานวยความสะดวกเรื่องอาคารสถานที่ของ 
ห�องสมุดให�เหมาะสมและสอดคล�องกับภารกิจของห�องสมุดและการจัดการเรียนการสอน
ของครู นักเรียน 
  สรุปได�ว8า อาคารสถานที่ หมายถึง สถานที่ในการจัดทําห�องสมุดควรมี
อาคารสถานที่ที่เปEนเอกเทศ ห�องหรือมุมที่สามารถตกแต8งบรรยากาศให�มีชีวิตชีวา   
มีการกําหนดนโยบายการดําเนินการด�านอาคารสถานที่ การอํานวยความสะดวกเรื่อง
อาคารสถานที่ของห�องสมุดโดยคํานึงถึงความต�องการของผู�ให�บริการและผู�รับบริการทุก
กลุ8มเปVาหมายและมีการขยายพื้นที่ในอนาคต ควรมีพื้นที่ปฏิบัติการและพื้นที่บริการด�าย
เทคโนโลยี ห�องเก็บวัสดุ อุปกรณ< ครุภัณฑ<ห�องสมุดควรได�มาตรฐานและเพียงพอสําหรับ
การปฏิบัติงานและการจัดเก็บ ผู�บริหารมีการนิเทศติดตามผลการจัดอาคารสถานที่เพื่อ
ความเหมาะสม 

  5.1.5 ด�านวัสดุ ครุภัณฑ. 
  นักวิชาการหลายท8านได�กล8าวถึงป6จจัยด�านด�านวัสดุ ครุภัณฑ<  
ในการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน ไว�ดังนี้ 
   กระทรวงศึกษาธิการ (อ�างถึงใน จงรัก อักษร, 2554, หน�า 27) 
กล8าวถึงป6จจัยด�านวัสดุ ครุภัณฑ< ไว�ดังนี้   
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    มาตรฐานที่ 1 ทรัพยากรสารสนเทศประเภทวัสดุตีพิมพ< 
     1) ห�องสมุดมีจํานวนหนังสืออ�างอิง วารสาร นิตยสาร 
หนังสือพิมพ< จุลสาร ในปริมาณที่เหมาะสมสอดคล�องกับหลักสูตร และความต�องการของ
ผู�ใช�บริการ 
     2) ห�องสมุดมีหนังสือที่สอดคล�องกับหลักสูตรและตอบสนอง
ความเพลิดเพลิน จํานวน 20 เล8มขึ้นไปต8อนักเรียน 1 คน 
     3) ห�องสมุดมีหนังสืออ�างอิง 1 เล8มต8อนักเรียน 20 คน 
     4) ห�องสมุดมีวารสาร นิตยสารที่มีการบอกรับเปEน 
สมาชิกอย8างต8อเนื่อง 5 เล8มขึ้นไป 
     5) ห�องสมุดมีหนังสือพิมพ< 2 ช่ือเรื่องขึ้นไป 
    มาตรฐานที่ 2 ทรัพยากรสารสนเทศประเภทวัสดุไม8ตีพิมพ<ห�องสมุดมี
วัสดุสื่อประกอบการเรียนรู�และสื่ออิเล็กทรอนิกส<ต8างๆ ในปริมาณที่เหมาะสมและต8อ
หลักสูตรและความต�องการของผู�ใช�บริการ 
   ทิวาพร พูลสวัสดิ์ (2558, หน�า 27) กล8าวถึง ป6จจัยด�านวัสดุ   
ครุภัณฑ< ไว�ดังนี้ วัสดุอุปกรณ<ครุภัณฑ<เปEนสิ่งที่จําเปEนสําหรับห�องสมุดในการจัดวางวัสดุ
สารนิเทศ และเปEนเครื่องอํานวยความสะดวกให�แก8ผู�ใช� ควรคํานึงถึงคุณภาพ ประโยชน< 
ใช�สอย และความสวยงาม และครุภัณฑ<ต�องเหมาะกับผู�ใช�ตามประเภทห�องสมุด ควบคู8ไป
กับทรัพยากรสารนิเทศ   
   พสิษฐพล อินทสอน (2558, หน�า 65) กล8าวถึง ป6จจัยด�านวัสดุ   
ครุภัณฑ< ไว�ดังนี้ วัสดุอุปกรณ<และครุภัณฑ<จัดเปEนป6จจัยพื้นฐานที่สําคัญที่แสดงถึง 
ความพร�อมของห�องสมุด ครูบรรณารักษ<ควรสํารวจและตรวจสอบความเรียบร�อยของวัสดุ
อุปกรณ<และครุภัณฑ<ในห�องสมุดว8าครบถ�วนและเพียงพอหรือไม8  
  สรุปได�ว8า วัสดุ ครุภัณฑ< หมายถึง วัสดุอุปกรณ<และครุภัณฑ<เปEน
ป6จจัยพื้นฐานที่สําคัญที่แสดงถึงความพร�อมของห�องสมุด มีการใช�คอมพิวเตอร< 
ในการรับ-ส8งหนังสือ ครูบรรณารักษ<ควรสํารวจและตรวจสอบความเรียบร�อยของวัสดุ
อุปกรณ<และครุภัณฑ<ในห�องสมุดว8าครบถ�วนและเพียงพอหรือไม8จัดโต^ะเก�าอี้ให�เหมาะสม
กับวัยของผู�ใช�บริการ มีตู�บัตรอํานวยความสะดวก มีสื่อสิ่งพิมพ<ที่ทันสมัย วัสดุครุภัณฑ< 
ควรคํานึงถึงคุณภาพ ประโยชน<ใช�สอย และความสวยงาม และวัสดุครุภัณฑ<ที่ชํารุดต�อง
ได�รับการซ8อมแซมให�ดีอยู8เสมอ   
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 1.6 ขอบข0ายของการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 
 นักวิชาการหลายท8านกล8าวถึงขอบข8ายของการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 
ไว�ดังนี้ 
  จงรัก อักษร (2554, หน�า 19) กล8าวถึง การบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 
ไว�ว8า การที่ห�องสมุดจะประสบความสําเร็จ ผู�บริหารโรงเรียนจะต�องให�ความสําคัญ  
มีบรรณารักษ<ที่ตั้งใจ คณะครูในโรงเรียนต�องใช�ห�องสมุดเพื่อการเรียนการสอนมีวัสดุ
สารนิเทศตรงกับหลักสูตร มีอาคารสถานที่ที่กว�างขวางเพียงพอให�บริการ มีการ
ดําเนินงานห�องสมุดที่มีประสิทธิภาพครบทั้งสามงาน คือ งานบริหาร งานเทคนิค และ 
บริการและกิจกรรมและมีงบประมาณสําหรับใช�ในการบริหารจัดการ 
  อุษณา ปVอมลิขิตกุล (2555, หน�า 19) กล8าวถึง การบริหารงานห�องสมุด
โรงเรียนไว�ว8า การบริหารงานห�องสมุดมี 3 ด�าน ดังนี้ 
   1. การบริหารงาน 
   2. ด�านการบริหารทรัพยากรสารสนเทศในห�องสมุด 
   3. ด�านการบริหารงานบริการ 
  ณัฐติยา เหล8าโสภา (2555, หน�า 67) กล8าวถึง การบริหารงานห�องสมุด 
ไว�ว8า การบริหารงานห�องสมุด มีงานหลักและงานสําคัญ 3 งาน ได�แก8 งานบริหารงาน
เทคนิค งานบริการและกิจกรรม เพื่อเปEนการส8งเสริมการอ8านหนังสือและเปEนการดึงดูด
ความสนใจให�คนเข�าใช�ห�องสมุดมากขึ้น   
  นุชทิชา พรมตัน (2556, หน�า 48) กล8าวถึง การบริหารงานห�องสมุด
โรงเรียน การบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนนั้น ทุกฝWายต8างมีบทบาทสําคัญ 
ในการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนให�เกิดประสิทธิภาพ ไม8ว8าจะเปEนผู�บริหารโรงเรียน ครู 
นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน ซึ่งในการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนนั้น
อาจแบ8งได�เปEน 3 ด�าน คือ ด�านการบริหารงานด�านงานเทคนิคและด�านงานบริการและ
กิจกรรม 
  ผกามาศ วัยวุฒิ (2556, หน�า 29) กล8าวถึง การบริหารงานห�องสมุด
โรงเรียนไว�ว8า การบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนมีงานหลักในการดําเนินงาน 3 งาน ได�แก8 
งานบริหารงานเทคนิค งานบริการและกิจกรรม 
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  อรวรรณ สุวรรณทนงชัย (2558, หน�า 36) กล8าวถึง การบริหารงาน
ห�องสมุดโรงเรียน ไว�ว8างานห�องสมุดโรงเรียนเปEนงานวิชาการโดยทั่วไปแบ8งออกเปEน  
3-5 งาน คือ งานบริหารงานเทคนิค งานบริการและกิจกรรมงานสนับสนุน 
การเรียนการสอนงานกิจกรรมนักเรียนและการสอนรายวิชาที่เกี่ยวกับห�องสมุดโดยปกติ
โรงเรียนที่เป\ดสอนอนุบาลถึงประถมศึกษาจะจัดแบ8งงานห�องสมุดเปEน 3 งาน คือ  
งานบริหารงานเทคนิค และงานบริการและกิจกรรม 
  จากทัศนของนักวิชาการและผลการวิจัยที่กล8าวมาข�างต�น สามารถ
สังเคราะห<ขอบข8ายการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน สรุปได�ดังตาราง 2 

ตาราง 2 การสังเคราะห<ขอบข8ายของการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 

   
 
   นักวิชาการ 
 
 
 
ขอบข8ายของการ 
บริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 
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1. ด�านการบริหารงาน √ √ √ √ √ √ 6 √ 

2. ด�านงานเทคนิค √  √ √ √ √ 5 √ 

3. ด�านการบริหารงานบริการและ
กิจกรรม 

√ √ √ √ √ √ 6 √ 

4. งานสนับสนุนการเรียนการสอน      √ 1  

5. งานกิจกรรมนักเรียน      √ 1  

6. ด�านการบริหารทรัพยากรสารสนเทศ  √     1  

 

  จากตาราง 2 การสังเคราะห<ขอบข8ายของการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 
ผู�วิจัยได�รวบรวมป6จจัยที่มีลักษณะสอดคล�องกันเข�าเปEนป6จจัยเดียวกันได� จํานวน 6 ด�าน 
จากนั้นผู�วิจัยใช�เกณฑ<ความถี่ร�อยละ 50 ขึ้นไป ในการเลือกขอบข8ายของการบริหารงาน
ห�องสมุดที่มุ8งศึกษา แบ8งออกเปEน 3 ด�าน ดังนี้ 
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   ด�านที่ 1 การบริหารงานได�รวบรวมขอบข8ายที่นักวิชาการและนักวิจัยได�
กล8าวถึง ซึ่งมีความหมายสอดคล�องกันเข�าเปEนป6จจัยเดียวกัน ได�แก8 การบริหารห�องสมุด 
การพัฒนางานห�องสมุด โดยใช�ช่ือขอบข8ายการบริหารงานห�องสมุดว8า “การบริหารงาน” 
   ด�านที่ 2 งานเทคนิคได�รวบรวมขอบข8ายที่นักวิชาการและนักวิจัยได�
กล8าวถึง ซึ่งมีความหมายสอดคล�องกันเข�าเปEนป6จจัยเดียวกัน ได�แก8 งานเทคนิคห�องสมุด
โรงเรียน งานบริหารเทคนิคห�องสมุดโรงเรียน โดยใช�ช่ือขอบข8ายการบริหารงานห�องสมุด
ว8า “งานเทคนิค” 
   ด�านที่ 3 การบริการและกิจกรรม ได�รวบรวมขอบข8ายที่นักวิชาการและ
นักวิจัยได�กล8าวถึง ซึ่งมีความหมายสอดคล�องกันเข�าเปEนป6จจัยเดียวกัน ได�แก8 งานบริการ
ห�องสมุดโรงเรียน กิจกรรมห�องสมุดโรงเรียน งานบริการและกิจกรรมห�องสมุดโรงเรียน 
โดยใช�ช่ือขอบข8ายการบริหารงานห�องสมุดว8า “การบริการและกิจกรรม” 
  สรุปได�ว8าขอบข8ายการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน หมายถึง งานที่
บุคลากรที่รับผิดชอบงานห�องสมุดโรงเรียนต�องดําเนินการในการบริหารงานห�องสมุด
โรงเรียนเพื่อให�บรรลุตามวัตถุประสงค<หรือเปVาหมายที่ตั้งไว� ประกอบด�วย 3 ด�าน ได�แก8   
1) การบริหารงาน 2) งานเทคนิค 3) การบริการและกิจกรรม 

  6.1.1 การบริหารงาน 
  นักวิชาการหลายท8านได�กล8าวถึงการบริหารงาน ไว�ดังนี้   
   ชิดชนก บุญรักษา (2551, หน�า 49) กล8าวถึง การบริหารงานไว�ว8า  
การบริหารงานเปEนกระบวนการที่สลับซับซ�อน มีลักษณะเปEนทั้งศาสตร<และศิลป_ ควบคู8กับ
ผู�ปฏิบัติจะต�องมีความรู�ความเข�าใจ มีความชํานาญทั้งทักษะและประสบการณ<ในการใช�
ทรัพยากรให�เกิดประโยชน<สูงสุดตามวัตถุประสงค<ที่วางไว� การบริหารงานที่จะได�ผล
สมบูรณ<จําเปEนต�องมีจุดประสงค<และเปVาหมายเข�ามามีบทบาทเกี่ยวข�องด�วยเสมอ 
   จงรัก อักษร (2554, หน�า 39) กล8าวถึง การบริหารงานไว�ว8า  
งานบริหารเปEนหน�าที่โดยตรงของหัวหน�าบรรณารักษ<ห�องสมุดโรงเรียนซึ่งต�องอาศัย
หลักการบริหารทั่วไป เพื่อให�ผู�เกี่ยวข�องให�ความร8วมมือเพื่อให�ห�องสมุดประสบความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค< ได�แก8 งานนโยบายและแผน งานอาคารสถานที่ งานครุภัณฑ< งานวัสดุ
สารนิเทศ งานบุคลากร งานงบประมาณ งานประชาสัมพันธ< งานสถิติและรายงาน 
 
 



36 

   ณัฐติยา เหล8าโสภา (2555, หน�า 49) กล8าวถึง การบริหารงานไว�ว8า   
การบริหารงาน คือ ระบบการดําเนินงานการควบคุมงานให�ดําเนินไปด�วยความเรียบร�อย
ตามบทบาทการบริหารงานซึ่งเปEนการกระทําสิ่งหนึ่งของคนตั้งแต8 2 คนขึ้นไป 
มีกระบวนการที่สลับซับซ�อน มีทั้งศาสตร<และศิลป_ควบคู8กัน การบริหารงานต�องมีปรัชญา  
แนวคิด กระบวนการ ตลอดจนความชํานาญ ทักษะและประสบการณ< นํามาประยุกต<ให�
ได�ผลตามความมุ8งหมาย มุ8งถึงความสําเร็จร8วมกัน โดยยึดหลักประหยัดและประสิทธิภาพ  
และความสําเร็จนั้นจะต�องเปEนที่พอใจของผู�รับบริการ เพื่อให�การบริหารมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 
  สรุปได�ว8า การบริหารงานคือ การจัดและดูแลควบคุมให�งานนั้น 
ดําเนินไปด�วยความเรียบร�อยและบังเกิดผลดีแก8งานดําเนินการดูแลควบคุมให�มีการทํางาน
ในสายงานต8างๆ ในห�องสมุดให�เปEนไปอย8างเรียบร�อย มีประสิทธิภาพ โดยมีขั้นตอน 
การปฏิบัติ คือ จัดทําแผนปฏิบัติงาน มีการแต8งตั้งครูผู�รับผิดชอบงานห�องสมุดเปEน 
ลายลักษณ<อักษรจัดทําคู8มือการปฏิบัติงานห�องสมุดโรงเรียนและควบคุมให�มีการปฏิบัตไิป
ตามแผนที่วางไว� 

  6.1.2 งานเทคนิค 
  นักวิชาการหลายท8านได�กล8าวถึงงานเทคนิคห�องสมุด ไว�ดังนี้   
   จงรัก อักษร (2554, หน�า 33) กล8าวว8า งานเทคนิคซึ่ง ได�แก8   
การคัดเลือก การจัดหาหนังสือสิ่งพิมพ<และโสตวัสดุ การจัดหมวดหมู8 ทําบัตรรายการ  
การเตรียมหนังสือเพื่อบริการ การจัดหนังสือขึ้นช้ัน การจัดทําดรรชนีวารสาร  
การทําบรรณานุกรม การทําบรรณานิทัศน< การทํากฤตภาค การดูแลรักษาและซ8อมแซม 
รวมถึงการสํารวจและจําหน8ายหนังสืออันเปEนการเตรียมสารนิเทศเพื่อให�บริการอย8างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งล�วนแต8เปEนงานที่ทําให�กิจการห�องสมุดดําเนินไปได�รวดเร็วและทันต8อผู�มา
ใช�บริการ 
   ณัฐติยา เหล8าโสภา (2555, หน�า 55) กล8าวถึง งานเทคนิคห�อง ไว�ว8า 
ห�องสมุดต�องเลือกหนังสือที่ดีที่สุดของแต8ละสาขาวิชา เพื่อให�ผู�ใช�ได�รับประโยชน<อย8าง
คุ�มค8า การจัดหาหนังสือเข�าห�องสมุด การลงทะเบียนหนังสือ การจัดหมวดหมู8หนังสือ  
การทําบัตรรายการหนังสือ การเตรียมหนังสือเพื่อให�บริการ การจัดหนังสือขึ้นช้ัน  
การระวังรักษาหนังสือ การสํารวจและจําหน8ายออก การจัดทําบรรณานุกรม  
บรรณานิทัศน< ดรรชนีวารสาร กฤตภาค ทั้งหมดที่กล8าวมานี้บรรณารักษ<เปEนผู�วางแผน 
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ดําเนินงาน จัดเตรียมไว�สําหรับให�บริการ อย8างมีประสิทธิภาพ นํามาประยุกต<ให�ได�ผงตาม
ความมุ8งหมาย เพื่อให�เกิดความสะดวก และทันต8อการให�บริการสําหรับครู นักเรียน 
   ผกามาศ วัยวุฒิ (2556, หน�า 27) กล8าวถึง งานเทคนิค ไว�ว8า   
เปEนงานที่ครูบรรณารักษ<และผู�เกี่ยวข�องดําเนินการเกี่ยวกับวัสดุสารสนเทศ นับตั้งแต8 
การคัดเลือกจัดหาเข�ามาจนกระทั่งจําหน8ายออกไปจากห�องสมุด งานเทคนิคห�องสมุด 
ได�แก8   
    1) การสํารวจหนังสือสิ่งพิมพ<ต8างๆ และโสตทัศนวัสดุ  
เพื่อดูสภาพป6จจุบันและความต�องการว8า ควรเลือกสิ่งใดเข�ามา ควรซ8อมแซมสิ่งใดบ�างหรือ
จําหน8ายสิ่งใด 
    2) การเลือกและจัดหาวัสดุสารนิเทศ ควรเลือกดูให�เหมาะสมและตรง
กับความต�องการให�มากที่สุดตามสภาพของงบประมาณและความต�องการของบุคลากร 
    3) การเตรียมหนังสือเพื่อให�บริการ เช8นสํารวจดูความเรียบร�อยของ
หนังสือ ลงทะเบียน ทําบัตรยืม ฯลฯ 
    4) การจัดหมวดหมู8หนังสือ หมายถึง การจัดระบบให�กับหนังสือใน
ห�องสมุดของตนเองอาจจัดได�หลายวิธีตามสภาพความเหมาะสม 
  สรุปได�ว8า งานเทคนิค คือ ห�องสมุดต�องเลือกหนังสือที่ดีที่สุดของ 
แต8ละสาขาวิชา เพื่อให�ผู�ใช�ได�รับประโยชน<อย8างคุ�มค8า มีการกําหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน
เทคนิค จัดเก็บสถิติการปฏิบัติงาน เป\ดบริการห�องสมุดตลอดเวลาทําการของสถานศึกษา 
บริการสืบค�นข�อมูลด�วยระบบคอมพิวเตอร< การจัดหาหนังสือสิ่งพิมพ<และโสตวัสดุตาม
ความสนใจของผู�เข�าใช�บริการ มีการลงทะเบียนหนังสือ การจัดหมวดหมู8หนังสือ การทํา
บัตรรายการหนังสือ การเตรียมหนังสือเพื่อให�บริการ การจัดหนังสือขึ้นช้ัน การระวังรักษา
หนังสือ การสํารวจและจําหน8ายออก จัดเตรียมไว�สําหรับให�บริการ อย8างมีประสิทธิภาพ  
นํามาประยุกต<ให�ได�ตามความมุ8งหมาย เพื่อให�เกิดความสะดวก และทันต8อการให�บริการ 

  6.1.3 การบริการและกิจกรรม 
  นักวิชาการหลายท8านได�กล8าวถึงการบริการและกิจกรรม ไว�ดังนี้   
   กัลยาณี จันทร<คําหอม (2551, หน�า 30) กล8าวถึง การบริการ 
และกิจกรรมไว�ว8างานบริการห�องสมุดเปEนงานประจําที่ต�องอํานวยความสะดวกผู�ใช�เปEน
หน�าที่หลักที่ห�องสมุดจัดรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัยและมีคุณภาพปริมาณ
เพียงพอสามารถนํามาให�บริการด�วยวิธีต8างๆ เพื่อให�ผู�ใช�เกิดประโยชน<สูงสุด 
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   พัชรี รักษาสุวรรณ (2552, หน�า 30) กล8าวถึง การบริการและ 
กิจกรรมไว�ว8า การงานริการห�องสมุดโรงเรียน คืองานที่จัดขึ้นสําหรับให�ผู�ใช�บริการ
ห�องสมุดได�รับความสะดวกและได�รับประโยชน<สูงสุดในการใช�หนังสือและวัสดุสารนิเทศ
อื่นๆ ที่ห�องสมุดจัดให�มีขึ้นเพื่อประโยชน<แก8การศึกษาค�นคว�า ความรู�ทั่วไป ความจรรโลงใจ  
และเพื่อความเพลิดเพลิน 

   จงรัก อักษร (2554, หน�า 37) กล8าวถึง การบริการและกิจกรรม 

ไว�ว8าเปEนการจัดกิจกรรมที่สนับสนุนการศึกษาค�นคว�าด�วยตนเองกิจกรรมที่สร�าง 
ความเข�าใจในเรื่องการใช�ห�องสมุด และเชิญชวนให�ผู�ใช�ห�องสมุดมโีอกาสเข�าร8วมกิจกรรม 
และตอบสนองความต�องการของผู�ใช�ห�องสมุดไม8เหมือนกัน โดยมีครูบรรณารักษ<และ 
ทุกฝWายที่เกี่ยวข�องเปEนตัวจักรสําคัญในการขับเคลื่อน เพื่อเปEนการส8งเสริมการอ8าน  
เปEนการสนับสนุนการเรียนการสอนให�มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน<สูงสุดกับนักเรียน 
   ณัฐติยา เหล8าโสภา (2555, หน�า 57) กล8าวถึง การบริการและ 
กิจกรรมไว�ว8า การบริการและกิจกรรมห�องสมุดเปEนการปฏิบัติงานห�องสมุดเพื่อ 
อํานวยความสะดวกแก8ผู�ใช�บริการห�องสมุด เชิญชวนน8าเข�าใช� โดยจัดสถานที่ภายใน
ห�องสมุดให�แลดูสวยงามมีระเบียบและสะอาด จัดกิจกรรมการอ8านและกิจกรรมห�องสมุด
ตามระยะเวลาโดยคํานึงถึงความน8าสนใจ ความสะดวก และระยะเวลาในการจัดเพื่อให�
บรรลุวัตถุประสงค< ส8งเสริมการเรียนการสอน การศึกษาค�นคว�าตามหลักสูตรอย8างมี
ประสิทธิภาพให�ได�มาตรฐานห�องสมุดโรงเรียน 
  สรุปได�ว8า การจัดกิจกรรมที่สนับสนุนการศึกษาค�นคว�าด�วยตนเองกิจกรรม
ที่สร�างความเข�าใจในเรื่องการใช�ห�องสมุด และเชิญชวนให�ผู�ใช�ห�องสมุดมโีอกาสเข�าร8วม
กิจกรรม และตอบสนองความต�องการของผู�ใช�ห�องสมุดไม8เหมือนกัน โดยมีครูบรรณารักษ<
และทุกฝWายที่เกี่ยวข�องเปEนตัวจักรสําคัญในการขับเคลื่อน เพื่อเปEนการส8งเสริมการอ8าน  
จัดกิจกรรมส8งเสริมการอ8านที่หลากหลายทั้งในและนอกห�องสมุด มีการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศตามความต�องการของผู�ใช�บริการเพื่อให�ผู�ใช�บริการห�องสมุดได�รับความสะดวก
และได�รับประโยชน<สูงสุดในการใช�หนังสือและวัสดุสารนิเทศอื่นๆ ที่ห�องสมุดจัดให�มีขึ้นเพื่อ
ประโยชน<แก8การศึกษาค�นคว�า เปEนการสนับสนุนการเรียนการสอนให�มีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน<สูงสุดกับนักเรียน 
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  1.7 กระบวนการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 
  นักวิชาการหลายท8านกล8าวถึงกระบวนการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 
ไว�ดังนี้ 
   น้ําทิพย< วิภาวิน (2550, หน�า 81) กล8าวว8า กระบวนการบริหารห�องสมุด  
ควรประกอบด�วย 5 ขั้นตอน คือ 1) การวางแผน (Planning) เปEนงานหน�าที่แรกของทาง 
การจัดการที่มีความสําคัญสําหรับผู�บริหารทุกคนที่ต�องศึกษา วิเคราะห<และตัดสินใจ
กําหนดเปVาหมายที่ต�องการหาแนวทางและสร�างวิธีการที่จะปฏิบัตใิห�งานสําเร็จตาม
เปVาหมายนั้นๆ อย8างมีประสิทธิภาพภายใต�ระยะเวลาและข�อจํากัดของแต8ละงาน  
2) การจัดองค<การ (Organizing) เปEนการจัดโครงสร�างการจัดระบบงาน การรวมกลุ8ม
กิจกรรมการกําหนดขอบเขตอํานาจหน�าที่ความรับผิดชอบและการมอบหมายงานให�
ผู�ใต�บังคับบัญชาแต8ละคนเพื่อที่จะปฏิบัติงานให�สอดคล�องกันและบรรลุเปVาหมายที่กําหนด 
3) การจัดบุคคลข�าทํางาน (Staffing) เปEนการกําหนดความต�องการสรรหา คัดเลือกบรรจุ
ฝjกอบรม พัฒนา ธํารงรักษาและจูงใจบุคลากรภายใต�การบังคับบัญชาให�ปฏิบัติงานคําส่ัง 
4) การนํา (Leading) คือ การที่ผู�บริหารหรือผู�นําใช�ความสามารถและอิทธิพลในการชักจูง
ให�ผู�ตามแสดงพฤติกรรมหรือปฏิบัติงานอย8างเต็มความสามารถและเต็มใจเพื่อให� 
บรรลุเปVาหมายของงานที่กําหนด 5) การควบคุม (Controlling) เปEนการติดตามตรวจสอบ 
เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจริงกับเปVาหมายที่วางไว�ตามเกณฑ<และมาตรฐานที่มี
ตลอดจนการศึกษาและวิเคราะห<ป6ญหาที่เกิดขึ้น นําไปสู8การปรับปรุงแก�ไขและพัฒนา 
การปฏิบัติงานให�มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคล�องกับจุดประสงค<และสถานการณ< 
  ไพบูลย< คําจริง (2550, หน�า 25) กล8าวถึง กระบวนการบริหารงานห�องสมุด 
ไว�ว8า กระบวนการบริหารงานห�องสมุดประกอบด�วย ผู�บริหารมีการกําหนดนโยบายแนว
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน จัดบุคคลเข�าทํางาน ดูแลและควบคุม กํากับ ติดตามประเมินผลอย8าง
สมํ่าเสมอและต8อเนื่อง 
  กัลยาณี จันทร<คําหอม (2551, หน�า 34) กล8าวถึง กระบวนการบริหารงาน
ห�องสมุดไว� 6 ขั้นตอน ดังนี้ กําหนดมาตรฐาน ประเมินสภาพป6จจุบัน วางแผนพัฒนา 
ดําเนินการพัฒนา ประเมินผลการพัฒนา ขอรับรองมาตรฐาน 
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  ศรีสุข วงศ<วิจิตร (2553, หน�า 77) กล8าวถึง กระบวนการในการบริหารงาน
ห�องสมุดไว�ว8า กระบวนการในการบริหารงานห�องสมุดมีขั้นตอนและวิธีการที่เปEนระเบียบ
แบบแผน มีการวางแผนงาน การจัดองค<การ การจัดการเกี่ยวกับบุคลากร การดําเนินงาน 
งานการเงิน ส่ังการ การประสานงาน การรายงาน และการประชาสัมพันธ< 
  กฤษฎา ประเสรฐิศรี (2554, หน�า 38) มีองค<ประกอบสําคัญ 5 ขั้น คือ 
1) ขั้นการวางนโยบาย 2) ขั้นการวางแผน 3) ขั้นการปฏิบัติตามแผน 4) ขั้นการควบคุม 
การปฏิบัติงาน 5) ขั้นการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  รุ8งราตรี เขียวเพชร (2555, หน�า 13) กล8าวถึง กระบวนการบริหารงาน
ห�องสมุดว8ามี 7 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การวางแผน 2) การจัดองค<การ 3) การจัดบุคคลเข�า
ทํางาน 4) การส่ังการ 5) การประสานงาน 6) การรายงาน 7) การจัดหางบประมาณ 
  ผกามาศ วัยวุฒิ (2556, หน�า 45) กล8าวถึง กระบวนการบริหารงาน
ห�องสมุดไว�ว8ามีขั้นตอนการดําเนินงาน 7 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การวางแผน 2) การจัดองค<การ 
3) การจัดบุคคลเข�าทํางาน 4) การส่ังการ 5) การประสานงาน 6) การรายงาน 
7) การจัดหางบประมาณ 
  พรพรรณ คนกลาง (2556, หน�า 22) กล8าวถึง กระบวนการบริหารงาน 
ห�องสมุดว8าประกอบด�วย 1) การกําหนดนโยบาย 2) การวางแผน 3) การดําเนินงาน 
ตามแผน 4) การประเมินผล 
  ชัชรา ควรเนตร (2557, หน�า 43) กล8าวถึง กระบวนการบริหารงาน
ห�องสมุดว8าประกอบไว�ด�วย การกําหนดนโยบาย การวางแผน การดําเนินงาน  
การตรวจสอบ และการปรับปรุง 
  วัชรี รักษาสระน�อย (2557, หน�า 12) กล8าวถึง กระบวนการบริหารงาน 
ห�องสมุดว8าประกอบด�วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การวางแผน 2) การจัดองค<การ 3) การนํา   
4) การควบคุม 
  จากทัศนของนักวิชาการและผลการวิจัยที่กล8าวมาข�างต�น สามารถ
สังเคราะห<กระบวนการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน สรุปได�ดังตาราง 3 
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ตาราง 3 การสังเคราะห<กระบวนการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 

  
  นักวิชาการ 
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1. การวางแผน √  √ √ √ √ √ √ √ √ 9 √ 

2. การจัดองค<การ √   √  √ √   √ 5 √ 

3. การจัดบุคคลเข�าทํางาน √ √  √  √ √    5 √ 

4. การนํา √         √ 1  
5. การควบคุม √ √   √     √ 4  
6. การกําหนดนโยบาย    √   √   √ √  4  
7. ดําเนินการพัฒนา      √ √ √   √ √  5 √ 
8. ติดตามประเมินผล  √ √  √   √ √  5 √ 
9. กําหนดมาตรฐาน     √        1  
10. ประเมินสภาพป6จจุบัน     √        1  
11. ประสานงาน    √  √ √    3  
12. การรายงาน   √ √  √ √    4  
13. การจัดหางบประมาณ    √  √ √    3  

 
  จากตาราง 3 การสังเคราะห<กระบวนการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน
ผู�วิจัยได�รวบรวมป6จจัยที่มีลักษณะสอดคล�องกันเข�าเปEนป6จจัยเดียวกัน ได� จํานวน 13 
กระบวนการ จากนั้นผู�วิจัยใช�เกณฑ<ความถี่ร�อยละ 50 ขึ้นไป ในการเลือกกระบวนการ
บริหารงานห�องสมุดโรงเรียนที่มุ8งศึกษาสามารถแบ8งออกเปEน 5 กระบวนการ ดังนี้ 
   ขั้นที่ 1 การวางแผนได�รวบรวมกระบวนการที่นักวิชาการและนักวิจัย 
ได�กล8าวถึง โดยใช�ช่ือกระบวนการบริหารงานห�องสมุดว8า “ขั้นการวางแผน” 
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   ขั้นที่ 2 การจัดองค<การ ได�รวบรวมกระบวนการที่นักวิชาการและ 
นักวิจัยได�กล8าวถึงโดยใช�ช่ือกระบวนการบริหารงานห�องสมุดว8า “ขั้นการจัดองค<การ” 
   ขั้นที่ 3 การจัดบุคคลเข�าทํางาน ได�รวบรวมกระบวนการที่นักวิชาการ 
และนักวิจัยได�กล8าวถึง โดยใช�ช่ือกระบวนการบริหารงานห�องสมุดว8า “ขั้นการจัดบุคคลเข�า
ทํางาน” 
   ขั้นที่ 4 การดําเนินการพัฒนา ได�รวบรวมกระบวนการที่นักวิชาการและ 
นักวิจัยได�กล8าวถึง ซึ่งมีความหมายสอดคล�องกันเข�าเปEนขั้นเดียวกัน ได�แก8   
การดําเนินงานตามแผน การปฏิบัติตามแผน การดําเนินการ การดําเนินการพัฒนา   
โดยใช�ช่ือกระบวนการบริหารงานห�องสมุดว8า “ขั้นการดําเนินการพัฒนา” 
   ขั้นที่ 5 การติดตามประเมินผลได�รวบรวมกระบวนการที่นักวิชาการ 
และนักวิจัยได�กล8าวถึง ซึ่งมีความหมายสอดคล�องกันเข�าเปEนขั้นเดียวกัน ได�แก8   
การประเมินผล การประเมินผลการพัฒนา การรายงาน การตรวจสอบ การประเมินผล
การดําเนินงาน การติดตามโดยใช�ช่ือกระบวนการบริหารงานห�องสมุดว8า “ขั้นการติดตาม
ประเมินผล” 
  สรุปได�ว8ากระบวนการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน หมายถึง มีขั้นตอน 
และวิธีการที่เปEนระเบียบแบบแผน ผู�บริหารมีการกําหนดนโยบายแนวปฏิบัติงานที่ชัดเจน  
ประกอบด�วย 5 ขั้น ได�แก8 1) การวางแผน 2) การจัดองค<การ 3) การจัดบุคคล 
เข�าทํางาน 4) การดําเนินการพัฒนา 5) การติดตามประเมินผล 

  1.7.1 การวางแผน 
   น้ําทิพย< วิภาวิน (2548, หน�า 126) กล8าวถึง กระบวนการบริหารงาน 
ห�องสมุดโรงเรียนขั้นการวางแผนไว�ว8า การวางแผน (Planning) คือ หน�าที่ของการจัดการ
เกี่ยวข�องกับการกําหนดวัตถุประสงค<นโยบาย พันธกิจวิสัยทัศน< แผนงานโครงการและ
กําหนดกลยุทธ<สําหรับการปฏิบัติงานและ ทรัพยากรให�เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
เพื่อให�บริการแก8บุคลากรภายในองค<กรที่สังกัดอยู8 และส8งเสริมวัตถุประสงค< หรือ
เปVาหมายขององค<กรหรือของหน8วยงานที่สังกัดอยู8 และตอบสนองบทบาทหน�าที่ของ
ห�องสมุดและศูนย<สารสนเทศที่มุ8งให�ผู�ใช�ได�ใช�ประโยชน<จากทรัพยากรและบริการ
หลากหลายที่มีสําหรับการศึกษาค�นคว�าอย8างมีทักษะหรือการรู�สารสนเทศเพื่อนําไปสู8 
การสร�างนวัตกรรมในสังคมแห8งการเรียนรู�  
 



43 

   สมนึก ก�อนกลีบ (2550, หน�า 11) กล8าวถึง กระบวนการบริหารงาน 
ห�องสมุดโรงเรียนขั้นการวางแผนไว�ว8า ในการจัดห�องสมุดเพื่อสนองนโยบายที่กําหนดไว� 
ได�สมบูรณ<ซึ่งการวางโครงการจะดําเนินการไปได�เร็วหรือช�าขึ้นอยู8กับกําลังเงินคนและ
สถานที่เปEนสําคัญ 
   ชิดชนก บุญรักษา (2551, หน�า 24) กล8าวถึง กระบวนการบริหารงาน 
ห�องสมุดโรงเรียนขั้นการวางแผนไว�ว8า การวางแผนพัฒนาห�องสมุดโรงเรียนควรให�
บุคลากรทุกคนมีส8วนร8วมโดยมีแนวทาง ดังต8อไปนี้ 
    1. ศึกษาผลการประเมินสภาพป6จจุบันของห�องสมุดโรงเรียน 
วิเคราะห<จุดเด8น จุดด�อย ป6ญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 
    2. กําหนดจุดที่จะพัฒนาและลําดับความสําคัญ 
    3. ระดมความคิด หาวิธีพัฒนาในแต8ละจุดและเลือกวิธีพัฒนา 
ที่มีความเปEนไปได�และคาดว8าจะประสบความสําเร็จมากที่สุด 
    4. วางแผนพัฒนาโดยเขียนเปEนโครงการหรือแผนจัดกิจกรรมตาม
ความเหมาะสม 
  สรุปได�ว8า การวางแผน หมายถึง กระบวนการในการกําหนด 
วัตถุประสงค<นโยบาย พันธกิจวิสัยทัศน< การปฏิบัติงานและการใช�ทรัพยากรให�เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให�บริการแก8บุคลากรภายในองค<กร และตอบสนองต8อ 
ความต�องการของผู�ใช�บริการ และสนองต8อนโยบายที่กําหนดไว�ได�สมบูรณ< 

  1.7.2 การจัดองค.การ 
   น้ําทิพย<วิ ภาวิน (2548, หน�า 126) กล8าวถึง กระบวนการบริหารงาน 
ห�องสมุดโรงเรียนขั้นการจัดองค<การไว�ว8า การจัดองค<การเปEนการกําหนดว8าแต8ละแผนกจะ
มีหน�าที่รับผิดชอบงานในเรื่องใดควรอยู8ภายใต�สิ่งแวดล�อมใดใช�วัสดุอุปกรณ<ใดบ�าง  
งานสัมพันธ<กับแผนกงานใดถือเปEนการปVองกันความสับสน ซ้ําซ�อนในการทํางาน  
และถือเปEนการประหยัดงบประมาณในกรณีที่แต8ละแผนกงานสามารถใช�สถานที่ วัสดุ และ
อุปกรณ<ร8วมกันได�ในการจัดองค<กรในห�องสมุดและศูนย<สารสนเทศสามารถจัดแบ8งได�โดย
พิจารณาตามลักษณะงาน ดังต8อไปนี้ 
    1. ตามลักษณะการให�บริการ เช8น บริการให�ยืมบริการแนะนํา 
การอ8าน เปEนต�น 
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    2. ตามลักษณะของผู�รับบริการเช8นบริการสําหรับเด็กบริการ 
สําหรับผู�พิการ เปEนต�น 
    3. ตามกระบวนการทํางาน เช8น แผนกคัดเลือก แผนกจัดซื้อ 
แผนกวิเคราะห<และทํารายการเปEนต�น 
    4. ตามลักษณะหน�าที่หรือประเภทของงานเช8นแผนกงานบุคคล 
แผนกการเงิน  
    5. ตามตําแหน8งที่ตั้งทําการเช8นห�องสมุดกลางห�องสมุด 
ประชาชน 
    6. ตามช8วงเวลาทําการเช8น บริการภาคเช�าบริการภาคค่ํา 
เปEนต�น 
   ชุมากานต< สุรเสียง (2552, หน�า 14) กล8าวถึง กระบวนการบริหารงาน
ห�องสมุดโรงเรียนขั้นการจัดองค<การไว�ว8า การจัดองค<การ ได�แก 8การจัดหน8วยงานให�เปEน
ระบบระเบียบสอดคล�องกับนโยบายและวัตถุประสงค< โดยแบ8งหน8วยงาน กําหนดงาน และ
ความรับผิดชอบของบุคคลในหน8วยงานให�เหมาะสม 
   กฤษฎา ประเสรฐิศรี (2554, หน�า 25) กล8าวถึง กระบวนการบริหารงาน
ห�องสมุดโรงเรียนขั้นการจัดองค<การไว�ว8าการจัดองค<กร หมายถึง เปEนการจัดส8วนราชการ
หรือองค<การการจัดแบ8งส8วนงานต�องพิจารณาให�เหมาะสมกับการปฏิบัติงานมีการแบ8งงาน 
กําหนดขอบเขตอํานาจหน�าที่ความรับผิดชอบของบุคคลทุกคนในหน8วยงาน 
การติดต8อบังคับบัญชาสายงานการกําหนดขอบเขตอํานาจการแก�ไขอุปสรรคข�อขัดข�อง 
ตลอดจนการปรับปรุงองค<การบริหารให��ดีขึ้น 
  สรุปได�ว8า การจัดองค<การ หมายถึง การจัดระบบของหน8วยงานให�มี 
ความสอดคล�องกับนโยบายและวัตถุประสงค< โดยแบ8งหน8วยงาน กําหนดงานและ 
ความรับผิดชอบของบุคคลในหน8วยงานให�เหมาะสมอยู8ภายใต�สิ่งแวดล�อมใดใช�วัสดุ
อุปกรณ<ใดบ�างกําหนดขอบเขตอํานาจหน�าที่ความรับผิดชอบของบุคคลทุกคนในหน8วยงาน 

  1.7.3 การจัดบุคคลเข�าทํางาน 
   น้ําทิพย< วิภาวิน (2548, หน�า 126) กล8าวถึง กระบวนการบริหารงาน 
ห�องสมุดโรงเรียนขั้นการจัดบุคคลเข�าทํางานไว�ว8า การจัดคนเข�าทํางาน (Staffing) คือ  
การสรรหา คัดเลือกบุคคลเข�าทํางานให�เหมาะสมกับงาน ดังวลีที่ว8า “Put the right man in 
the right job” เพื่อให�การทํางานบรรลุผลที่ได�ตั้งไว�เพราะทรัพยากรมนุษย<คือผู�ที่ใช�
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งบประมาณ วัสดุอุปกรณ< ดําเนินงานตามแบบแผนที่ได�สร�างขึ้นซึ่งจะประสบผลสําเร็จและ
บรรลุเปVาหมายหรือไม8นั้น ขึ้นอยู8กับว8าหน8วยงานหรือองค<กรนั้นมีทรัพยากรบุคคลที่มี
ความสามารถ และกระบวนการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพมากน�อยเพียงใด 
   กฤษฎา ประเสรฐิศรี (2554, หน�า 25) กล8าวถึง กระบวนการบริหารงาน
ห�องสมุดโรงเรียนขั้นการจัดบุคคลเข�าทํางานไว�ว8า การจัดคนเข�าทํางาน หมายถึง  
เปEนการจัดบุคคลและเจ�าหน�าที่มาปฏิบัตใิห�สอดคล�องกันกับการจัดแบ8งหน8วยงานเพื่อให�
คนมีความรู�ความสามารถมาปฏิบัติงานให�เหมาะสม (Competent Man for Competent job) 
รวมถึงการสร�างสัมพันธ<ระหว8างคนกับงาน 
   ชัชรา ควรเนตร (2557, หน�า 26) กล8าวถึง กระบวนการบริหารงาน 
ห�องสมุดโรงเรียนขั้นการจัดบุคคลเข�าทํางานไว�ว8า การจัดงานเกี่ยวกับบุคคล หรือ 

การบริหารงานบุคคลงานนี้เปEนงานที่จําเปEนอย8างยิ่งควรคัดเลือกผู�ที่มีความรู�ความเข�าใจ
และศรัทธาในงานห�องสมุดควรจัดวางบุคคลให�เหมาะสมกับงานและความสามารถของ 

แต8ละบุคคล 
  สรุปได�ว8า การจัดบุคคลเข�าทํางาน หมายถึง การจัดบุคคลหรือเจ�าหน�าที่มา
ปฏิบัติงานให�สอดคล�องกันกับการจัดแบ8งหน8วยงานเพื่อให�คนมีความรู�ความสามารถมา
ปฏิบัติงานให�เหมาะสมเพื่อจะได�บรรลุเปVาหมายที่กําหนดไว� รวมถึงการสร�างสัมพันธ<
ระหว8างคนกับงาน 

  1.7.4 การดําเนินการพัฒนา 

   ชิดชนก บุญรักษา (2551, หน�า 24) กล8าวถึง กระบวนการบริหารงาน
ห�องสมุดโรงเรียนขั้นการดําเนินการพัฒนาไว�ว8าการดําเนินงานพัฒนาห�องสมุดโรงเรียน  
มีแนวทาง ดังนี้   
    1. ประชุมครูทั้งโรงเรียนเสนอโครงการหรือแผนการจัดกิจกรรม 
ร8วมกันอภิปรายและปรับปรุงโครงการ 
    2. มอบหมายหน�าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานให�ครูทุกคนและ
นักเรียนมีส8วนร8วมตามความถนัดและความสนใจ 
    3. กําหนดปฏิทินและลงมือปฏิบัติตามที่ได�รับมอบหมาย 
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   กฤษฎา ประเสรฐิศรี (2554, หน�า 28) กล8าวถึง กระบวนการบริหารงาน
ห�องสมุดโรงเรียนขั้นการดําเนินการพัฒนาไว�ว8าการดําเนินการพัฒนาเปEนขั้นตอนสําคัญ
ของกระบวนการบริหารเพราะเปEนขั้นตอนที่ต�องปฏิบัติจัดทําตามกิจกรรม 
ที่กําหนดไว�ในแผนงานหรือโครงการเปEนหน�าที่ของผู�รับผิดชอบโครงการหรือผู�ปฏิบัติตาม 
ที่ระบุไว�ในโครงการส8วนผู�บริหารมีหน�าที่ในการควบคุม ติดตามนิเทศ กํากับ เพื่อให� 
การดําเนินการตามแผนหรือโครงการบรรลุวัตถุประสงค<หรือเปVาหมายอย8างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
   รุ8งราตรี เขียวเพชร (2555, หน�า 15) กล8าวถึง กระบวนการบริหารงาน
ห�องสมุดโรงเรียนขั้นการดําเนินการพัฒนาไว�ว8าการดําเนินการเปEนขั้นตอนสําคัญของ
กระบวนการบริหารงานเพราะเปEนขั้นตอนที่ต�องปฏิบัติตามกิจกรรมที่กําหนดไว�ในแผนหรือ
โครงการที่เปEนหน�าที่ของผู�รับผิดชอบเพื่อให�งานบรรลุวัตถุประสงค< 
  สรุปได�ว8า การดําเนินการพัฒนา หมายถึง ขั้นตอนที่ต�องปฏิบัติจัดทําตาม
กิจกรรมที่กําหนดไว�ในแผนงานหรือโครงการเปEนหน�าที่ของผู�รับผิดชอบโครงการหรือ 
ผู�ปฏิบัติตามที่ระบุไว�ในโครงการส8วนผู�บริหารมีหน�าที่ในการควบคุม ติดตามนิเทศ กํากับ 
เพื่อให�การดําเนินการตามแผนหรือโครงการบรรลุวัตถุประสงค<หรือเปVาหมายอย8างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

  1.7.5 การติดตามประเมินผล 
   ชิดชนก บุญรักษา (2551, หน�า 28) กล8าวถึง กระบวนการบริหารงาน
ห�องสมุดโรงเรียนขั้นการติดตามประเมินผลไว�ว8า การประเมินผลการพัฒนาห�องสมุด
โรงเรียน เปEนการประเมินผลภายหลังจากที่ได�ดําเนินการตามแผนแล�ว ดังนี้ 
    1. ครูทุกคนร8วมกันวางแผนการประเมินผลและดําเนินการประเมินผล
ตามแบบประเมินที่กําหนด 
    2. วิเคราะห<และสรุปผลการประเมิน 
    3. เขียนรายงานผลการพัฒนาห�องสมุดโรงเรียน  
   กฤษฎาประเสรฐิศรี (2554, หน�า 28) กล8าวถึง กระบวนการบริหารงาน
ห�องสมุดโรงเรียนขั้นการติดตามประเมินผลไว�ว8า การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(Performance appraisal) หมายถึงกระบวนการหรือวิธีการรวบรวมข�อมูลเกี่ยวกับ 
การทํางาน การปฏิบัติงานในหน�าที่ของบุคลากร ตลอดจนสมรรถภาพของบุคลากร  
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นําไปวิเคราะห<กับเกณฑ<หรือมาตรฐานที่เราต�องการแล�วตัดสินว8าดีหรือไม8เพียงใด  
การประเมินผลงานควรมีวัตถุประสงค<ที่แน8นอนเพื่อนําไปใช�ให�เกิดประโยชน<มากที่สุด 
   พรพรรณ คนกลาง (2556, หน�า 16) กล8าวถึง กระบวนการบริหารงาน
ห�องสมุดโรงเรียนขั้นการติดตามประเมินผลไว�ว8า การติดตามประเมินผลโดย 
ผู�บริหารและผู�รับผิดชอบงานห�องสมุดต�องทําอย8างสมํ่าเสมอ ควรมีการติดตามประเมินผล
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง และรายงานผลเปEนรายภาคเรียนหรือป]ละครั้ง โดยใช�แบบสอบถาม 
แบบสํารวจ และแบบประเมินผลเพื่อให�การบริหารงานห�องสมุดบรรลุตามวัตถุประสงค< 
  สรุปได�ว8า การติดตามประเมินผล หมายถึง กระบวนการหรือวิธีการ
รวบรวมข�อมูลเกี่ยวกับการทํางาน การปฏิบัติงานในหน�าที่ของบุคลากร ตลอดจน
สมรรถภาพของบุคลากร นําไปวิเคราะห<กับเกณฑ<หรือมาตรฐานที่เราต�องการแล�วตัดสิน
ว8าดีหรือไม8เพียงใด การประเมินผลงานควรมีวัตถุประสงค<ที่แน8นอนเพื่อนําไปใช�ให�เกิดประ
โยชน<มากที่สุด 

 1.8 ผลของการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 
 นักวิชาการหลายท8านได�กล8าวถึงผลของการบริหารงานห�องสมุด ไว�ดังนี้ 
  สมนึก กลีบก�อน (2550, หน�า 9) กล8าวถึง ผลของการบริหารงานห�องสมุด
โรงเรียนไว�ดังนี้นักเรียนเลือกศึกษาค�นคว�าตามความสนใจ ความต�องการและ
ความสามารถของแต8ละบุคคลเพื่อความเจริญงอกงามของสติป6ญญาและจิตใจ 
สร�างนิสัยรักการอ8านและการค�นคว�าเพื่อการศึกษาตลอดชีวิตนักเรียนเกิดทักษะในการใช�
หนังสือและโสตทัศนวัสดุเพื่อประโยชน<ในการศึกษาค�นคว�ามีการให�บริการและ 
ความสะดวกแก8ครู นักเรียนในการเข�าใช�ห�องสมุดมากขึ้น 
  กัลยาณี จันทร<คําหอม (2551, หน�า 44) กล8าวถึง ผลของการบริหารงาน
ห�องสมุดโรงเรียน ดังนี้ ผลที่เกิดจากการบริหารงานห�องสมุดก็คือ ห�องสมุดเปEนแหล8ง
เรียนรู�ที่สําคัญสามารถจัดการเรียนการสอนได�ทุกเวลา มีบรรยากาศที่เอื้อต8อการเรียนรู� 
นักเรียนมีนิสัยรักการอ8าน นักเรียนเข�าใช�บริการห�องสุมดมากขึ้น 
  ชิดชนก บุญรักษา (2551, หน�า 14) กล8าวถึง ผลของการบริหารงาน
ห�องสมุดโรงเรียนไว�ว8า ผลที่เกิดจากการบริหารงานห�องสมุดคือ ผู�ใช�สามารถค�นคว�าหา
ความรู�ได�ทุกแขนงวิชา ห�องสมุดเปEนแหล8งสําคัญในการจัดการเรียนการสอน มีการบริการ
ที่ดีจากบรรณารักษ< นักเรียนรู�จักค�นคว�าด�วยตนเอง นักเรียนเข�าใช�ห�องสมุดในการค�นคว�า 
มากขึ้น และนักเรียนมีนิสัยรักการอ8านมากขึ้น 
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  พัชรี รักษาสุวรรณ (2552, หน�า 38) กล8าวถึง ผลของการดําเนินงาน
ห�องสมุดโรงเรียน ดังนี้ การปฏิรูปการเรียนรู�ด�านหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
ห�องสมุดมีความสําคัญเปEนอย8างยิ่ง จึงได�มีการพัฒนางานห�องสมุดเพื่อให�เกิดการเรียนรู�ที่
มีประสิทธิภาพ ผลก็คือช8วยส8งเสริมให�ผู�เรียนเกิดการพัฒนาตนเองมีนิสัยรักการอ8าน 
ห�องสมุดมีบรรยากาศที่เอื้อต8อการเรียนรู� อันเปEนแนวทางที่สําคัญที่จะช8วยให�จัดการเรียน 
การสอนได�อย8างมีประสิทธิภาพ 
  อุษณา ปVอมลิขิตกุล (2555, หน�า 54) กล8าวถึง ผลของการบริหารงาน
ห�องสมุดโรงเรียนไว�ว8า ผลจากการพัฒนางานห�องสมุดส8งผลให�นักเรียนเข�าใช�บริการ
ห�องสมุดมากขึ้น ห�องสมุดมีบรรยากาศที่น8าเข�าใช�บริการ มีการจัดระบบดูแลห�องสมุดที่มี
ประสิทธิภาพ มีการบริการที่ดีทําให�มีความสะอาดเรียบร�อยน8าเข�าใช�บริการ นักเรียน 
เข�าใช�บริการห�องสมุดมากขึ้น 
  ชัชรา เนตรควร (2557, หน�า 48-49) กล8าวถึง ผลการบริหารงานห�องสมุด
โรงเรียน ไว�ดังนี้ เมื่อมีการบริหารจัดการห�องสมุดที่ดีก็ส8งผลให�ห�องสมุดมีบรรยากาศ 
ที่น8าเข�าใช�บริการ ผู�เรียนเข�าใช�ประโยชน<จากห�องสมุดมากขึ้น ผู�เรียนมีนิสัยรักการอ8าน   
ใช�เวลาว8างให�เกิดประโยชน<   
 สรุปได�ว8า ผลจากการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน หมายถึง การบริหารงาน
ห�องสมุดโรงเรียนส8งผลให�ห�องสมุดโรงเรียนมีบรรยากาศที่น8าเข�าใช�บริการ ผู�เรียนเข�าใช�
ประโยชน<จากห�องสมุดมากขึ้น ผู�เรียนมีนิสัยรักการอ8าน ใช�เวลาว8างให�เกิดประโยชน<  
มีการจัดระบบดูแลห�องสมุดที่มีประสิทธิภาพ มีการบริการที่ดีทําให�มีความสะอาด
เรียบร�อยน8าเข�าใช�บริการผู�เข�ารับบริการมีความพึงพอใจ 
 จากทัศนของนักวิชาการและผลการวิจัยที่กล8าวมาข�างต�น สามารถสังเคราะห<
ผลการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนสรุป ได�ดังตาราง  4 
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ตาราง 4 การสังเคราะห<ผลการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน  

 
 
     นักวิชาการ 
 
 
 
ผลการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 

สม
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ณ
ี จ

ันท
ร<ค

ําห
อม

 (2
55

1) 

ชิด
ชน

ก 
บุญ

รัก
ษา

 (2
55

1) 

พัช
รี 

รัก
ษา

สุว
รร

ณ
 (2

55
2)

 

อุษ
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55
5)

 

ชัช
รา

 เน
ตร
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ร 

(2
55

7)
 

คว
าม

ถี ่

ป6จ
จัย

ที่มุ
8งศึ

กษ
า 

1. นักเรียนมีนิสัยรักการอ8าน √ √ √ √  √ 5 √ 
2. เกิดการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ     √  1  
3. นักเรียนเลือกศึกษาค�นคว�าได�ตามความสนใจ √      1  
4. นักเรียนมีทักษะในการใช�ห�องสมุดมากขึ้น √      1  
5. ห�องสมุดมีบรรยากาศท่ีเอื้อต8อการเข�าใช�บริการ  √  √ √ √ 4 √ 
6. มีการบริการท่ีดี √  √  √  3 √ 
7. นักเรียนเข�าใช�บริการห�องสมุดในการศึกษาค�นคว�า
มากขึ้น 

 √ √  √  3 √ 

8. ห�องสมุดเปEนแหล8งเรียนท่ีสําคัญในการจัดการเรียน
การสอน 

 √    √ 2  

 
 จากตาราง 4 การสังเคราะห<ผลการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนผู�วิจัย 
ได�รวบรวมป6จจัยที่มีลักษณะสอดคล�องกันเข�าเปEนป6จจัยเดียวกัน ได�จํานวน 8 ด�าน  
จากนั้นผู�วิจัยใช�เกณฑ<ความถี่ร�อยละ 50 ขึ้นไป ในการเลือกผลการบริหารงานห�องสมุด
โรงเรียนที่มุ8งศึกษาสามารถแบ8งออกเปEน 4 ด�าน ดังนี้ 
  ด�านที่ 1 นักเรียนมีนิสัยรักการอ8านได�รวบรวมผลการบริหารงานห�องสมุด
โรงเรียนที่นักวิชาการและนักวิจัยได�กล8าวถึงซึ่งมีความหมายสอดคล�องกันเข�าเปEนขั้น
เดียวกัน ได�แก8 นักเรียนมีนิสัยรักการอ8าน ส8งเสริมนิสัยรักการอ8านให�แก8นักเรียน ผู�เรียนมี
นิสัยรักการอ8าน โดยใช�ช่ือผลของการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนว8า “นักเรียนมีนิสัยรัก
การอ8าน” 
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  ด�านที่ 2 ห�องสมุดมีบรรยากาศที่เอื้อต8อการเข�าใช�บริการ ได�รวบรวมผล 
การบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนที่นักวิชาการและนักวิจัยได�กล8าวถึง ซึ่งมีความหมาย
สอดคล�องกัน เข�าเปEนขั้นเดียวกัน ได�แก8 ห�องสมุดมีบรรยากาศร8มรื่น สะอาด ห�องสมุดมี
บรรยากาศที่เอื้อต8อการเรียนรู� โดยใช�ช่ือผลของการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนว8า  
“ห�องสมุดมีบรรยากาศที่เอื้อต8อการเข�าใช�บริการ”   
  ด�านที่ 3 มีการบริการที่ดี ได�รวบรวมผลการบริหารงานห�องสมุด 
โรงเรียนที่นักวิชาการและนักวิจัยได�กล8าวถึงซึ่งมีความหมายสอดคล�องกันเข�าเปEนขั้น
เดียวกัน ได�แก8 การบริการที่มีประสิทธิภาพ การบริการที่ดี โดยใช�ช่ือผลของการ
บริหารงานห�องสมุดโรงเรียนว8า “มีการบริการที่ดี” 
  ด�านที่ 4 นักเรียนเข�าใช�บริการห�องสมุดในการศึกษาค�นคว�ามากขึ้น 
ได�รวบรวมผลการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนที่นักวิชาการและนักวิจัยได�กล8าวถึงซึ่งมี
ความหมายสอดคล�องกันเข�าเปEนขั้นเดียวกัน ได�แก8 นักเรียนใช�ห�องสมุดในการค�นคว�า 
มากขึ้น นักเรียนใช�ความสนในในการเข�าใช�ห�องสมุดมากขึ้น โดยใช�ช่ือผลของ 
การบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนว8า “นักเรียนเข�าใช�บริการห�องสมุดในการศึกษาค�นคว�า 
มากขึ้น”   
 สรุปได�ว8าผลของการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนหมายถึง ห�องสมุด 
เปEนแหล8งเรียนรู�ที่สําคัญสามารถจัดการเรียนการสอนได�ทุกเวลา มีบรรยากาศที่เอื้อต8อ
การเรียนรู� นักเรียนมีนิสัยรักการอ8าน นักเรียนได�เรียนรู�จากประสบการณ<จริง 
ประกอบด�วย 4 ด�าน ได�แก8 1) นักเรียนมีนิสัยรักการอ8าน 2) ห�องสมุดมีบรรยากาศ 
ที่เอื้อต8อการเข�าใช�บริการ 3) มีการบริการที่ดี 4) นักเรียนเข�าใช�บริการห�องสมุด 
ในการศึกษาค�นคว�ามากขึ้น 

  1.8.1 นักเรียนมีนิสัยรักการอ0าน 
   ชุมากานต< สุรเสียง (2552, หน�า 12) กล8าวถึง ผลของการบริหารงาน 
ห�องสมุดโรงเรียนด�านการส8งเสริมนิสัยรักการอ8านไว�ว8า จากการพัฒนาห�องสมุดได�ส8งเสริม
ให�นักเรียนสนใจในการอ8าน มีนิสัยรักการอ8านจนอาจพัฒนาการอ8านของตนให�สามารถ
วิเคราะห<วิจารณ<ได�อย8างลึกซึ้ง 
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   พสิษฐพล อินทสอน (2555, หน�า 24) กล8าวถึง ผลของการบริหารงาน
ห�องสมุดโรงเรียนด�านการส8งเสริมนิสัยรักการอ8านไว�ว8า การส8งเสริมนิสัยรักการอ8านเปEนสิ่ง
สําคัญที่ช8วยทําให�ห�องสมุดมีชีวิตชีวาและเคลื่อนไหวอยู8ตลอดเวลา การจัดกิจกรรม
ส8งเสริมนิสัยรักการอ8านแก8นักเรียนกระตุ�นให�เกิดการอ8านอย8างต8อเนื่อง 
   วัชรี รักษาสระน�อย (2557, หน�า 30) กล8าวถึง ผลของการบริหารงาน
ห�องสมุดโรงเรียนด�านการส8งเสริมนิสัยรักการอ8านไว�ว8า ห�องสมุดโรงเรียนเปEนหัวใจสําคัญ
ของการศึกษาเปEนการส8งเสริมให�ผู�เรียนเกิดความรอบรู� ช8วยปลูกฝ6งและสางเสริมนิสัยรัก
การอ8านให�แก8 นักเรียน ช8วยส8งเสริมความคิดสร�างสรรค< ช8วยให�เกิดการเรียนรู�ได�ตาม
อัตภาพ 
  สรุปได�ว8า นักเรียนนิสัยรักการอ8าน หมายถึง นักเรียนมีการฝ6กใฝWมุ8งม่ันใน
การอ8าน และอ8านจนเคยชิน เปEนนิสัยไม8ใช8สัญชาตญาณ หากแต8เปEนปฏิกิริยาที่เกิดจาก
การทําซ้ํา เช8นการอ8านจนเคยชินช8วยส8งเสริมความคิดสร�างสรรค< นักเรียนมีความ
กระตือรือร�นในการแสวงหาความรู�และนําไปใช�ในชีวิตประจําวัน 

  1.8.2 ห�องสมุดมีบรรยากาศท่ีเอื้อต0อการเข�าใช�บริการ 
   พสิษฐพล อินทสอน (2555, หน�า 23) กล8าวถึง ผลของการบริหารงาน
ห�องสมุดโรงเรียนด�านบรรยากาศที่เอื้อต8อการเข�าใช�บริการไว�ว8า ออกแบบจัดบรรยากาศ
ทั้งภายในและภายนอกห�องสมุดให�ทันสมัยและมีบรรยากาศที่ดีเอื้อต8อการเข�าใช�บริการ 
ซึ่งจะช8วยส8งเสริมการเรียนรู�และการศึกษาค�นคว�าได�ดีขึ้น 
   วราภรณ< คําเขียว (2556, หน�า 50) กล8าวถึง ผลของการบริหารงาน 
ห�องสมุดโรงเรียนด�านบรรยากาศที่เอื้อต8อการเข�าใช�บริการไว�ว8า ห�องสมุดมีบรรยากาศ 
ที่ดีและสภาพแวดล�อมเอื้อต8อการการ การเรียนรู� การค�นคว�า อุดมไปด�วยความรู�และ
ความบันเทิงส8งผลให�นักเรียนและบุคลากรเข�ามาใช�บริการห�องสมุดเพื่อการค�นคว�ากัน 
มากขึ้น 
   เกศินี ศรีสาธร (2557, หน�า 26) กล8าวถึง ผลของการบริหารงาน 
ห�องสมุดโรงเรียนด�านบรรยากาศที่เอื้อต8อการเข�าใช�บริการไว�ว8า บรรยากาศที่ดี 
มีความสําคัญต8อผู�ใช�ห�องสมุดด�วยบรรยากาศภายในห�องสมุดที่สบายเปEนกันเอง 
จะสามารถช8วยให�ผู�ใช�บริการได�รับความรู� ความบันเทิงใจ และเรียนรู�อย8างมีความสุข 
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  สรุปได�ว8า ผลจากการบริหารงานห�องสมุดทําให�เกิดบรรยากาศที่ 
เอื้อต8อการเข�าใช�บริการซึ่งจะช8วยส8งเสริมการเรียนรู�และการศึกษาค�นคว�าได�ดีขึ้น  
สิ่งแวดล�อมรอบห�องสมุดมีความร8มรื่น สวยงาม บรรยากาศภายในห�องสมุดที่สะอาด  
ผ8อนคลาย เปEนระเบียบ ปราศจากกลิ่น และเสียงรบกวน มีความสว8างที่เพียงพอ  
อากาศถ8ายเทสะดวก 

  1.8.3 มีการบริการท่ีดี 
   สมนึก ก�อนกลีบ (2550, หน�า 9) กล8าวถึง ผลของการบริหารงาน 
ห�องสมุดโรงเรียนด�านการบริการที่ดี ไว�ว8า การบริหารงานห�องสมุดส8งผลให�เกิดการบริการ
ที่ดีมีประสิทธิภาพ และความสะดวกแก8ผู�ใช�บริการในการเลือกใช�หนังสือและวัสดุอุปกรณ<
ต8างๆ ในห�องสมุดเพื่อประโยชน<ในการศึกษาค�นคว�ามีการให�บริการและจัดกิจกรรมที่
เหมาะสม 
   ชิดชนก บุญรักษา (2551, หน�า 46) กล8าวถึง ผลของการบริหารงาน 
ห�องสมุดโรงเรียนด�านการบริการที่ดี ไว�ว8า การให�บริการห�องสมุดเจ�าหน�าที่มีการต�อนรับ 
ผู�มาใช�บริการเกิดความประทับใจ พึงพอใจในประสิทธิภาพและประสิทธิผลของห�องสมุด  
สามารถเข�าถึงแหล8งเรียนรู� ทรัพยากรสารสนเทศ ได�สะดวก ประหยัดเวลา คุ�มค8า 
ตอบสนองต8อความต�องการของผู�รับบริการได�ดีและมีการจัดบรรยากาศทางวิชาการเพื่อ
กระต�นความสนใจให�ผู�ใช�บริการเกิดการเรียนรู� 
   อุษณีย< สุวรรณจินดา (2552, หน�า 16) กล8าวถึง ผลของการบริหารงาน
ห�องสมุดโรงเรียนด�านการบริการที่ดี ไว�ว8า การบริหารงานห�องสมุดส8งผลให�เกิดการบริการ
ที่ดีตรงตามความต�องการของผู�รับบริการ เริ่มตั้งแต8การเลือกหนังสือ การจัดหนังสือให�เปEน
ระเบียบสะดวกต8อการใช�งาน เจ�าหน�าที่มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย�ม การจัดสถานที่สร�าง
บรรยากาศที่ดี สวยงามสะอาดน8าเข�าใช�บริการมากขึ้น 
  สรุปได�ว8า มีการบริการที่ดี หมายถึง การบริการของห�องสมุดตอบสนองต8อ
ความต�องการของผู�รับบริการ ให�ความสะดวกแก8ผู�ใช�บริการในการเลือกใช�หนังสือและ 
วัสดุอุปกรณ<ต8างๆ มีการจัดบริการสืบค�นข�อมูลที่ทันสมัยผ8านเครือข8ายทั้งในและ
ต8างประเทศ จัดบรรยากาศทางวิชาการ มีมุมความรู�ต8างๆ เจ�าหน�าที่ห�องสมุดมีอัธยาศัยดี 
ยิ้มแย�มแจ8มใส มีการจัดบริการและกิจกรรมที่เหมาะสมเพื่อประโยชน<ในการศึกษาค�นคว�า
ได�ดียิ่งขึ้น 
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  1.8.4 นักเรียนเข�าใช�บริการห�องสมุดในการศึกษาค�นคว�ามากขึ้น 
   อุษณีย< สุวรรณจินดา (2552, หน�า 16) กล8าวถึง ผลของการบริหารงาน
ห�องสมุดโรงเรียนด�านเข�าใช�บริการห�องสมุดในการศึกษาค�นคว�ามากขึ้นไว�ว8า ห�องสมุด 
จัดตั้งขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวกแก8ผู�ใช�บริการในการศึกษาค�นคว�า การพัฒนาห�องสมุด 
ยังส8งผลให�มีการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ส8งเสริมให�ผู�เรียนเข�ามาใช�ห�องสมุดใน
การศึกษาค�นคว�าเพิ่มมากขึ้น 
   ชัชรา ควรเนตร (2557, หน�า 40) กล8าวถึง ผลของการบริหารงาน 
ห�องสมุดโรงเรียนด�านเข�าใช�บริการห�องสมุดในการศึกษาค�นคว�ามากขึ้นไว�ว8า  
การบริหารงานห�องสมุดทําให�เกิดการบริหารจัดการที่ดีมีการเข�าใช�บริการอย8างเสรี
ห�องสมุดเป\ดตลอดเวลาทําการของโรงเรียน จัดให�มีการเรียนการสอนเพื่อเป\ดโอกาส 
ให�นักเรียนสามารถเข�าใช�เมื่อมีเวลาว8างนักเรียนเข�าใช�บริการห�องสมุดเพื่อศึกษาค�นคว�า 
เพิ่มมากขึ้น 
   วัชรี รักษาสระน�อย (2557, หน�า 30) กล8าวถึง ผลของการบริหารงาน
ห�องสมุดโรงเรียนด�านเข�าใช�บริการห�องสมุดในการศึกษาค�นคว�ามากขึ้นไว�ว8า   
การบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนส8งผลให�นักเรียนเข�าใช�ห�องสมุดเพื่อการศึกษาค�นคว�า 
ด�วยตนเองเพิ่มมากขึ้น ช8วยปรับปรุงทักษะในการอ8าน และช8วยส8งเสริมการใช�เวลาว8าง 
ให�เปEนประโยชน<สูงสุด 
  สรุปได�ว8าผลของการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนด�านการเข�าใช�บริการ
ห�องสมุดในการศึกษาค�นคว�ามากขึ้น หมายถึงจัดให�มีการเรียนการสอนเพื่อเป\ดโอกาสให�
นักเรียนสามารถเข�าใช�ห�องสมุดตามความต�องการ ให�ความสะดวกแก8ผู�ใช�บริการ 
ในการศึกษาค�นคว�า ช8วยส8งเสริมการใช�เวลาว8างให�เปEนประโยชน<สูงสุด เมื่อมีเวลาว8าง
นักเรียนเข�าใช�บริการห�องสมุดเพื่อศึกษาค�นคว�าเพิ่มมากขึ้น 

 1.9 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข�องกับการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 
   กัลยาณี จันทร<คําหอม (2551, บทคัดย8อ) การปฏิรูปการศึกษาได�ส8งผล
ให�บทบาทของห�องสมุดเปลี่ยนไปโดยเจตนารมณ<ของการปฏิรูปการศึกษาได�กําหนดให�
ห�องสมุดเปEนศูนย<กลางการเรียนรู�ของทุกระดับการศึกษาดังนั้นห�องสมุดโรงเรียน
จําเปEนต�องปรับเปลี่ยนบทบาทและการดําเนินงานให�สอดคล�องตามแนวทางปฏิรูป
การศึกษาดังนั้นการศึกษาเรื่องการบริหารงานห�องสมุดตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม มีความมุ8งหมายเพื่อ
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ศึกษาสภาพและป6ญหาการบริหารงานหองสมุดตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาของโรงเรียน
มัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคามโดยศึกษาจากประชากรเปEน
ครูบรรณารักษ<ในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดมหาสารคาม จํานวน 55 คน เก็บตัวอย8าง
โดยใช�แบบสอบถาม และวิเคราะห<ข�อมูลโดยหาค8าเฉลี่ย ค8าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ทดสอบสมมตฐิานโดยใช� t-test, F-test โดยสรุปสภาพการบริหารงานห�องสมุดตาม
แนวทางปฏิรูปการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดมหาสารคามมีการจัดบริการ
ทรัพยากรสารสนเทศโดยเน�นผู�เรียนเปEนสําคัญโดยจัดบรรยากาศในห�องสมุดให�เอื้อต8อ 
การอ8านและค�นคว�าและมีป6ญหาการบริหารงานของห�องสมุดตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา
อยู8ในโดยรวมและเปEนรายด�านระดับปานกลางโดยบรรณารักษ<ที่มีวุฒิทางการศึกษา 
ประสบการณ<ทํางาน และขนาดสถานศึกษาต8างกันพบว8าสภาพป6ญหาการบริหารงาน
ห�องสมุดตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาไม8แตกต8างกัน ซึ่งข�อสนเทศที่ได�จากการศึกษาครั้งนี้
จะเปEนประโยชนการพัฒนาการบริหารงานห�องสมุดตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวดมหาสารคามต8อไป 
   ไพบูลย< คําจริง (2550, บทคัดย8อ) การวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค<เพื่อศึกษา
การบริหารงานห�องสมุดมีชีวิตและแนวทางการบริหารงานห�องสมุดมีชีวิต 
โรงเรียนขนาดเล็กต�นแบบการจัดกิจกรรมห�องสมุดมีชีวิตสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเพชรบูรณ< เขต 2 กลุ8มตัวอย8างที่ใช�ในการศึกษา ได�แก8 ผู�บริหารโรงเรียน  
จํานวน19 คน ครูบรรณารักษ< จํานวน 19 คน และครูผู�สอน จํานวน 175 คน รวมทั้งสิ้น 
213 คน กลุ8มตัวอย8างได�มาโดยการสุ8มแบบแบ8งช้ัน เครื่องมือที่ใช�ในการวิจัยเปEน
แบบสอบถามการบริหารงานห�องสมุดมีชีวิตโรงเรียนขนาดเล็ก วิเคราะห<ข�อมูลโดยการหา
ค8าร�อยละ ค8าเฉลี่ย และส8วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว8า 1) การบริหารงาน
ห�องสมุดมีชีวิตโรงเรียนขนาดเล็กต�นแบบการจัดกิจกรรมห�องสมุดมีชีวิตสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ< เขต 2 โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู8ในระดับปานกลาง และ
เมื่อพิจารณาเปEนรายด�าน พบว8า มีการปฏิบัติอยู8ในระดับปานกลางทุกด�าน  
2) แนวทางการบริหารงานห�องสมุดมีชีวิตโรงเรียนขนาดเล็กต�นแบบการจัดกิจกรรม
ห�องสมุดมีชีวิตสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ< เขต 2 ปรากฏ ดังนี้  
(2.1) ด�านบุคลากร ควรแต8งตั้งครูที่มีวุฒิบรรณารักษ< ทําหน�าที่บรรณารักษ<ประจําห�องสมุด 
และควรมีการจัดอบรมวิชาบรรณารักษ<ให�แก8บุคลากรที่ไม8มีความรู�วิชาบรรณารักษ<ศาสตร<
อย8างน�อยป]ละ 1 ครั้ง (2.2) ด�านการเงินและงบประมาณโรงเรียนควรจัดสรรงบประมาณ 
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ให�เพียงพอต8อการดําเนินงานห�องสมุดทั้งที่ได�รับจากทางราชการและแหล8งอื่นๆ  
(2.3) ด�านอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ< ควรจัดห�องสมุดให�เปEนเอกเทศ มีพื้นที่เพียงพอต8อ
การบริหารและการจัดกิจกรรม โดยคํานึงถึงความสะอาดความปลอดภัย อากาศถ8ายเท  
มีวัสดุอุปกรณ<ที่ทันสมัยเพียงพอกับผู�ใช�บริการ (2.4) ด�านการจัดการ บริการและกิจกรรม 
ควรรับสมัครนักเรียนที่มีความสนใจรับผิดชอบงานบริการห�องสมุดและควรมี 
การประชาสัมพันธ<การจัดกิจกรรมห�องสมุดอย8างสมํ่าเสมอ 
   สมนึก ก�อนกลีบ (2550, บทคัดย8อ) ศึกษาสภาพการบริหารงานป6ญหา
และข�อเสนอแนะในการพัฒนาการบริหารงานห�องสมุดของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยทําการศึกษา 4 ด�าน คือ ด�านบุคลากร 
ด�านการเงินงบประมาณ ด�านอาคารสถานที่วัสดุอุปกรณ<และด�านการจัดการ  
การให�บริการและกิจกรรมโดยได�ทําการศึกษาแบบการสุ8มแบบง8าย (Simple Random 
Sampling) จากกลุ8มตัวอย8างที่เปEนผู�บริหารสถานศึกษาและครูวิชาการ ครูบรรณารักษ< 
หรือครูที่ทําหน�าที่เจ�าหน�าที่ห�องสมุด จํานวน 210 คน เครื่องมือที่ใช�ในการเก็บรวบรวม
ข�อมูลเปEนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานห�องสมุดในสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 4 จํานวนหนึ่งฉบับมีลักษณะ
เปEนแบบมาตราส8วนประมาณค8า (Rating Scale) และแบบปลายเป\ด วิเคราะห<ข�อมูลโดยใช�
การแจกแจงความถี่ ค8าร�อยละ ค8าเฉลี่ยและค8าเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการศึกษาสภาพ 
การบริหารงานห�องสมุดในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 4 
ด�านบุคลากร ด�านการเงินและงบประมาณและด�านอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ<  
มีการดําเนินการอยู8ในระดับปานกลางส8วนด�านการจัดการการให�บริการและกิจกรรม  
มีการดําเนินการอยู8ในระดับมากเมื่อพิจารณารายข�อที่มีค8าเฉลี่ยสูงสุดของแต8ละด�าน 
พบว8า ด�านบุคลากรสถานศึกษามีความต�องการให�มีครูบรรณารักษ<หรือมีเจ�าหน�าที่
เฉพาะงานห�องสมุดด�านการเงินและงบประมาณ ครูบรรณารักษ<หรือเจ�าหน�าที่ห�องสมุดมี
ส8วนร8วมในการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช�ในการพัฒนาห�องสมุดโรงเรียนด�านอาคาร
สถานที่และวัสดุอุปกรณ< ห�องสมุดมีหนังสือพิมพ<ที่รับเปEนประจําทุกวันอย8างน�อยวันละ 
1 ฉบับ สําหรับด�านการจัดการการให�บริการและกิจกรรม มีกําหนดเวลาเป\ด-ป\ดห�องสมุด
ที่สมํ่าเสมอส8วนสภาพการบริหารงานห�องสมุดในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเชียงราย เขต 4 ในภาพรวมมีสภาพการปฏิบัติจริงในระดับปานกลางและ 
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การบริหารงานด�านการจัดการ การให�บริการและกิจกรรม มีค8าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ
ด�านบุคลากรด�านอาคารสถานที่และด�านการเงินและงบประมาณ ส8วนป6ญหาของ 
การบริหารงานห�องสมุดแต8ละด�านที่มากที่สุด ด�านบุคลากรพบว8า ขาดบุคลากรที่สําเร็จ
การศึกษาด�านบรรณารักษ< ด�านการเงินและงบประมาณพบว8างบประมาณน�อยไม8เพียงพอ 
ด�านอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ<พบว8าขาดแคลนคอมพิวเตอร</การค�นคว�า Internet/
โปรแกรมคอมพิวเตอร<และด�านการจัดการ การให�บริการและกิจกรรม พบว8า 
ครูบรรณารักษ</เจ�าหน�าที่มีภาระงานมากการบริการไม8เต็มที่   
   ฮีเซ็น (Heezen, 2012) ศึกษาประวัติการรวมกันของห�องสมุดประชาชน
แห8งเมืองโอมาฮ8าและห�องสมุดวิทยาลัยชุมชน พบว8า ป6ญหาการดําเนินงานห�องสมุด คือ 
สิ่งอํานวยความสะดวกไม8เพียงพอ เมื่อเทียบกับการเพิ่มของกลุ8มคนที่มาใช�ห�องสมุด ระบบ
การเช่ือมต8อคอมพิวเตอร<ไม8ค8อยได�ตรวจเช็คดูแล ถูกละทิ้ง นอกจากนั้นยังพบว8า ที่จัดเก็บ
หนังสือที่อยู8บนสุดของช้ันวางเปEนสีดําซึ่งเกิดจากการร่ัวซึม ป6ญหาดังกล8าวคณะกรรมการ
ห�องสมุดได�ส8งเสริมให�มีการดําเนินการรวมตัวกันระหว8างห�องสมุดประชาชนแห8งเมือง 
โอมาฮ8าและห�องสมุดวิทยาลัยชุมชน ซึ่งห�องสมุดทั้งสองมีป6ญหาคล�ายกัน และสถานที่ 
อยู8ใกล�กัน การรวมตัวกันของห�องสมุดจะทําให�เกิดประโยชน< คือ ค8าใช�จ8ายที่ลดลง 
อย8างมาก และผู�มาใช�ห�องสมุดจะได�รับการบริการที่ดีขึ้น 
   ฟ\ชเชอร< (Fisher, 2013) ศึกษามุมมองของเยาวชนที่มีต8อห�องสมุด
ประชาชนในประเทศออสเตรเลีย พบว8า ห�องสมุดประชาชนหลายแห8งมีความห8วงใยที่
นักเรียนไม8ได�รับประโยชน<สูงสุดจากการใช�ห�องสมุด ได�มีการกระตุ�นให�อาจารย<และ
นักเรียนมีความคุ�นเคยกับห�องสมุดและทํางานร8วมกันในห�องสมุด เยาวชนได�ความรู�พื้นฐาน
ของวิชาการและหลักสูตรร8วมกับอาจารย<ได�ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ผู�ให�บริการในห�องสมุดจะต�อง
ร8วมมือร8วมใจกัน เข�าใจงานบริการสําหรับเยาวชนด�วย 
  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข�องจะพบความสอดคล�องกันว8า
ห�องสมุดโรงเรียนมีความสําคัญอย8างยิ่งต8อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายใน
โรงเรียน และห�องสมุดโรงเรียนจะมีความเจริญก�าวหน�าได�มากเพียงใดสามารถเปEนแหล8ง
เรียนรู�ของการเรียนการสอนได�อย8างแท�จริงนั้นผู�บริหารโรงเรียนจะต�องให�ความสําคัญ
แสวงหาแนวทางปรับปรุงห�องสมุด พร�อมทั้งต�องให�การสนับสนุนในทุกๆ ด�าน ห�องสมุด
โรงเรียนจึงจะสามารถอํานวยประโยชน<ต8อครูนักเรียนตลอดจนผู�ใช�บริการอื่นๆ รวมทั้งจะมี
การพัฒนาไปสู8มาตรฐานห�องสมุดโรงเรียนในที่สุด 
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2. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ 

 2.1 ความหมายของรูปแบบ 
 คําว8า “Model” เปEนคําภาษาอังกฤษที่เข�ามามีบทบาทในการทําวิจัยและ
วิทยานิพนธ<ของนิสิตนักศึกษาเพิ่มมากขึ้นโดยใช�คําว8า รูปแบบ ต�นแบบ แบบแผน 
แบบจําลอง เปEนต�นสําหรับในเอกสารฉบับนี้จะใช�คําว8า “รูปแบบ” เนื่องจากเปEนคําที่ใช�กัน
อย8างแพร8หลายในวงการวิจัยและการศึกษา (วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2553, หน�า 1) 
 รูปแบบเปEนสิ่วที่สร�างขึ้นและพัฒนาขึ้นไว�เปEนแนวทางในการทํา 
อย8างใดอย8างหนึ่งมีนักวิชาการได�ให�ความหมาย ไว�ดังนี้ 
  รัตนะ บัวสนธ< (2552, หน�า 124) ได�ให�ความหมายของรูปแบบไว�โดยจําแนก
ออกเปEน 3 ความหมาย ดังนี้ 1) แผนภาพหรือภาพร8างของสิ่งของสิงใดสิ่งหนึ่งที่ยังไม8
สมบูรณ<หรือเหมือนของจริง รูปแบบในความหมายนี้มักจะเรียกทับศัพท<ในภาษาไทยว8า 
“โมเดล” ได�แก8 โมเดลบ�าน โมเดลรถยนต< โมเดลเสื้อ เปEนต�น 2) แผนความสัมพันธ<ของ 
ตัวแปร หรือสมการทางคณิตศาสตร< ที่รู�จักกันในช่ือที่เรียกว8า “mathematical” และ   
3) แผนภาพที่แสดงถึงองค<ประกอบการทํางานของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช8น รูปแบบการสอน 
รูปแบบการบริหาร รูปแบบการประเมิน เปEนต�น 
  คัมภีร< สุดแท� (2553, หน�า 13) ได�ให�ความหมายของรูปแบบไว�ว8า รูปแบบ
คือ สิ่งที่สร�างขึ้นหรือพัฒนาขึ้น แสดงให�เห็นถึงองค<ประกอบสําคัญๆ ของเรื่องให�เข�าใจ 
ง8ายขึ้น เพื่อใช�เปEนแนวทางในการดําเนินงานต8อไป ในที่นี้ หมายถึง องค<ประกอบหลัก 
องค<ประกอบย8อย และตัวบ8งช้ีของการบริหารงานวิชาการสําหรับโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อใช�
เปEนแนวทางในหารดําเนินการบริหารงานวิชาการสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก 
  วาโร เพ็งสวัสดิ์ (2553, หน�า 3) ได�ให�ความหมายของรูปแบบไว�ว8า รูปแบบ 
หมายถึง กรอบความคิดทางด�านหลักการ วิธีดําเนินงาน และเกณฑ<ต8างๆ ของระบบที่
สามารถยึดถือเปEนแนวทางในการดําเนินงานเพื่อให�บรรลุถึงวัตถุประสงค<ได� 
  สิทธิพล พรมมินทร< (2553, หน�า 39) ได�ให�ความหมายของรูปแบบไว�ว8า
รูปแบบ หมายถึง สิ่งที่สร�างและพัฒนาขึ้น เพื่อแสดงให�เห็นถึงองค<ประกอบสําคัญๆ  
ของเรื่องใดเรื่องหนึ่งให�เข�าใจง8ายขึ้นเพื่อใช�เปEนแบบหรือแนวทางในการดําเนินงานอย8างใด
อย8างหนึ่งต8อไป 
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  ทองใบ ทองมาก (2555, หน�า 79) ได�ให�ความหมายของรูปแบบไว�ว8า 
รูปแบบสามารถอธิบายความหมายได�ตามปรากฏการณ<หรือความจริง ซึ่งเปEนการสร�างขึ้น
อย8างมีระบบแบบแผน แสดงถึงความสัมพันธ<ขององค<ประกอบต8างๆ ของกระบวนการที่
แสดงหรืออธิบายอย8างชัดเจนเปEนขั้นตอน 
  สมนึก บุญใหญ8 (2556, หน�า 18) ได�ให�ความหมายของรูปแบบไว�ว8า รูปแบบ
เปEนสิ่งจําลองของจริง เปEนตัวแบบที่ใช�เปEนแบบอย8างเปEนรูปแบบที่แสดงความสัมพันธ<
ระหว8างข�อมูลเชิงสัญลักษณ<และหลักการของระบบ หรือเปEนแบบแผนตัวอย8างของ 
การดําเนินงานแสดงความสัมพันธ<ระหว8างส8วนต8างๆในระบบ 
  บุญศรี แสงศรี (2557, หน�า 70) ได�ให�ความหมายของรูปแบบไว�ว8า รูปแบบ
เปEนสิ่งที่แสดงให�เห็นถึงความสัมพันธ<ขององค<ประกอบที่สําคัญๆ ในเรื่องหนึ่งเรื่องใด
โดยเฉพาะ เพื่ออธิบายพฤติกรรมหรือลักษณะบางประการของสิ่งที่เปEนจริงย8างหนึ่ง  
เมื่อได�รับการพัฒนาขึ้นเพื่อแสดงให�เห็นถึงองค<ประกอบสําคัญๆ ของเรื่องใดเรื่องหนึ่งให�
เข�าใจได�ง8ายขึ้นเปEนแนวทางในการดําเนินการอย8างใดอย8างหนึ่งต8อไป 
  เมธา สีหานาท (2558, หน�า 89) ได�ให�ความหมายของรูปแบบไว�ว8า รูปแบบ 
หมายถึง สิ่งที่แสดงถึงมโนทัศน<หรืออุดมคตใินเรื่องใดเรื่องหนึ่งแสดงให�เห็นความสัมพันธ<
กันขององค<ประกอบต8างๆ ผ8านกระบวนการทดสอบเพื่อให�เกิดความเที่ยงตรงและ 
ความน8าเช่ือถือเพื่อช8วยให�ตนเองและผู�อื่นเข�าใจได�ชัดเจนขึ้น 
  Piyanart Singchoo (2554, p. 67) ได�ให�ความหมายของการพัฒนารูปแบบ
ไว�ว8า รูปแบบ หมายถึง วิธีการบริหารของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามขอบข8ายและภารกิจ
การบริหารและจัดการศึกษา 4 ด�าน คือ ด�านการบริหารวิชาการ ด�านการบริหาร
งบประมาณด�านการบริหารบุคคลและด�านการบริหารทั่วไป โดยนําหลักธรรมาภิบาลตาม
ความเห็นของผู�เช่ียวชาญมากําหนดเปEนแนวทางในการบริหารงานแต8ละด�าน ซึ่งสอดคล�อง
กับรูปแบบในลักษณะที่ 2 
  Keeves (1998, p. 559) ได�ให�ความหมายของการพัฒนารูปแบบไว�ว8า 
รูปแบบ หมายถึง สิ่งที่แสดงโครงสร�างของความเกี่ยวข�องระหว8างชุดของป6จจัยหรือตัวแปร
ต8างๆ หรือองค<ประกอบที่สําคัญในเชิงความสัมพันธ<หรือเหตุผลซึ่งกันและกันเพื่อช8วยให�
เข�าใจข�อเท็จจริง หรือปรากฏการณ<ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ นอกจากนั้นยังได�กล8าว
ว8ารูปแบบที่ใช�ประโยชน<ได�ควรมีข�อกําหนด (requirement) 4 ประการ คือ 
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   1) รูปแบบ ควรประกอบด�วย ความสัมพันธ<อย8างมโีครงสร�าง (structural 
relationship)มากกว8าความสัมพันธ<ที่เกี่ยวเนื่องกันแบบรวมๆ (associative relationship) 
   2) รูปแบบ ควรใช�เปEนแนวทางในการพยากรณ<ผลที่จะเกิดขึ้น   
ซึ่งสามารถถูกตรวจสอบได�โดยการสังเกต ซึ่งเปEนไปได�ที่จะทดสอบรูปแบบบนพื้นฐาน 
ของข�อมูลได� 
   3) รูปแบบ ควรจะต�องระบุหรือช้ีให�เห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเรื่องที่
ศึกษา ดังนั้น นอกจากรูปแบบจะเปEนเครื่องมือในการพยากรณ<ได� ควรใช�อธิบาย
ปรากฏการณ<ได�ด�วย 
   4) รูปแบบ ควรเปEนเครื่องมือสร�างมโนทัศน<ใหม8และสร�างความสัมพันธ<
ของตัวแปรในลักษณะใหม8 ซึ่งเปEนการขยายในเรื่องที่กําลังศึกษา 
  จากความหมายที่กล8าวมา สรุปได�ว8า รูปแบบหมายถึง แนวคิดที่แสดงถึง
ความสัมพันธ<ระหว8าตัวแปร หรือองค<ประกอบที่สําคัญในเชิงความสัมพันธ< ช8วยให� 
เข�าใจข�อเท็จจริงในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ เพื่อเปEนแนวทางในการดําเนินกิจกรรม 
ให�บรรลุตามวัตถุประสงค<ที่กําหนดไว� 

 2.2 ประเภทของรูปแบบ 
 นักวิชาการหลายท8านได�จําแนกประเภทของรูปแบบ ไว�ดังนี้ 
  คัมภีร< สุดแท� (2553, หน�า 14) ได�กล8าวถึงประเภทของรูปแบบไว�ว8า การแบ8ง
ประเภทของรูปแบบขึ้นอยู8กับวัตถุประสงค<ในการสร�าง แบ8งเปEน 2 ชนิด คือ แบบจําลอง
ของสิ่งที่เปEนรูปธรรม และแบบจําลองของสิ่งที่เปEนนามธรรม 
  วาโร เพ็งสวัสดิ์ (2553, หน�า 5) ได�กล8าวถึงประเภทของรูปแบบไว�ว8า  
การแบ8งประเภทของรูปแบบจะขึ้นอยู8กับวัตถุประสงค<ในการอธิบายรูปแบบนั้นๆ 
  ทองใบ ทองมาก (2555, หน�า 80) ได�กล8าวถึงประเภทของรูปแบบไว�ว8า   
การแบ8งประเภทรูปแบบหรือแบบจําลองนั้นขึ้นอยู8กับวัตถุประสงค<ในการสร�าง 
  ปาริชาติ ชมช่ืน (2555, หน�า 10) ได�กล8าวถึงประเภทของรูปแบบไว�ว8า   
การแบ8งประเภทของรูปแบบพบว8าแบ8งตามวัตถุประสงค<ของการใช�ของผู�ที่ต�องการนํา
รูปแบบไปใช�และสร�างจากแนวคิดทฤษฎีที่สัมพันธ<ซึ่งกันและกัน 
  บุญเชิด ชํานิศาสตร< (2556, หน�า 16) ได�กล8าวถึงประเภทของรูปแบบไว�ว8า 
รูปแบบมีหลายประเภทด�วยกันเปEนสิ่งที่สร�างและพัฒนาขึ้น แต8ละสาขาก็มีรูปแบบที่
แตกต8างกันออกไป เช8น รูปแบบการศึกษาและสังคมศาสตร< ได�แบ8งออกเปEนรูปแบบ 
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การใช�อุปมาอุปไมยเทียบเคยีงปรากฏการณ<ซึ่งเปEนรูปธรรมเพื่อสร�างความเข�าใจใน
ปรากฏการณ<ที่เปEนนามธรรม รูปแบบที่ใช�ภาษาสื่อในการขยายหรืออภิปรายปรากฏการณ<
ที่ศึกษาด�วยภาษา แผนภูมิ รูปภาพ รูปแบบที่ใช�สมการทางคณิตศาสตร<เปEนสื่อในการแสดง
ความสัมพันธ<ด�วยตัวแปรต8างๆ และรูปแบบที่นําเอาตัวแปรต8างๆ มาสัมพันธ<กัน 
เชิงเหตุและผลที่เกิดขึ้น 
  เพิ่มพูน ร8มศรี (2558, หน�า 67-68) ได�กล8าวถึงประเภทของรูปแบบไว�ว8า   
การแบ8งประเภทของรูปแบบหรือแบบจําลองนั้นขึ้นอยู8กับวัตถุประสงค<ในการสร�างและ
สร�างขึ้นจากแนวคิดทฤษฎี รูปแบบควรแบ8งเปEน 2 ประเภท คือ 1) รูปแบบที่เปEนนามธรรม 
เปEนสิ่งที่สามารถจับต�องได� มีรูปร8าง มีขนาด เช8น รูปแบบของเครื่องบินรูปแบบของต�นแบบ
ผลิตภัณฑ<สินค�า เปEนต�น 2) รูปแบบที่เปEนนามธรรมเปEนโครงสร�างทางความคิดหรือ
องค<ประกอบของเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพื่อเปEนแนวทางในการดําเนินงาน  
 สรุปได�ว8า ประเภทของรูปแบบนั้นขึ้นอยู8กับวัตถุประสงค<ในการสร�างและ 
การใช�ของผู�ที่ต�องการนํารูปแบบไปใช� ซึ่งสร�างจากแนวคิดทฤษฎีที่มีความสอดคล�อง
สัมพันธ<กันและสามารถอธิบายรูปแบบได�อย8าชัดเจน 

 2.3 องค.ประกอบของรูปแบบ 
 นักวิชาการหลายท8านได�กล8าวถึงองค<ประกอบของรูปแบบ ไว�ดังนี้ 
  ธีระ รุญเจริญ (2550, หน�า 12) ได�กล8าวถึงองค<ประกอบของรูปแบบไว�ว8า   
องค<ประกอบของรูปแบบมี 6 องค<ประกอบ ดังนี้ 1) หลักการของรูปแบบ 2) วัตถุประสงค<
ของรูปแบบ 3) กลไกการดําเนินการ 4) วิธีดําเนินการของรูปแบบ 5) แนวทางการประเมิน
รูปแบบ และ 6) เงื่อนไขความสําเร็จ 
  วาโร เพ็งสวัสดิ์ (2553, หน�า 6) ได�กล8าวถึงองค<ประกอบของรูปแบบไว�ว8า   
การกําหนดองค<ประกอบของรูปแบบว8าจะประกอบด�วยอะไรบ�าง จํานวนเท8าใดมโีครงสร�าง
และความสัมพันธ<กันอย8างไร ขึ้นอยู8กับปรากฏการณ< ป6จจัยหรือตัวแปรต8างๆ ที่กําลังศึกษา  
ซึ่งจะออกแบบตามแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย และหลักการพื้นฐานในการกําหนดรูปแบบ
นั้นๆ เปEนหลัก 
  วิชัย มานะพิมพ< (2556, หน�า 21) ได�กล8าวถึงองค<ประกอบของรูปแบบไว�ว8า   
การกําหนดองค<ประกอบของรูปแบบขึ้นอยู8กับการศึกษาว8าต�องการทํานายปรากฏการณ< 
ด�านใด เรื่องอะไร แล�วเลือกใช�ให�สอดคล�องกับวัตถุประสงค<   
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  สมนึก บุญใหญ8 (2556, หน�า 21) ได�กล8าวถึงองค<ประกอบของรูปแบบไว�ว8า 
องค<ประกอบของรูปแบบการบริหารงานบุคคลหรืองานอื่นๆ ควรมีองค<ประกอบหลัก   
คือวัตถุประสงค<ของรูปแบบ วิธีการดําเนินงานของรูปแบบ มีหลักการและทฤษฎี   
การอธิบายศัพท<เฉพาะชัดเจน ระบุการนํารูปแบบไปใช�โดยมีสาระขององค<ประกอบ 
ที่สมบูรณ<เอื้อประโยชน<ต8อผู�สนใจศึกษาและนํารูปแบบไปใช�เปEนอย8างดี 
  สมศรี สุ8มมาตร (2557, หน�า 96) ได�กล8าวถึงองค<ประกอบของรูปแบบไว�ว8า   
การพัฒนารูปแบบที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต�องมีขั้นตอนในการดําเนินงาน 
ที่สอดคล�องกับกระบวนการวิจัยและพัฒนา ประกอบด�วย 1) หลักการ 2) จุดมุ8งหมาย   
3) การจัดกลไกในการดําเนินการ 4) วิธีการดําเนินการ 5) การประเมินผล และ  
6) เงื่อนไขความสําเร็จและได�รับการยืนยันจากผู�เช่ียวชาญตามกรอบแนวคิดซึ่งเปEนพื้นฐาน
ในการพัฒนารูปแบบนั้นๆ และการทดลองใช�รูปแบบเพื่อวิเคราะห<ป6ญหาและอุปสรรค
ต8างๆ ในการนํารูปแบบไปใช� 
  กมลพรรณ เภาโพธิ์ (2558, หน�า 16) ได�กล8าวถึงองค<ประกอบของรูปแบบ
ไว�ว8า องค<ประกอบของรูปแบบที่สําคัญที่คล�ายคลึงกัน คือ 1) หลักการ แนวคิดแบบแผน
ป6จจัยนําเข�า 2) วัตถุประสงค< จุดหมาย เปVาประสงค< 3) ระบบกลไกเงื่อนไขของรูปแบบ 
4) กระบวนการ วิธีการหรือยุทธศาสตร<ของรูปแบบ 5) ผลที่เกิดแนวทางการประเมิน
รูปแบบซึ่งการที่รูปแบบใดจะมีองค<ประกอบอย8างไร มากน�อยเท8าไรไม8เปEนที่แน8นอน  
ขึ้นอยู8กับรูปแบบนั้นๆ 
 สรุปได�ว8า องค<ประกอบของรูปแบบประกอบด�วย 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค<   
3) กระบวนการดําเนินงาน และ 4) การประเมินผล ทั้งนี้องค<ประกอบของรูปแบบจะมีมาก
หรือน�อยขึ้นอยู8กับป6จจัยหรือตัวแปรที่ศึกษา   

 2.4 การพัฒนารูปแบบ 
 นักวิชาการหลายท8านได�กล8าวถึงการพัฒนารูปแบบ ไว�ดังนี้  
  ธวัชชัย รัตตัญ�ู (2551, หน�า 80) ได�กล8าวถึง การพัฒนารูปแบบไว�ว8า   
การพัฒนารูปแบบ หมายถึง กระบวนการในการสร�างหรือพัฒนาแบบจําลอง 
ซึ่งประกอบด�วย  
   1) การศึกษาองค<ความรู�ที่เกี่ยวข�อง 
   2) การกําหนดหลักการและองค<ประกอบของแบบจําลอง 
   3) การร8างแบบจําลอง 
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   4) การตรวจสอบความเหมาะสมและความเปEนไปได�หรือการทดลองใช�
แบบจําลอง 
  คัมภีร< สุดแท� (2553, หน�า 14) ได�กล8าวถึง การพัฒนารูปแบบไว�ว8า  
การพัฒนารูปแบบมีกระบวนการ เริ่มจากการศึกษาองค<ประกอบของรูปแบบหรือกรอบ
งานที่จะสร�างและพัฒนารูปแบบ จัดทําร8างรูปแบบ ตรวจสอบรูปแบบ ปรับปรุงรูปแบบ 
จัดทําคู8มือ การดําการตามรูปแบบประเมินความเหมาะสมของคู8มือ ทดลองใช�รูปแบบและ
ประเมินผลการใช�รูปแบบ 
  วาโร เพ็งสวัสดิ์ (2553, หน�า 9) กล8าวถึง การพัฒนารูปแบบไว�ว8า  
การพัฒนารูปแบบแบ8งออกเปEน 2 ขั้นตอน ได�แก8 1) การสร�างหรือพัฒนารูปแบบ และ 
2) การตรวจสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบ 
  ทองใบ ทองมาก (2555, หน�า 84) ได�กล8าวถึง การพัฒนารูปแบบไว�ว8า   
การพัฒนารูปแบบเปEนการเริ่มต�นของการกําหนดขอบเขตและสาระของรูปแบบอันเปEน
ขั้นตอนแรกของการคิดค�นหาแนวทางในการแก�ป6ญหาในการดําเนินงาน จากนั้นก็เปEน 
การทบทวนวรรณกรรมและปรับปรุงรูปแบบต�นร8าง ศึกษาสภาพป6ญหาป6จจุบันตามกรอบ
แนวคิดของรูปแบบต�นร8าง และตรวจสอบคุณภาพรูปแบบ ซึ่งการตรวจสอบคุณภาพ
รูปแบบดังกล8าวอาจดําเนินการโดยวิธใีดวิธีหนึ่งก็ได� เช8น อาจเปEนการตรวจสอบโดย
ผู�ทรงคุณวุฒิ การประชุมสัมมนา หรือโดยการทดลอง แล�วจึงดําเนินการปรับปรุง 
ให�เปEนรูปแบบที่สมบูรณ<ต8อไป 
  มีศิลป_ ชินภักดี (2555, หน�า 24) ได�กล8าวถึง การพัฒนารูปแบบไว�ว8า  
การพัฒนารูปแบบเปEนการสร�างหรือปรับปรุงรูปแบบการดําเนินงานขององค<การ 
หน8วยงาน สาระหรือรูปแบบที่สําคัญในเรื่องที่ต�องการศึกษาที่แสดงถึงแนวความคิด 
วัตถุประสงค< เปVาหมาย และวิธีการที่นําไปสู8การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ด�วย
กระบวนการศึกษาหลักการ แนวความคิด ทฤษฎี การสังเคราะห< การสร�างรูปแบบ
การศึกษาความเหมาะสมและความเปEนไปได� หรือการตรวจสอบรูปแบบ และการนําเสนอ
รูปแบบ 
  ละมุล รอดขวัญ (2555, หน�า 22) ได�กล8าวถึง การพัฒนารูปแบบไว�ว8า  
การสร�างหรือพัฒนารูปแบบขึ้นอยู8กับลักษณะของรูปแบบนั้นๆ ว8าควรจะแบ8งขั้นตอน 
การสร�างหรือพัฒนาอย8างไรแต8ที่สําคัญควรบอกปฏิสัมพันธ<หรือที่มาการเขียนอธิบายด�วย
รูปแบบที่จะนําเสนอเปEนเรื่องๆ ส8วนการนํารูปแบบไปใช� ควรใช�ให�ตรงกับเนื้อหาและ 
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ส8วนสุดท�ายก็คือการดูผลที่เกิดจากการใช�รูปแบบทั้งทางตรงและทางอ�อม เพื่อเปEนสิ่ง
พิจารณาว8าจะเลือกรูปแบบไปใช�หรือพัฒนาต8อไปได�ด�วย 
  วิชัย มานะพิมพ< (2556, หน�า 23) ได�กล8าวถึง การพัฒนารูปแบบไว�ว8า  
การสร�างหรือการปรับปรุง การดําเนินงานขององค<การ หน8วยงานหรือองค<ประกอบที่
สําคัญในเรื่องที่ต�องศึกษาที่แสดงถึงแนวความคิด ทฤษฎี การสังเคราะห< การสร�างรูปแบบ  
การศึกษาความเหมาะสมและความเปEนไปได� หรือการตรวจสอบรูปแบบและการนําเสนอ
รูปแบบ 
  สมนึก บุญใหญ8 (2556, หน�า 23) ได�กล8าวถึง การพัฒนารูปแบบไว�ว8า   
การพัฒนารูปแบบเริ่มจากการศึกษาองค<ประกอบของรูปแบบ สร�างรูปแบบและตรวจสอบ
ความเหมาะสมของรูปแบบ จัดทําคู8มือเพื่อนํารูปแบบไปทดลองใช� และประเมินความ
เหมาะสม ความเปEนไปได�ของรูปแบบจากผู�เช่ียวชาญ ในการพยากรณ<ผลที่ตรวจสอบได�
โดยการสังเกตและหาข�อมูลเชิงประจักษ<ได� 
  วรี จันทะงาม (2557, หน�า 72) ได�กล8าวถึง การพัฒนารูปแบบไว�ว8า  
การพัฒนารูปแบบเปEนการสร�างรูปแบบที่สัมพันธ<กันจากกรอบแนวคิดพื้นฐาน เพื่อใช�เปEน
แนวทางในการพยากรณ<ผลจากการใช�รูปแบบ ซึ่งไม8มีข�อกําหนดตายตัวว8าต�องสร�าง
อย8างไรและมีการตรวจสอบหาคุณภาพของรูปแบบที่สร�างขึ้นนั้น ซึ่งสรุปขั้นตอน 
ในการพัฒนารูปแบบได�ว8าเริ่มจากการศึกษาองค<ประกอบของรูปแบบ สร�างรูปแบบและ
ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ จัดทําคู8มือเพื่อนํารูปแบบไปทดลองใช� และประเมิน
ความเหมาะสมความเปEนไปได�ของรูปแบบจากผู�เช่ียวชาญ 
  กมลพรรณ เภาโพธิ์ (2558, หน�า 19) ได�กล8าวถึง การพัฒนารูปแบบไว�ว8า   
การพัฒนารูปแบบมีขั้นตอนการพัฒนาอยู8 3 ขั้นตอน ได�แก8 ขั้นตอนที่ 1 รวบรวม ข�อมูล 
วิเคราะห<และสังเคราะห<ข�อมูล ขั้นตอนที่ 2 การนําข�อมูลจากการศึกษามาวิเคราะห<และ
สังเคราะห<เพื่อพัฒนาเปEนองค<ประกอบของรูปแบบ ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบ 
ความเหมาะสมของรูปแบบ 
  ณะภา ลีพรม (2558, หน�า 17) ได�กล8าวถึง การพัฒนารูปแบบไว�ว8า  
การพัฒนารูปแบบสามารถแบ8งออกเปEน 2 ขั้นตอน คือ 1) การพัฒนารูปแบบ คือ  
การสร�างรูปแบบจําลองขึ้นมาโดยอาศัยข�อมูลจากการศึกษา หรือจากบุคคล  
2) ทดสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบ คือ นํารูปแบบจําลองที่สร�างขึ้นไปตรวจสอบ 
ความเหมาะสมความเปEนไปได�ของรูปแบบหรือทดลองใช�ต8อไป 
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 สรุปได�ว8า การพัฒนารูปแบบ หมายถึง การสร�างเปEนการสร�างรูปแบบที่
สัมพันธ<กันจากกรอบแนวคิดพื้นฐาน เพื่อใช�เปEนแนวทางในการพยากรณ<ผลจากการใช�
รูปแบบสามารถแบ8งออกเปEน 2 ขั้นตอน คือ 1) การพัฒนารูปแบบ คือ การสร�างรูป
แบบจําลองขึ้นมาโดยอาศัยข�อมูลจากการศึกษา หรือจากบุคคล 2) ทดสอบความเที่ยงตรง
ของรูปแบบ คือ นํารูปแบบจําลองที่สร�างขึ้นไปตรวจสอบความเหมาะสมความเปEนไปได�
ของรูปแบบหรือทดลองใช�ต8อไป 
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บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 มีความมุ,งหมายเพื่อพัฒนาและ
ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนสังกัดสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ซึ่งแบ,งการดําเนินการวิจัยออกเป/น   
2 ระยะ ดังนี้ 

  ระยะท่ี 1 การพัฒนารูปแบบการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ประกอบด�วย 
   1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และสังเคราะห4เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข�อง 
   1.2 นําขอบเขตด�านเนื้อหาจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข�องมาร,างรูปแบบการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 
   1.3 นําร,างรูปแบบการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนไปให�ผู�ทรงคุณวุฒิ
พิจารณา 

  ระยะท่ี 2 การตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารงาน
ห�องสมุดโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
ประกอบด�วย 
   2.1 ประชากรและกลุ,มตัวอย,าง 
   2.2 เครื่องมือที่ใช�ในการวิจัย 
   2.3 การเก็บรวบรวมข�อมูล 
   2.4 การแปลผลคะแนน 
   2.5 การวิเคราะห4ข�อมูล 
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ระยะท่ี 1 การพัฒนารปูแบบการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนสังกดั 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

 ในระยะนี้ ผู�วิจัยดําเนินการโดยวิเคราะห4และสังเคราะห4 แนวคิด ทฤษฎี  
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข�องกับรูปแบบการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน แล�วนําผล
การศึกษามากําหนดกรอบแนวคิดการวิจัยและร,างรูปแบบซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
  1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และสังเคราะห4เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข�องกับ
ป=จจัยสนับสนุนการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน ขอบข,ายการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน   
กระบวนการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน และผลของการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน   
เพื่อนําข�อมูลดังกล,าวมากําหนดกรอบแนวคิดของการวิจัย 
  1.2 นําขอบเขตด�านเนื้อหาที่ได�จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข�องในข�อ 1.1 มาร,างรูปแบบการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน  
ซึ่งองค4ประกอบของร,างรูปแบบ ประกอบด�วย 
   1.2.1 ป=จจัยสนับสนุนการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน ได�แก, 
    1) ผู�บริหาร 
    2) บุคลากร 
    3) งบประมาณ 
    4) อาคาร สถานที่ 
    5) วัสดุ ครุภัณฑ4 
   1.2.2 ขอบข,ายการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน ได�แก, 
    1) การบริหารงาน 
    2) งานเทคนิค 
    3) การบริการและกิจกรรม 
   1.2.3 กระบวนการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน ได�แก, 
    1) การวางแผน 
    2) การจัดองค4การ 
    3) การจัดบุคคลข�าทํางาน 
    4) ดําเนินการพัฒนา    
    5) ติดตามประเมินผล  
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   1.2.4 ผลของการพัฒนารูปแบบการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน ได�แก, 
    1) นักเรียนมีนิสัยรักการอ,าน 
    2) ห�องสมุดมีบรรยากาศที่เอื้อต,อการเข�าใช�บริการ 
    3) มีการบริการที่ดี 
    4) นักเรียนเข�าใช�บริการห�องสมุดในการศึกษาค�นคว�ามากขึ้น 
  1.3 นําร,างรูปแบบการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนไปให�ผู�ทรงคุณวุฒิ
พิจารณา มีรายละเอียด ดังนี้ 
   1.3.1 ผู�ทรงคุณวุฒิพิจารณาร,างรูปแบบการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 
จํานวน 5 ท,าน (รายช่ือผู�ทรงคุณวุฒใินภาคผนวก ข) 
    ในการวิจัยครั้งนี้ ผู�วิจัยกําหนดคุณสมบัติของผู�ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 
     1) อาจารย4ในระดับอุดมศึกษา มีวุฒิการศึกษาไม,ตํ่ากว,าระดับ
ปริญญาโททางด�านการศึกษาและมีประสบการณ4การสอนไม,ตํ่ากว,า 5 ปD จํานวน 1 คน 
     2) ผู�บริหารโรงเรียนวุฒิการศึกษาไม,ตํ่ากว,าระดับปริญญาโท
ทางด�านการศึกษา วิทยฐานะชํานาญการพิเศษขึ้นไป และมีประสบการณ4การบริหาร 
ไม,ตํ่ากว,า 10 ปD จํานวน 2 คน 
     3) ครูบรรณารักษ4 หรือครูผู�รับผิดชอบงานห�องสมุด  
วุฒิการศึกษาไม,ตํ่ากว,าระดับปริญญาโททางด�านการศึกษา และมีประสบการณ4 
การบริหารงานห�องสมุดไม,ตํ่ากว,า 5 ปD จํานวน 2 คน 
   1.3.2 เครื่องมือที่ใช�ในการวิจัย 
    1) ลักษณะของเครื่องมือ 
    เครื่องมือที่ใช�ในขั้นนี้เป/นแบบสอบถามชนิดเห็นด�วยและไม,เห็นด�วย
เกี่ยวกับร,างรูปแบบการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนพร�อมข�อเสนอแนะเพิ่มเติมของ
ผู�ทรงคุณวุฒิ ซึ่งแบบสอบถามแบ,งเป/น 2 ตอน ดังนี้ 
     ตอนที่ 1 สถานภาพของผู�ตอบแบบสอบถาม 
     ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบ 
การบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม
เขต 2 ทั้ง 4 องค4ประกอบ ได�แก, 1) ป=จจัยสนับสนุนการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน   
2) ขอบข,ายการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 3) กระบวนการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 
4) ผลของการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน  
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    2) การสร�างเครื่องมือ 
    ผู�วิจัยนําข�อมูลที่ได�จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และสังเคราะห4
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข�องมาเป/นกรอบในการสร�างแบบสอบถาม โดยครอบคลุมเนื้อหา
ทั้ง 4 องค4ประกอบ ได�แก, 1) ป=จจัยสนับสนุนการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน   
2) ขอบข,ายการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 3) กระบวนการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 
4) ผลของการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 
    3) การหาคุณภาพเครื่องมือ 
    การหาคุณภาพเครื่องมือผู�วิจัยได�กําหนดขั้นตอนในการดําเนินการ 
ดังนี้ 
    3.1) ผู�วิจัยนําแบบสอบถามที่สร�างขึ้นเสนอต,อประธานกรรมการและ
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ4 เพื่อตรวจสอบและให�คําแนะนําในเรื่องของความเหมาะสม
ของการใช�ภาษาและความถูกต�องครอบคลุมประเด็นเนื้อหาเพื่อนํามาปรับปรุงแก�ไข 
    3.2) ผู�วิจัยนําข�อเสนอแนะของประธานกรรมการและกรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ4มาปรับปรุงแก�ไขแบบสอบถาม และเสนอแบบสอบถาม 
ต,อประธานกรรมการและกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ4อีกครั้ง เมื่อมีความเหมาะสม
ถูกต�องแล�วจึงจัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ4เพื่อส,งให�ผู�เช่ียวชาญได�ตอบแบบสอบถาม 
    4) การเก็บรวบรวมข�อมูล 
    การเก็บรวบรวมข�อมูล ในระยะนี้ผู�วิจัยมีวิธีการดําเนินการ ดังนี้ 
     4.1) ติดต,อผู�ทรงคุณวุฒโิดยตรง เพื่อสอบถามความสมัครใจและ
ความเต็มใจที่จะให�ความร,วมมือในการวิจัย 
     4.2) ผู�วิจัยติดต,อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เพื่อขอหนังสือราชการขอความอนุเคราะห4เป/นผู�ทรงคุณวุฒิพิจารณารูปแบบ 
     4.3) ส,งแบบสอบถามให�ผู�ทรงคุณวุฒิด�วยตนเองและขอรับคืนด�วย
ตนเองทั้งหมด และรวบรวมผลการตอบแบบสอบถาม ตรวจสอบความครบถ�วนสมบูรณ4 
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    5) การวิเคราะห4ข�อมูล 
    ผู�วิจัยนําข�อมูลจากแบบสอบถามมาคํานวณ โดยกําหนด 
การให�คะแนน คือ ถ�าประเด็นคําถามนั้นเห็นด�วยให� 1 แต,ถ�าประเด็นนั้นไม,เห็นด�วยให� 0 
และประเด็นคําถามในแต,ละประเด็นที่ผู�ทรงคุณวุฒิเห็นด�วย ตั้งแต,ร�อยละ 80 ขึ้นไป   
ถือว,าเป/นประเด็นคําถามที่มีความเหมาะสมที่จะนําไปใช�เป/นรูปแบบการบริหารงาน
ห�องสมุดโรงเรียน โดยใช�ค,าร�อยละเป/นสถิตใินการวิเคราะห4ข�อมูล 

ระยะท่ี 2 การตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารงาน 
ห�องสมุดโรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประถมศึกษา
นครพนม เขต 2 

 2.1 ประชากรและกลุ0มตัวอย0าง 
  2.1.1 ประชากรที่ใช�ในการวิจัยครั้งนี้ ได�แก, ผู�บริหารและครู สังกัด 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ประจําปDการศึกษา 2561 
จํานวน 2,004 คน ประกอบด�วย ผู�บริหาร 206 คน และครู จํานวน 1,798 คน   
  2.1.2 กลุ,มตัวอย,าง 
  กลุ,มตัวอย,างที่ใช�ในการวิจัยครั้งนี้ เป/นผู�บริหารและครู  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 กําหนดขนาดของ 
กลุ,มตัวอย,างโดยใช�ตารางของ เครจซี่ และมอร4แกน (Krejcie and Morgan อ�างถึงใน  
วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2551 หน�า 191) ได�จํานวน 322 คน แต,ในการวิจัยครั้งนี้ผู�วิจัยใช�กลุ,ม
ตัวอย,าง จํานวน 330 คน ประกอบด�วย ผู�บริหาร จํานวน 70 คน และครู จํานวน 260 คน   
  การได�มาของกลุ,มตัวอย,างใช�การสุ,มแบบหลายขั้นตอน (multi-stage 
random sampling) ซึ่งมีขั้นตอนการสุ,ม ดังนี้ 
   1) ใช�อําเภอเป/นหน,วยสุ,ม สุ,มอย,างง,าย ใช�วิธีการจับสลาก โดยใช�เกณฑ4
ร�อยละ 70 จาก 6 อําเภอ ได� 4 อําเภอ ประกอบด�วย อําเภอบ�านแพง อําเภอศรีสงคราม 
อําเภอท,าอุเทน และอําเภอนาหว�า 
   2) สุ,มโรงเรียนในแต,ละอําเภอ ใช�วิธีสุ,มอย,างง,าย โดยการจับสลากใช�
เกณฑ4ร�อยละ 50 จะได�โรงเรียน จํานวน 70 โรงเรียน ประกอบด�วย 
    2.1 อําเภอบ�านแพง  มีจํานวน 28 โรงเรียน ได� 14 โรงเรียน 
    2.2 อําเภอศรีสงคราม มีจํานวน 44 โรงเรียน ได� 22 โรงเรียน 



70 

    2.3 อําเภอท,าอุเทน  มีจํานวน 44 โรงเรียน ได� 22 โรงเรียน 
    2.4 อําเภอนาหว�า   มีจํานวน 24 โรงเรียน ได� 12 โรงเรียน 
   3) ใช�ผู�บริหารเป/นหน,วยการสุ,ม โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจงจาก
ผู�บริหารโรงเรียนในข�อ 2 โรงเรียนละ 1 คน รวม 70 คน 
   4) ใช�ครูเป/นหน,วยการสุ,ม โดยวิธีการสุ,มอย,างง,าย จากโรงเรียนในข�อ 2
โดยใช�อัตราส,วนร�อยละ 27 ของจํานวนครูในแต,ละโรงเรียน ได�จํานวนครูทั้งหมด 260 คน 

ตาราง 5 แสดงประชากรและกลุ,มตัวอย,างผู�บริหารและครู จําแนกตามอําเภอและ 
            โรงเรียนที่สุ,มเลือกเป/นกลุ,มตัวอย,างสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
            ประถมศึกษานครพนม เขต 2 

ลําดับที ่ โรงเรียน 

จํานวนประชากร จํานวนกลุ0มตัวอย0าง 

ผู�บ
ริห

าร
 

ครู
 

รว
ม 

ผู�บ
ริห

าร
 

ครู
 

รว
ม 

อําเภอนาทม 
- - 16 121 137    

อําเภอโพนสวรรค2 
- - 36 335 371    

อําเภอบ�านแพง 
1 อนุบาลบ�านแพง 4 54 58 1 16 17 

2 ชุมชนไผ,ล�อม 1 19 20 1 5 6 

3 บ�านนาเรียงทุ,งเจริญ 1 10 11 1 3 4 

4 บ�านหนองแวง 1 8 9 1 2 3 

5 ชุมชนนาพระชัย 1 12 13 1 3 4 

6 บ�านคํานกกก 1 14 15 1 4 5 

7 บ�านดอนกลาง 1 17 18 1 5 6 

8 บ�านนาเข 1 13 14 1 4 5 

9 บ�านนางัว 1 7 8 1 1 2 

10 บ�านปaาหว�าน 1 16 17 1 4 5 
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ตาราง 5 (ต,อ) 

ลําดับที ่ โรงเรียน 

จํานวนประชากร จํานวนกลุ0มตัวอย0าง 

ผู�บ
ริห

าร
 

ครู
 

รว
ม 

ผู�บ
ริห

าร
 

ครู
 

รว
ม 

11 บ�านโคกยาว 1 5 6 1 1 2 

12 บ�านโพนทอง 1 7 8 1 1 2 

13 บ�านนาข,าคําพอก 1 7 8 1 1 2 

14 บ�านท,าลาดราษฎร4สามัคค ี 1 7 8 1 1 2 

อําเภอศรสีงคราม 
15 บ�านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย4) 3 36 42 1 10 11 

16 บ�านปฏิรูป 1 10 11 1 3 4 

17 บ�านหาดแพง  1 14 15 1 4 5 

18 บ�านเสียวสงคราม 1 10 11 1 3 4 

19 บ�านอีอูด 1 13 14 1 4 5 

20 บ�านนาเดื่อ 1 9 20 1 5 6 

21 บ�านนาอินทร4นาโอนาคอยพัฒนา 1 11 12 1 3 4 

22 ดอนถ,อนโคกกลางวิทยา 1 10 11 1 3 4 

23 ชุมชนเอื้องก,อนาดี 1 19 20 1 5 6 

24 บ�านหนองผือ 1 13 14 1 4 5 

25 บ�านเซียงเซา 1 10 11 1 3 4 

26 บ�านนาจาน 1 10 11 1 3 4 

27 บ�านนาโพธ์ิ 2 17 19 1 5 6 

28 บ�านโพนสว,าง 1 10 11 1 3 4 

29 บ�านภูกระแต 2 20 22 1 5 6 

30 บ�านเหล,า 1 9 10 1 2 3 

31 บ�านดอนสมอ 1 9 10 1 2 3 

32 บ�านดอนแดง 1 9 10 1 2 3 

33 ชุมชนบ�านสามผง 1 12 13 1 3 4 

34 บ�านดงน�อย 1 10 11 1 3 4 

35 บ�านข,า 1 20 21 1 5 6 

36 บ�านขามเปDbย 1 15 16 1 4 5 



72 

ตาราง 5 (ต,อ) 

ลําดับที ่ โรงเรียน 

จํานวนประชากร จํานวนกลุ0มตัวอย0าง 

ผู�บ
ริห

าร
 

ครู
 

รว
ม 

ผู�บ
ริห

าร
 

ครู
 

รว
ม 

อําเภอท0าอุเทน 
37 บ�านหาดกวน 1 14 15 1 4 5 

38 บ�านแก�วป=ดโปaง 1 10 11 1 3 4 

39 ชุมชนบ�านไชยบุรี 1 8 9 1 2 3 

40 ชุมชนบ�านคําพอกท,าดอกแก�ว 1 20 21 1 6 7 

41 บ�านท,าอุเทน 1 10 11 1 3 4 

42 บ�านห�วยพระ 1 15 16 1 4 5 

43 บ�านโพนก,อ 2 19 21 1 6 7 

44 บ�านม,วงนาสีดา 1 8 9 1 2 3 

45 บ�านเวินพระบาท 1 6 7 1 1 2 

46 อุเทนวิทยาคาร 1 14 15 1 4 5 

47 บ�านนาผักปอด 1 6 7 1 1 2 

48 บ�านโพน 1 9 10 1 2 3 

49 บ�านน�อยทวย 1 8 9 1 2 3 

50 บ�านตาล 1 9 10 1 2 3 

51 บ�านพนอม 1 15 16 1 4 5 

52 บ�านพะทาย 1 16 17 1 4 5 

53 บ�านนาข,าท,า 1 13 14 1 3 4 

54 บ�านโคกสว,าง 1 8 9 1 2 3 

55 บ�านหนองเทา 1 15 16 1 4 5 

56 บ�านท,าหนามแก�วสวนกล�วย 1 9 10 1 2 3 

57 บ�านบุ,ง 1 7 8 1 1 2 

58 ไตรราษฎร4วิทยาคาร 1 9 10 1 2 3 
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ตาราง 5 (ต,อ) 

ลําดับที ่ โรงเรียน 

จํานวนประชากร จํานวนกลุ0มตัวอย0าง 

ผู�บ
ริห

าร
 

ครู
 

รว
ม 

ผู�บ
ริห

าร
 

ครู
 

รว
ม 

อําเภอนาหว�า 
59 บ�านนาหว�า 2 35 37 1 9 10 

60 บ�านนาคูณน�อยหนองหัวงัว 1 10 11 1 3 4 

61 ชุมชนประสานมิตร 1 22 23 1 6 7 

62 ราษฎร4สามัคคี 4 48 52 1 14 15 

63 บ�านดอนแดง 1 13 14 1 4 5 

64 บ�านอูนยางคํา 1 11 12 1 3 4 

65 บ�านเสียววิทยา 1 9 10 1 2 3 

66 บ�านตาลราษฎร4อุทิศ 1 11 12 1 3 4 

67 บ�านโคกสะอาด 1 13 14 1 4 5 

68 ชุมชนนางัว 1 20 21 1 5 6 

69 บ�านนาคอย 1 14 15 1 4 5 

70 บ�านอูนนา 1 16 17 1 4 5 

รวม 82 962 1,057 70 260 330 

 2.2 เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย 
  2.2.1 ลักษณะของเครื่องมือวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช�ในการวิจัยระยะการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ   
คือ แบบสอบถามเพื่อศึกษาความคิดเห็นที่เกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบ 
การบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม
เขต 2 ซึ่งเป/นแบบสอบถามชนิดมาตราส,วนประมาณค,า (Rating scale) 5 ระดับ   
แบ,งออกเป/น 2 ตอน ดังนี้ 
   ตอนที่ 1 สถานภาพผู�ตอบแบบมีลักษณะเป/นข�อคําถามแบบ 
ตรวจสอบรายการ (Checklist) ประกอบด�วย เพศ สถานภาพตําแหน,ง ระดับการศึกษาและ
ประสบการณ4ทํางาน 
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   ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบ 
การบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  
เขต 2 มีลักษณะเป/นข�อคําถามชนิดมาตราส,วนประมาณค,า (Rating Scale) โดยสร�าง 
ข�อคําถามในแต,ละองค4ประกอบตามความเห็นของผู�ทรงคุณวุฒิและผู�วิจัยได�กําหนดค,า
คะแนนความเหมาะสมออกเป/น 5 ระดับ ดังนี้ 
    ระดับความเหมาะสมมากที่สุด ให�ค,าคะแนน 5 คะแนน 
    ระดับความเหมาะสมมาก   ให�ค,าคะแนน 4 คะแนน 
    ระดับความเหมาะสมปานกลาง ให�ค,าคะแนน 3 คะแนน 
    ระดับความเหมาะสมน�อย   ให�ค,าคะแนน 2 คะแนน 
    ระดับความเหมาะสมน�อยที่สุด ให�ค,าคะแนน 1 คะแนน 
  2.2.2 การสร�างเครื่องมือ 
  ผู�วิจัยสร�างแบบสอบถามตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้นในระยะที่ 1 การพัฒนา
รูปแบบการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 2 ประกอบด�วย 4 องค4ประกอบ ได�แก, 1) ป=จจัยสนับสนุนการบริหารงาน
ห�องสมุดโรงเรียน 2) ขอบข,ายการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 3) กระบวนการบริหารงาน
ห�องสมุดโรงเรียน 4) ผลของการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 
  2.2.3 การหาคุณภาพเครื่องมือ 
   2.2.3.1 ผู�วิจัยสร�างแบบสอบถามตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น 
และนําเสนอต,อประธานกรรมการและกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ4 เพื่อตรวจสอบ 
ความเหมาะสมของการใช�ภาษาและความถูกต�องครอบคลุมประเด็นเนื้อหา 
   2.2.3.2 นําแบบสอบถามที่ผ,านการตรวจสอบแก�ไขแล�ว 
จากประธานกรรมการและกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ4ไปให�ผู�เช่ียวชาญตรวจสอบ  
จํานวน 5 ท,าน (รายช่ือผู�เช่ียวชาญในภาคผนวก ค) 
   ในการวิจัยครั้งนี้ ผู�วิจัยกําหนดคุณสมบัติของผู�เช่ียวชาญ ดังนี้ 
    1) อาจารย4ในระดับอุดมศึกษา มีวุฒิการศึกษาไม,ตํ่ากว,าระดับ
ปริญญาเอกทางด�านการศึกษา และมีประสบการณ4สอนไม,ตํ่ากว,า 10 ปD จํานวน 1 คน 
    2) ผู�บริหารโรงเรียน มีวุฒิการศึกษาไม,ตํ่ากว,าระดับปริญญาโท
ทางด�านการศึกษา วิทยฐานะชํานาญการพิเศษขึ้นไปและมีประสบการณ4การบริหาร
สถานศึกษาไม,ตํ่ากว,า 10 ปD จํานวน 2 คน 
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    3) ครูหรือบุคลากรที่รับผิดชอบงานห�องสมุดโรงเรียน มีวุฒิการศึกษา
ไม,ตํ่ากว,าระดับปริญญาโททางด�านการศึกษา และมีประสบการณ4การสอน 
ไม,ตํ่ากว,า 10 ปD จํานวน 2 คน 
    การพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
ความสอดคล�องระหว,างข�อคําถามกับความมุ,งหมายที่ต�องการวัด (Index of Item 
Odjective Congruence : IOC) เลือกข�อคําถามที่มีค,าความสอดคล�อง 0.50 ขึ้นไป นําไปใช�
ในการเก็บรวมรวมข�อมูล โดยกําหนดระดับความคิดเห็นของผู�เช่ียวชาญ ดังนี้ 
     +1 หมายถึง แน,ใจว,าข�อความนั้นเป/นข�อคําถามที่สอดคล�อง 
     0 หมายถึง ไม,แน,ใจว,าข�อความนั้นเป/นข�อคําถามที่สอดคล�อง 
     -1 หมายถึง แน,ใจว,าข�อความนั้นเป/นข�อคําถามที่ไม,สอดคล�อง 
    แล�ววิเคราะห4ค,าดัชนีความสอดคล�องระหว,าเนื้อหากับความมุ,งหมาย
โดยใช�สูตร IOC ข�อคําถามทุกข�อมีค,า IOC เท,ากับ 1.00 (ภาคผนวก ง)  
   2.2.3.3 นําแบบสอบถามที่ผ,านการตรวจสอบจากผู�เช่ียวชาญ 
มาปรับปรุงแก�ไข จากนั้นนําแบบสอบถามที่ได�ไปทดลองใช� (Try Out) กับผู�บริหาร  
จํานวน 10 คน และครู จํานวน 30 คน ที่ไม,ใช,กลุ,มตัวอย,าง รวมจํานวน 40 คน  

ตาราง 6 แสดงรายช่ือโรงเรียนที่นําแบบสอบถามไปทดลองใช�กับผู�บริหาร จํานวน 10 คน  
            และครู จํานวน 30 คน ที่ไม,ใช,กลุ,มตัวอย,างรวม จํานวน 40 คน  

ลําดับ โรงเรียน อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ 
1 บ�านหมูม�น นาทม นครพนม  

2 บ�านโคกศรี นาทม นครพนม  

3 บ�านคําแม,นาง นาทม นครพนม  

4 บ�านดอนเตย นาทม นครพนม  

5 บ�านหนองซน นาทม นครพนม  

6 บ�านชัยมงคล นาทม นครพนม  

7 บ�านนาทม นาทม นครพนม  

8 บ�านนาใน โพนสวรรค4 นครพนม  

9 บ�านดงวิทยาคาร โพนสวรรค4 นครพนม  

10 บ�านอ�อวังหมากเห็บ โพนสวรรค4 นครพนม  
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ตาราง 6 (ต,อ) 

ลําดับ โรงเรียน อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ 
11 บ�านดอนยางทุ,งน�อย โพนสวรรค4 นครพนม  

12 บ�านขามเตี้ยน�อย โพนสวรรค4 นครพนม  

13 บ�านดอนพะฮาย นาหว�า นครพนม  

14 บ�านเหล,าพัฒนา นาหว�า นครพนม  

15 บ�านดอนปอหนองโอง นาหว�า นครพนม  

16 บ�านหนองยาว เมือง นครพนม  

17 บ�านโพนค�อโพนสวรรค4 เมือง นครพนม  

18 บ�านหนองจันทน4 เมือง นครพนม  

19 บ�านผ้ึง เมือง นครพนม  

20 บ�านหนองหญ�าไซ เมือง นครพนม  

   นําข�อมูลที่ได�มาวิเคราะห4คุณภาพ ดังนี้ 
    1) ค,าอํานาจจําแนก (Discrimination) โดยใช�วิธีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ4
อย,างง,ายระหว,างคะแนนรายข�อกับคะแนนรวม (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, หน�า 21)  
โดยเลือกข�อที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 หรือค,าอํานาจจําแนกตั้งแต, 0.26 ขึ้นไป 
ปรากฏว,าได�ระหว,าง 0.40-0.88 (ภาคผนวก จ) 
    2) ค,าความเช่ือม่ัน (Reliability) โดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา  
(Alpha Coefficient) ของ Cronbach (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, หน�า 21) ค,าความเช่ือม่ัน
ของแบบสอบถามทั้งฉบับเท,ากับ 0.99 (ภาคผนวก จ) 
   2.2.3.4 นําผลการวิเคราะห4มาประกอบการพิจารณา เพื่อจัดทํา
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ4 เพื่อใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูลกลุ,มตัวอย,างต,อไป 

 2.3 การเก็บรวบรวมข�อมูล 
 การเก็บรวบรวมข�อมูลในระยะนี้ ผู�วิจัยมีวิธีดําเนินการ ดังนี้ 
  2.3.1 ผู�วิจัยขอหนังสือราชการจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสกลนคร ส,งไปยังกลุ,มตัวอย,างผู�บริหารและครูบรรณารักษ4หรือครูผู�รับผิดชอบงาน
ห�องสมุดโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  
เพื่อขอความอนุเคราะห4ในการตอบแบบสอบถาม 
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  2.3.2 ผู�วิจัยส,งและเก็บข�อมูลบางส,วนด�วยตนเอง และบางส,วนผู�วิจัย 
ได�ส,งแบบสอบถามทางไปรษณีย4ลงทะเบียนพร�อมแนบซองเปล,าติดดวงตราไปรษณียากร
เพื่อส,งคืนผู�วิจัยและได�รับแบบสอบถามกลับคืน จํานวน 330 ฉบับ คิดเป/นร�อยละ 100 

 2.4 การวิเคราะห2ข�อมูล 
  2.4.1 การกําหนดค,าคะแนนและเกณฑ4การแปลความหมายค,าเฉลี่ย 
   1) การกําหนดค,าคะแนน 
   ในการวิเคราะห4ค,าเฉลี่ยและค,าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อการศึกษา
ระดับความเหมาะสมของรูปแบบ ผู�วิจัยกําหนดค,าคะแนนที่ได�จากการตอบแบบสอบถาม
แบบประเมินค,า 5 ระดับ ดังนี้ 
    ระดับความเหมาะสมมากที่สุด  ให�ค,าคะแนน 5 คะแนน  
    ระดับความเหมาะสมมาก    ให�ค,าคะแนน 4 คะแนน 
    ระดับความเหมาะสมปานกลาง  ให�ค,าคะแนน 3 คะแนน 
    ระดับความเหมาะสมน�อย    ให�ค,าคะแนน 2 คะแนน 
    ระดับความเหมาะสมน�อยที่สุด  ให�ค,าคะแนน 1 คะแนน 
   2) การแปลผลคะแนน 
   นําแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได�จากกลุ,มตัวอย,างมาวิเคราะห4หา
ค,าเฉลี่ยและส,วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ 
การบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  
เขต 2 ผู�วิจัยกําหนดเกณฑ4ในการแปลความหมายค,าเฉลี่ยดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, 
หน�า 21) 
    4.51 – 5.00 หมายถึง  รูปแบบมีความเหมาะสมมากที่สุด 
    3.51 – 4.50 หมายถึง  รูปแบบมีความเหมาะสมมาก 
    2.51 – 3.50 หมายถึง  รูปแบบมีความเหมาะสมปานกลาง 
    1.51 – 2.50 หมายถึง  รูปแบบมีความเหมาะสมน�อย 
    1.00 – 1.50 หมายถึง  รูปแบบมีความเหมาะสมน�อยที่สุด 
   ผู�วิจัยกําหนดค,าเฉลี่ยที่เป/นเกณฑ4ขั้นตํ่าในการตรวจสอบความเหมาะสม
ของรูปแบบที่ 3.51 ขึ้นไป 
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  2.4.2 สถิติที่ใช�ในการวิเคราะห4ข�อมูล 
  การวิเคราะห4ข�อมูลในขั้นตอนนี้ ผู�วิจัยมีวิธีดําเนินการโดยนําข�อมูลที่ได�จาก
แบบสอบถามที่ได�รับทั้งหมดมาวิเคราะห4 สถิติที่ใช� คือ ความถี่ ร�อยละ ค,าเฉลี่ย 
และส,วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   ตอนที่ 1สถานภาพผู�ตอบแบบสอบถาม ลักษณะเป/นข�อคําถาม 
แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) วิเคราะห4โดยการแจกแจงความถี่ และหาค,าร�อยละ   
และนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง 
   ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบ 
การบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม 
เขต 2 วิเคราะห4โดยหาค,าเฉลี่ยและส,วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกณฑ4พิจารณาถ�าข�อคําถามใด
มีค,าเฉลี่ยตั้งแต, 3.51 ขึ้นไป แสดงว,าข�อคําถามนั้นมีความเหมาะสม แล�วนําเสนอในรูปของ
ตารางประกอบความเรียง 
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ระยะการดําเนินการ    การดําเนินการ/กิจกรรม       ผลท่ีได�รับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 2 ระยะการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

 

ระยะที่ 1 
การพัฒนารูปแบบ 

1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และสังเคราะห4
เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข�องกับการบริหารงาน
ห�องสมุดโรงเรียน   

 

กรอบแนวคิด 
การวิจัย 

2. กําหนดขอบเขตด�านเนื้อหาจากการ 
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข�อง 

3. นําร,างรูปแบบการบริหารงานห�องสมุด
โรงเรียนไปให�ผู�ทรงคุณวุฒิพิจารณา จํานวน   
5 คน โดยใช�แบบสอบถามชนิดเห็นด�วยและไม,

เห็นด�วยตามเกณฑ4พิจารณาร�อยละ 80 ขึ้นไป 

1. สร�างแบบสอบถามแบบมาตราส,วน
ประมาณค,า 5 ระดับ (rating scale)   
2. นําแบบสอบถามไปให�ผู�เช่ียวชาญ 5 คน   
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 
3. นําแบบสอบถามไปทดลองใช�กับกลุ,มท่ีไม,ใช,
กลุ,มตัวอย,าง จํานวน 40 คนโดยวิเคราะห4ค,า
อํานาจจําแนก (r) ค,า r=0.26 ขึ้นไป   
ค,าความเช่ือม่ัน 0.70 ขึ้นไป 
4. นําส,งและเก็บรวบรวมข�อมูลจากกลุ,ม
ตัวอย,าง ซึ่งเป/นผู�บริหารและครู  
จํานวน 330 คน 

5. วิเคราะห4ข�อมูล หาค,าเฉลี่ย ( X ) และส,วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยข�อท่ีมีความ
เหมาะสมจะต�องมีค,าเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป 

ระยะที่ 2 
การตรวจสอบความ

เหมาะสมของ
รูปแบบ 

 

 

 

รูปแบบการ

บริหารงาน

ห�องสมุด

โรงเรียนท่ีมี

ความ

เหมาะสม 

 

 

รูปแบบการ

บริหารงาน

ห�องสมดุ

โรงเรียน 

 

ร,างรูปแบบการ 
บริหารงาน
ห�องสมดุ 
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ตาราง 7 แสดงระยะการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 
            สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

ระยะของ 
 การวิจัย 

วิธีดาํเนนิการวิจัย ผู�ให�ข�อมูล 
การวิเคราะห2

ข�อมูล 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผลทีไ่ด�รับ 

ระยะท่ี 1 
การพัฒนา
รูปแบบ 
 

1. ศึกษาแนวคิด  
ทฤษฎี และ
สังเคราะห4เอกสาร
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข�อง
กับการบริหารงาน
ห�องสมุดโรงเรียน  
2. กําหนดขอบเขต
ด�านเนื้อหาจาก
การศึกษาแนวคิด  
ทฤษฎี และเอกสาร
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข�อง  
3. นําร,างรูปแบบ 
การบริหารงาน
ห�องสมุดโรงเรียน 
ไปให�ผู�ทรงคุณวุฒ ิ
พิจารณา   

1. แนวคิด ทฤษฎี  
และเอกสาร
งานวิจัย 
ท่ีเกี่ยวข�อง 
 
 
2. แนวคิด   
ทฤษฎี และ 
เอกสารงาน 
วิจัยท่ีเกี่ยวข�อง 
 
3. ผู�ทรงคุณวุฒิ
จํานวน 5 ท,าน 

1. วิเคราะห4 
เชิงเนื้อหา 
 
 
 
 
2. วิเคราะห4 
เชิงเนื้อหา 
 
 
 
3. วิเคราะห4
ข�อมูลหา 
ค,าร�อยละ 

มกราคม–
กุมภาพันธ4 
2561 
 
 
 
มีนาคม 2561 
 
 
 
 
เมษายน 2561 

กรอบแนวคิด
การวิจัย 
 
 
 
 
ร,างรูปแบบ 
การบริหาร 
งานห�อง 
สมุดโรงเรียน 
 
รูปแบบการ
บริหารงาน 
ห�องสมุด
โรงเรียน 

ระยะท่ี 2 
การ
ตรวจสอบ
ความ
เหมาะสม
ของ
รูปแบบ 
 

1. สร�าง
แบบสอบถามแบบ
มาตราส,วนประมาณ
ค,า 5 ระดับ 
(ratingscale)   
2. นําแบบสอบถาม 
ไปให�ผู�เช่ียวชาญ  
5 คน ตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหา 
3. นําแบบสอบถาม 
ไปทดลองใช�กับกลุ,ม
ท่ีไม,ใช,กลุ,มตัวอย,าง   

 
 
 
 
 
1. ผู�เช่ียวชาญ 
จํานวน 5 คน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
1. วิเคราะห4ค,า
ดัชนีความ
สอดคล�อง   
IOC 
 
 
 

พฤษภาคม 
2561 
 
 
 
มิถุนายน 2561 
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ตาราง 7 (ต,อ) 

ระยะของ 
 การวิจัย 

วิธีดาํเนนิการวิจัย ผู�ให�ข�อมูล 
การวิเคราะห2

ข�อมูล 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผลทีไ่ด�รับ 

 4. นําส,งและเก็บ
รวบรวมข�อมูลจาก
กลุ,มตัวอย,าง ซึ่งเป/น
ผู�บริหารและครูมา
วิเคราะห4ข�อมูล 
5. เขียนรายงาน 
การวิจัย 

2. ผู�บริหาร 
และครู 
จํานวน 40 คน 
 
 
3. ผู�บริหาร 
จํานวน 70 คน 
และครู จํานวน 
260 คน รวม
จํานวน 330 คน 
 
 

2.ค,าอํานาจ
จําแนกและ 
ค,าความเช่ือม่ัน 
(Reliability) 
 
3. วิเคราะห4 
ข�อมูล 
ค,าเฉลี่ยและ 
ส,วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  
(S.D.) โดยข�อท่ี 
มีความ 
เหมาะสมจะ 
ต�องมีค,าเฉลี่ย 
3.51 ขึ้นไป 

กรกฎาคม-
สิงหาคม 
2561 
 
 
กันยายน- 
ตุลาคม 
2561 
 
 
 
 
 
พฤศจิกายน 
2561 

รูปแบบการ
บริหารงาน
ห�องสมุด
โรงเรียน 
ท่ีมีความ
เหมาะสม 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห�ข�อมูล 

 ผลการวิเคราะห�ข�อมูลการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารงานห�องสมุด
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ผู�วิจัยนําเสนอ
เป/น 2 ตอน ตามความมุ0งหมายของการวิจัย ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
   1.1 ผลการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข�อง 
   1.2 ผลการสอบถามความคิดเห็นผู�ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับร0างรูปแบบ 
การบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  
เขต 2 
  ตอนที่ 2 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารงาน
ห�องสมุดโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
   2.1 ผลการวิเคราะห�สถานภาพผู�ตอบแบบสอบถาม 
   2.2 ผลการวิเคราะห�ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบ
การบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  
เขต 2 

ตอนท่ี 1 ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนสังกดั 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

 1.1 ผลการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข�อง 
 ผลการวิเคราะห�และสังเคราะห�แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข�อง
กับการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน พบว0า องค�ประกอบของการการบริหารงานห�องสมุด
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
มีรายละเอียด ดังนี้ 
 



84 

  1.1.1 ป9จจัยสนับสนุนการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน เป/นสิ่งที่ทําให� 
การบริหารงานห�องสมุดบรรลุเป;าหมาย ประกอบด�วย 
   1) ผู�บริหาร หมายถึง บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารโรงเรียน 
แต0ละแห0ง มีบทบาทในการบริหารงานเป/นผู�ที่แบ0งงานให�ตามความสามารถของแต0ล0ะ
บุคคลและให�คําแนะนําการทํางานนั้นอย0างเป/นระบบเพื่อให�เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
โดยเป/นผู�กําหนดนโยบาย กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ให�คําปรึกษาสนับสนุน ประเมินผล    
อย0างสมํ่าเสมอและต0อเนื่อง ผู�บริหารมีความรู�ความเข�าใจในการบริหารงานห�องสมุด
โรงเรียน ห�องสมุดโรงเรียนจึงจะได�มีการใช�ประโยชน�อย0างคุ�มค0า และป9จจัยที่สําคัญที่สุด
คือ การให�ขวัญและกําลังใจด�วยการเข�าไปมีส0วนร0วมรับรู�การปฏิบัติงานช่ืนชมผลงาน  
ยกย0อง ชมเชย    
   2) บุคลากร หมายถึง ครูบรรณารักษ� หรือครูที่ทําหน�าที่บรรณารักษ�  
ซึ่งมีหน�าที่เป/นหัวหน�างานห�องสมุดมีความรู�ความเข�าใจเกี่ยวกับหลักการบริหารงาน
ห�องสมุดโรงเรียน เห็นคุณค0าและความสําคัญของการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 
มีความรู�ทางด�านบรรณารักษ�ศาสตร� หรือสารนิเทศศาสตร� อาจเป/นความรู�ที่ได�จาก
การศึกษาโดยตรง หรือจากประสบการณ�ในการทํางานห�องสมุด และโรงเรียนควรจัดให�มี
ครูทําหน�าที่บรรณารักษ�ห�องสมุด ปฏิบัติงานห�องสมุดเต็มเวลา อุทิศเวลาและเสียสละ 
ในปฏิบัติงานห�องสมุดและรับผิดชอบงานด�านการสอนการใช�ห�องสมุดการที่ครูทําหน�าที่
บรรณารักษ� มีการพัฒนาตนเองโดยเข�ารับการอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อพัฒนางาน
ห�องสมุดให�ดําเนินไปอย0างมีประสิทธิภาพ 
   3) งบประมาณ หมายถึง เงินที่จัดไว�เพื่อให�ห�องสมุดสามารถ 
ดําเนินงานได�อย0างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนควบคุม ตรวจสอบการใช�เงิน 
ให�เป/นไปตามวัตถุประสงค�ของห�องสมุดโรงเรียน งบประมาณของห�องสมุดโรงเรียนมี
แหล0งที่มาจากเงินงบประมาณ เงินบํารุงการศึกษา เงินบริจาค คณะกรรมการสถานศึกษา
ให�ความร0วมมือในการจัดหางบประมาณ และเงินรายได�จากการจัดกิจกรรมห�องสมุด 
บรรณารักษ�มีส0วนร0วมในการจัดสรรงบประมาณในการบริหารงาน วางแผนการบริหาร
งบประมาณ ผู�บริหารมีการติดตามประเมินผลการใช�งบประมาณเพื่อการดําเนินการที่มี
ประสิทธิภาพ   
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   4) อาคารสถานที่ หมายถึง พื้นที่ในการจัดทําห�องสมุดควรมีอาคาร
สถานที่ที่เป/นเอกเทศ ห�องหรือมุมที่สามารถตกแต0งบรรยากาศให�มีชีวิตชีวา มีการกําหนด
นโยบายการดําเนินการด�านอาคารสถานที่ การอํานวยความสะดวกเรื่องอาคารสถานที่
ของห�องสมุดโดยคํานึงถึงความต�องการของผู�ให�บริการและผู�รับบริการทุกกลุ0มเป;าหมาย
และมีการขยายพื้นที่ในอนาคต มีพื้นที่ปฏิบัติการและพื้นที่บริการด�านเทคโนโลยี ห�องเก็บ
วัสดุ อุปกรณ� ครุภัณฑ� ห�องสมุดควรได�มาตรฐานและเพียงพอสําหรับการปฏิบัติงานและ
การจัดเก็บ ผู�บริหารมีการนิเทศติดตามผลการจัดอาคารสถานที่เพื่อความเหมาะสม 
   5) วัสดุ ครุภัณฑ� หมายถึง สิ่งของเครื่องใช�ในห�องสมุด จัดเป/น 
ป9จจัยพื้นฐานที่สําคัญที่แสดงถึงความพร�อมของห�องสมุดมีการใช�คอมพิวเตอร� 
ในการรับ-ส0งหนังสือ ครูบรรณารักษ�สํารวจและตรวจสอบความเรียบร�อยของวัสดุ
อุปกรณ�และครุภัณฑ�ในห�องสมุดว0าครบถ�วนและเพียงพอหรือไม0จัดโตGะเก�าอี้ให�เหมาะสม
กับวัยของผู�ใช�บริการ มีตู�บัตรอํานวยความสะดวก มีสื่อสิ่งพิมพ�ที่ทันสมัย วัสดุครุภัณฑ� 
ควรคํานึงถึงคุณภาพ ประโยชน�ใช�สอย และความสวยงาม และวัสดุครุภัณฑ�ที่ชํารุดต�อง
ได�รับการซ0อมแซมให�ดีอยู0เสมอ   
  1.1.2 ขอบข0ายของการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนประกอบด�วย 
   1) การบริหารงาน หมายถึง งานบริหารเป/นหน�าที่โดยตรงของ 
หัวหน�าบรรณารักษ�ห�องสมุดโรงเรียนซึ่งต�องอาศัยหลักการบริหารทั่วไป ลักษณะเป/นทั้ง
ศาสตร�และศิลปH ควบคู0กับผู�ปฏิบัติจะต�องมีความรู�ความเข�าใจ มีความชํานาญทั้งทักษะ
และประสบการณ�ในการใช�ทรัพยากรให�เกิดประโยชน�สูงสุด เพื่อให�ห�องสมุด 
ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค� 
   2) งานเทคนิค หมายถึง งานที่ห�องสมุดต�องเลือกหนังสือที่ดีที่สุดของ 
แต0ละสาขาวิชา เพื่อให�ผู�ใช�ได�รับประโยชน�อย0างคุ�มค0า การคัดเลือกการจัดหาหนังสือ
สิ่งพิมพ�และโสตวัสดุ การจัดหมวดหมู0 ทําบัตรรายการ การจัดหาหนังสือเข�าห�องสมุด  
การลงทะเบียนหนังสือ การจัดหมวดหมู0หนังสือ การทําบัตรรายการหนังสือ การเตรียม
หนังสือเพื่อให�บริการ การจัดหนังสือขึ้นช้ัน การระวังรักษาหนังสือ การสํารวจและจําหน0าย
ออก จัดเตรียมไว�สําหรับให�บริการ อย0างมีประสิทธิภาพ นํามาประยุกต�ให�ได�ตามความมุ0ง
หมาย เพื่อให�เกิดความสะดวก และทันต0อการให�บริการ 
 
 



86 

   3) การบริการและกิจกรรม หมายถึง การจัดกิจกรรมที่สนับสนุน 
การศึกษาค�นคว�าด�วยตนเองกิจกรรมที่สร�างความเข�าใจในเรื่องการใช�ห�องสมุดและ 
เชิญชวนให�ผู�ใช�ห�องสมุดมโีอกาสเข�าร0วมกิจกรรม และตอบสนองความต�องการของผู�ใช�
ห�องสมุดไม0เหมือนกัน โดยมีครูบรรณารักษ�และทุกฝKายที่เกี่ยวข�องเป/นตัวจักรสําคัญ 
ในการขับเคลื่อน เพื่อเป/นการส0งเสริมการอ0าน จัดกิจกรรมส0งเสริมการอ0านที่หลากหลาย
ทั้งในและนอกห�องสมุด มีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศตามความต�องการของ
ผู�ใช�บริการเพื่อให�ผู�ใช�บริการห�องสมุดได�รับความสะดวกและได�รับประโยชน�สูงสุดในการใช�
หนังสือและวัสดุสารนิเทศอื่นๆ ที่ห�องสมุดจัดให�มีขึ้นเพื่อประโยชน�แก0การศึกษาค�นคว�า 
เป/นการสนับสนุนการเรียนการสอนให�มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน�สูงสุดกับนักเรียน 
  1.1.3 กระบวนการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน ประกอบด�วย 
   1) การวางแผน หมายถึง การวางแผนพัฒนาห�องสมุดโรงเรียน 
บุคลากรทุกคนมีส0วนร0วมในการจัดห�องสมุดเพื่อสนองนโยบายที่กําหนดไว�ได�สมบูรณ� 
ซึ่งการวางโครงการจะดําเนินการไปได�เร็วหรือช�าขึ้นอยู0กับกําลังเงิน คนและสถานที่ 
เป/นสําคัญ 
   2) การจัดองค�การ หมายถึง การกําหนดว0าแต0ละแผนกจะมีหน�าที่
รับผิดชอบงานในเรื่องใดควรอยู0ภายใต�สิ่งแวดล�อมใดใช�วัสดุอุปกรณ�ใดบ�างเป/นการจัดส0วน
ราชการหรือองค�การการจัดแบ0งส0วนงานต�องพิจารณาให�เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
มีการแบ0งงาน กําหนดขอบเขตอํานาจหน�าที่ความรับผิดชอบของบุคคลทุกคนในหน0วยงาน 
   3) การจัดบุคคลเข�าทํางาน หมายถึง การจัดหรือเพิ่มจํานวน 
บุคลากรที่มีความสามารถมารับตําแหน0งในการทํางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค�กร
และสอดคล�องกันกับการจัดแบ0งหน0วยงานเพื่อให�คนมีความรู�ความสามารถมาปฏิบัติงาน
ให�เหมาะสม เพื่อจะได�บรรลุเป;าหมายที่กําหนดไว� รวมถึงการสร�างสัมพันธ�ระหว0างคน 
กับงาน 
   4) การดําเนินการพัฒนา หมายถึง การดําเนินการพัฒนาเป/นขั้นตอน
สําคัญของกระบวนการบริหารเพราะเป/นขั้นตอนที่ต�องปฏิบัติจัดทําตามกิจกรรมที่กําหนด
ไว�ในแผนงานหรือโครงการ เป/นขั้นตอนสําคัญของกระบวนการบริหารงานเพราะเป/น
ขั้นตอนที่ต�องปฏิบัติตามกิจกรรมที่กําหนดไว�ในแผนหรือโครงการที่เป/นหน�าที่ของ
ผู�รับผิดชอบเพื่อให�งานบรรลุวัตถุประสงค� 
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   5) การติดตามประเมินผล หมายถึง กระบวนการรวบรวมข�อมูลเกี่ยวกับ
การทํางาน การปฏิบัติงานในหน�าที่ของบุคลากร ตลอดจนสมรรถภาพของบุคลากร นําไป
วิเคราะห�กับเกณฑ�หรือมาตรฐานที่เราต�องการแล�วตัดสินว0าดีหรือไม0เพียงใดควรมีการ
ติดตามประเมินผลภาคเรียนละ 1 ครั้ง และรายงานผลเป/นรายภาคเรียนหรือปNละครั้ง 
เพื่อให�การบริหารงานห�องสมุดบรรลุตามวัตถุประสงค� 
  1.1.4 ผลของการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนประกอบด�วย 
   1) นักเรียนนิสัยรักการอ0าน หมายถึง นักเรียนมีความฝ9กใฝKมุ0งม่ัน 
ในการอ0าน และอ0านจนเคยชิน เป/นนิสัยไม0ใช0สัญชาตญาณ หากแต0เป/นปฏิกิริยาที่เกิดจาก
การทําซ้ํา เช0น การอ0านจนเคยชิน ช0วยส0งเสริมความคิดสร�างสรรค� นักเรียนมี 
ความกระตือรือร�นในการแสวงหาความรู�และนําไปใช�ในชีวิตประจําวัน 
   2) บรรยากาศที่เอื้อต0อการเข�าใช�บริการหมายถึงผลจากการบริหารงาน
ห�องสมุดทําให�เกิดบรรยากาศที่เอื้อต0อการเข�าใช�บริการ ซึ่งจะช0วยส0งเสริมการเรียนรู�และ
การศึกษาค�นคว�าได�ดีขึ้น สิ่งแวดล�อมรอบห�องสมุดมีความร0มรื่น สวยงาม บรรยากาศ
ภายในห�องสมุดที่สะอาด ผ0อนคลาย เป/นระเบียบ ปราศจากกลิ่น และเสียงรบกวน  
มีความสว0างที่เพียงพอ อากาศถ0ายเทสะดวก 
   3) มีการบริการที่ดีหมายถึงห�องสมุดมีบริการที่ดีเกิดความประทับใจ  
พึงพอใจในประสิทธิภาพและประสิทธิผลของห�องสมุดและตอบสนองต0อความต�องการของ
ผู�รับบริการให�ความสะดวกแก0ผู�ใช�บริการในการเลือกใช�หนังสือและวัสดุอุปกรณ�ต0างๆ 
มีการจัดบริการสืบค�นข�อมูลที่ทันสมัย จัดบรรยากาศทางวิชาการ มีมุมความรู�ต0างๆ 
เจ�าหน�าที่ห�องสมุดมีอัธยาศัยดี ยิ้มแย�มแจ0มใส มีการจัดบริการและกิจกรรมที่เหมาะสม
เพื่อประโยชน�ในการศึกษาค�นคว�าได�ดียิ่งขึ้น 
   4) นักเรียนเข�าใช�บริการห�องสมุดในการศึกษาค�นคว�ามากขึ้น หมายถึง 
จัดให�มีการเรียนการสอนเพื่อเปOดโอกาสให�นักเรียนสามารถเข�าใช�ห�องสมุดตาม 
ความต�องการให�ความสะดวกแก0ผู�ใช�บริการในการศึกษาค�นคว�า ช0วยส0งเสริมการใช�เวลา
ว0างให�เป/นประโยชน�สูงสุด เมื่อมีเวลาว0างนักเรียนเข�าใช�บริการห�องสมุดเพื่อศึกษาค�นคว�า
เพิ่มมากขึ้น 
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 1.2 ผลการสอบถามความคิดเห็นผู�ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับร0างรูปแบบ 
การบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 2 
 จากการนําร0างรูปแบบการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ไปให�ผู�ทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน  
พิจารณาโดยใช�เกณฑ�เห็นด�วยร�อยละ 80 สรุป ได�ดังนี้ 
  1.2.1 ป9จจัยสนับสนุนการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน ผู�ทรงคุณวุฒิทุกคน
เห็นด�วย 

  1.2.2 ขอบข0ายของการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนผู�ทรงคุณวุฒิทุกคน 
เห็นด�วย 

  1.2.3 กระบวนการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนผู�ทรงคุณวุฒิทุกคนเห็นด�วย 

  1.2.4 ผลของการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนผู�ทรงคุณวุฒิทุกคนเห็นด�วย 

  การวิเคราะห�ความคิดเห็นของผู�ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับรูปแบบการบริหาร 
งานห�องสมุดโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
สรุปได�ดังตาราง 8 

ตาราง 8 ผลการวิเคราะห�ความคิดเห็นของผู�ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารงาน 
            ห�องสมุดโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  
            เขต 2 

ข�อ รูปแบบการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 

ค0าสถิติ (n = 5) 

เห็นด�วย 
(ร�อยละ) 

ไม0เห็นด�วย 
(ร�อยละ) 

องค�ประกอบท่ี 1 ป.จจัยสนับสนุนการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน  
ผู�บริหาร 
1 ผู�บริหารมีความรู�ความเข�าใจในการบริหารงานห�องสมุด 100 - 
2 ผู�บริหารให�ความสําคัญต0อการบริหารงานห�องสมุด 100 - 

3 
ผู�บริหารส0งเสริมสนับสนุนการบริหารงานห�องสมุด
อย0างจริงจัง 

100 - 
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ตาราง 8 (ต0อ) 

ข�อ รูปแบบการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 

ค0าสถิติ (n = 5) 

เห็นด�วย 
(ร�อยละ) 

ไม0เห็นด�วย 
(ร�อยละ) 

4 
ผู�บริหารมีการสร�างขวัญกําลังใจบุคลากรที่มีส0วน 
ในการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 

80 20 

5 
ผู�บริหารหรือผู�ที่ได�มอบหมายมีการนิเทศและ ติดตาม
ผลงานห�องสมุด 

100 - 

บุคลากร 

6 
บุคลากรมีความรู�ความเข�าใจเกี่ยวกับหลักการ
บริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 

100 - 

7 
บุคลากรเห็นคุณค0าและความสําคัญในการบริหารงาน
ห�องสมุดโรงเรียน 

100 - 

8 
บุคลากรในโรงเรียนมีส0วนร0วมในการบริหารงาน
ห�องสมุดโรงเรียน 

100 - 

9 
ครูบรรณารักษ�หรือเจ�าหน�าที่ห�องสมุดอุทิศเวลาและ
เสียสละ ให�กับงานห�องสมุด 

100 - 

10 
บุคลากรที่เกี่ยวข�องกับห�องสมุดมีความรู�ในการจัด
ห�องสมุดโรงเรียน 

100 - 

11 
ครูบรรณารักษ�หรือเจ�าหน�าที่ห�องสมุดได�รับการพัฒนา
ตนเอง โดยการเข�าร0วมประชุม อบรม สัมมนา หรือ
ศึกษาดูงาน 

80 20 

งบประมาณ 

12 
โรงเรียนได�รับงบประมาณสนับสนุนดานการเงิน 
ในการดําเนินงานห�องสมุดจากเอกชน 

80 20 

13 
มีการตรวจสอบการรับ-จ0ายเงินของห�องสมุดอย0าง
สมํ่าเสมอ 

100 - 
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ตาราง 8 (ต0อ) 

ข�อ รูปแบบการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 

ค0าสถิติ (n = 5) 

เห็นด�วย 
(ร�อยละ) 

ไม0เห็นด�วย 
(ร�อยละ) 

14 
ครูบรรณารักษ�มีส0วนร0วมในการจัดสรรงบประมาณ 
เพื่อใช�ในการพัฒนาห�องสมุดโรงเรียน  

100 - 

15 
คณะกรรมการสถานศึกษาให�ความร0วมมือในการจัดหา 
งบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานห�องสมุดโรงเรียน 

100 - 

16 
ผู�บริหารหรือผู�ที่ได�รับมอบหมายมีการประเมินผลการ
ใช�งบประมาณในการดําเนินงานห�องสมุดโรงเรียน 

100 - 

17 มีนโยบายการดําเนินงานด�านอาคารสถานที่ที่ชัดเจน 100 - 

อาคารสถานท่ี 
18 สถานที่ที่เป/นห�องสมุดเป/นสัดส0วนและเป/นเอกเทศ 100 - 

19 

มีพื้นที่เพียงพอสําหรับการจัดบริการและกิจกรรม  
มีแสงสว0างเพียงพอและอากาศถ0ายเทได�สะดวก 
มีบรรยากาศร0มรื่น สงบ สะอาด และเป/นระเบียบ
เรียบร�อย 

80 20 

20 
ห�องสมุดมีพื้นที่เพียงพอสําหรับการจัดบริการและ
กิจกรรมมีแสงสว0างเพียงพอและอากาศถ0ายเทได�
สะดวกปราศจากเสียงและกลิ่นรบกวนจากภายนอก 

100 - 

21 
ผู�บริหารหรือผู�ที่ได�รับมอบหมายมีการนิเทศและติดตาม
ผลการจัดอาคารสถานที่ 

100 - 

วัสดุ ครุภัณฑ� 

22 
มีการใช�คอมพิวเตอร�ในการรับ-ส0งหนังสือของห�องสมุด
และโตGะเก�าอี้ที่เหมาะสมกับวัยและเพียงพอกับจํานวน
นักเรียน 

100 - 

23 
มีเอกสารหลักสูตรและเอกสารค�นคว�าแก0ครูนักเรียน
ครบทุกกลุ0มประสบการณ� 

100 - 
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ตาราง 8 (ต0อ) 

ข�อ รูปแบบการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 

ค0าสถิติ (n = 5) 

เห็นด�วย 
(ร�อยละ) 

ไม0เห็นด�วย 
(ร�อยละ) 

24 
มีตู�บัตรรายการหนังสือเพื่ออานวยความสะดวก  
ในการศึกษาค�นคว�า 

100 - 

25 
มีหนังสือพิมพ�ที่รับเป/นประจําทุกวันอย0างน�อยวันละ  
1 ฉบับ 

100 - 

26 
วัสดุ อุปกรณ� ประจําห�องสมุดมีป;ายนิเทศสําหรับจัด
นิทรรศการอย0างสมํ่าเสมอเป/นป9จจุบันและ 
ทันต0อเหตุการณ� 

100 - 

27 
มีการสํารวจความต�องการหนังสือ วัสดุสารนิเทศตาม
ความสนใจของผู�ใช� โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมหาทุน 
สนับสนุน 

100 - 

28 
ทางห�องสมุดได�ดําเนินการซ0อมแซมวัสดุครุภัณฑ�ที่
ชํารุดให�ใช�การได�ดีอยู0เสมอ 

100 - 

องค�ประกอบท่ี 2 ขอบข4ายการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 
การบริหารงาน 

29 
ผู�บริหารและครูบรรณารักษ�จัดทําแผนปฏิบัติงาน/
โครงการห�องสมุดโรงเรียน 

100 - 

30 
มีการแต0งตั้งครูบรรณารักษ�และคณะกรรมการ
ปฏิบัติงานห�องสมุดโรงเรียนเป/นลายลักษณ�อักษร 

100 - 

31 
มีการวิเคราะห�จุดอ0อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค
ร0วมกับบุคลากรในโรงเรียนเพื่อจัดทําแผนพัฒนางาน
ห�องสมุดโรงเรียน 

100 - 

32 
จัดทําคู0มือปฏิบัติงานห�องสมุดโรงเรียนและดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติงาน 

100 - 
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ตาราง 8 (ต0อ) 

ข�อ รูปแบบการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 

ค0าสถิติ (n = 5) 

เห็นด�วย 
(ร�อยละ) 

ไม0เห็นด�วย 
(ร�อยละ) 

งานเทคนิค 

33 
สํารวจความต�องการและพิจารณาจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศเข�าห�องสมุด เช0น การจัดซื้อ การขอ
แลกเปลี่ยน การขอรับบริจาค 

100 - 

34 
การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ตามความต�องการของ
เด็กแต0ละวัยและความแตกต0างระหว0างบุคคล 

100 - 

35 
มีการวิเคราะห�หมวดหมู0 จัดหมวดหมู0ตามหลักการจัด
หมวดหมู0ทางบรรณารักษศาสตร� 

100 - 

36 มีการกําหนดปฏิทินงานเทคนิคห�องสมุดไว�อย0างชัดเจน 100 - 
37 มีการจัดเก็บสถิติปฏิบัติงานเทคนิคห�องสมุดโรงเรียน 100 - 
การบริการและกิจกรรม 

38 
เปOดบริการห�องสมุดโรงเรียนตลอดเวลาทําการของ
โรงเรียน 

100 - 

39 การสืบค�นข�อมูลด�วยระบบคอมพิวเตอร� 100 - 

40 
จัดบริการห�องสมุดโรงเรียนเพื่อการสนับสนุนการเรียน
การสอน 

100 - 

41 
มีการบริการสื่อสิ่งพิมพ�ตามความถนัดและสนใจของ
นักเรียน 

100 - 

42 
จัดกิจกรรมส0งเสริมการอ0านที่หลากหลายทั้งในและ
นอกห�องสมุดเป/นประจําสมํ่าเสมอ 

100 - 

43 
คณะครูและนักเรียนมีส0วนร0วมในการจัดกิจกรรมของ
ห�องสมุดโรงเรียน 

100 - 
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ตาราง 8 (ต0อ) 

ข�อ รูปแบบการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 

ค0าสถิติ (n = 5) 

เห็นด�วย 
(ร�อยละ) 

ไม0เห็นด�วย 
(ร�อยละ) 

การวางแผน 
1. การบริหารงาน 

44 
ศึกษาสภาพป9จจุบันของห�องสมุดโรงเรียน วิเคราะห�
จุดเด0น จุดด�อย ป9ญหาและอุปสรรค�ในการดําเนินงาน 

100 - 

45 
มีการกําหนดวัตถุประสงค� นโยบายในการดําเนินการ
บริหารงานห�องสมุดอย0างชัดเจน 

100 - 

46 
ประชุมช้ีแจงเพื่อกําหนดแนวทางในการบริหารงาน
ห�องสมุดโรงเรียน 

100 - 

47 มีแผนการปฏิบัติงานกิจกรรมของห�องสมุดโรงเรียน 100 - 

48 
มีการจัดโครงการ/กิจกรรมของห�องสมุด เช0น กิจกรรม
ส0งเสริมการอ0าน 

100 - 

2. งานเทคนิค 

49 
จัดหาสื่อ สิ่งพิมพ� ให�เพียงพอต0อความต�องการของผู�
เข�าใช�บริการ 

100 - 

50 
คัดเลือกหนังสือเข�าห�องสมุดให�เพียงพอต0อความ
ต�องการของผู�เข�าใช�บริการ 

100 - 

51 จัดหมวดหมู0หนังสือเป/นระบบง0ายต0อการค�นคว�า 100 - 

3. การบริการและกิจกรรม 

52 
มีการจัดบริการและกิจกรรมห�องสมุดโรงเรียนอย0าง
ต0อเนื่อง 

100 - 

53 
จัดทําแผนปฏิบัติงานบริการและกิจกรรมห�องสมุด
โรงเรียน 

100 - 

54 
มีการวางแผนการประชาสัมพันธ�การจัดกิจกรรม
ส0งเสริมการอ0านในรูปแบบต0างๆ ตลอดปNการศึกษา 

100 - 
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ตาราง 8 (ต0อ) 

ข�อ รูปแบบการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 

ค0าสถิติ (n = 5) 

เห็นด�วย 
(ร�อยละ) 

ไม0เห็นด�วย 
(ร�อยละ) 

การจัดองค�การ 

1.การบริหารงาน 

55 
มีการแต0งตั้งครูบรรณารักษ�หรือบุคลกรทําหน�าที่ด�าน
สารสนเทศเพื่อการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 

80 20 

56 
มีการแต0งตั้งคณะกรรมการฝKายต0างๆ  
เพื่อการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 

100 - 

57 
มีการวางแผนและกําหนดนโยบายเพื่อการดําเนินงานที่
มีประสิทธิภาพ 

100 - 

58 มีคู0มือแนะนําข�อปฏิบัติระเบียบการใช�ห�องสมุดโรงเรียน 100 - 
2. งานเทคนิค 
59 มีเจ�าหน�าที่แนะนําการใช�ห�องสมุดในการศึกษาค�นคว�า 100 - 

60 
มีสารสนเทศแนะนําการใช�ห�องสมุดโรงเรียนและแนะนํา
หนังสือที่น0าสนใจ 

100 - 

61 
มีการนําเทคโนโลยีเข�ามาใช�ในการบริหารงานห�องสมุด
โรงเรียน 

100 - 

3. การบริการและกิจกรรม 

62 
มีการปฐมนิเทศแนะนําการใช�ห�องสมุดสําหรับผู�เข�า
เรียนในปNแรก 

100 - 

63 มีเจ�าหน�าที่รับผิดชอบการจัดกิจกรรมห�องสมุดโรงเรียน 100 - 

64 
มีการประสานความร0วมมือระหว0าครูบรรณารักษ�และ
ครูกลุ0มสาระการเรียนรู�ต0างๆ ในการใช�บริการห�องสมุด
ประกอบการเรียนการสอน 

100 - 
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ตาราง 8 (ต0อ) 

ข�อ รูปแบบการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 

ค0าสถิติ (n = 5) 

เห็นด�วย 
(ร�อยละ) 

ไม0เห็นด�วย 
(ร�อยละ) 

การจัดบุคคลเข�าทํางาน 
1. การบริหารงาน 

65 
จัดจํานวนบุคลากรในการปฏิบัติงานห�องสมุดโรงเรียน
ได�เหมาะสม 

100 - 

66 มีเจ�าหน�าที่แนะนําการใช�ห�องสมุดโรงเรียน 100 - 

67 
จัดบุคลากรผู�รับผิดชอบงานบรรณารักษ�ได�เหมาะสมกับ
ความรู�ความสามารถ 

100 - 

2.งานเทคนิค 

68 
มีการพัฒนาความรู�/อบรม/ศึกษาดูงานด�านเทคนิค
ห�องสมุด 

100 - 

69 
เจ�าหน�ามีการจัดเรียงหนังสือเป/นระเบียบและสะดวกต0อ
การใช� 

100 - 

70 
บุคลากรที่ทําหน�าที่ดูแลงานห�องสมุดโรงเรียนมีความรู�
ความเข�าใจเกี่ยวกับงานเทคนิคห�องสมุดโรงเรียน 

100 - 

3.ด�านบริการและกิจกรรม 

71 มีคณะกรรมการบริหารกิจกรรมห�องสมุดโรงเรียน 100 - 

72 
มีเจ�าหน�าที่บริการแนะนําการใช�ตู�บัตรรายการและ 
วิธีค�นคว�าหาหนังสือ 

100 - 

73 
แต0งตั้งคณะกรรมการนักเรียนให�ส0วนร0วม 
ในการให�บริการและจัดกิจกรรมห�องสมุดโรงเรียน 

100 - 
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ตาราง 8 (ต0อ) 

ข�อ รูปแบบการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 

ค0าสถิติ (n = 5) 

เห็นด�วย 
(ร�อยละ) 

ไม0เห็นด�วย 
(ร�อยละ) 

การดําเนินการพัฒนา 
1.การบริหารงาน 

74 
มอบหมายหน�าที่รับผิดชอบให�บุคลากรภายในโรงเรียน
ได�มีส0วนร0วมในการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 

80 20 

75 จัดทําแผนการปฏิบัติงานห�องสมุดโรงเรียนประจําปN 100 - 

76 
ประชุมบุคลากรภายในโรงเรียนเสนอโครงการหรือ
แผนงานการดําเนินการบริหารงานห�องสมุด 

100 - 

2.งานเทคนิค 

77 
บุคลากรห�องสมุดเข�ารับการอบรมประชุมศึกษาดูงาน
ด�านเทคนิคห�องสมุดอย0างต0อเนื่อง 

100 - 

78 
จัดเตรียมโสตทัศนวัสดุให�บริการแก0ครูนักเรียน  
อย0างเพียงพอ 

100 - 

79 
สนับสนุนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช�ใน
การดําเนินงานเทคนิคห�องสมุดโรงเรียน 

100 - 

3.การบริการและกิจกรรม 

80 
มีการเผยแพร0และประชาสัมพันธ�กิจกรรมห�องสมุด
โรงเรียนให�แก0ครูและนักเรียนทราบอย0างทั่วถึง 

100 - 

81 
วิเคราะห�ผลการดําเนินกิจกรรมห�องสมุดโรงเรียนเพื่อ
พัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานอยู0เสมอ 

100 - 

82 
มีการจัดกิจกรรมส0งเสริมการอ0านที่หลากหลายรูปแบบ
ให�เหมาะสมกับวัยของนักเรียน 

100 - 
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ตาราง 8 (ต0อ) 

ข�อ รูปแบบการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 

ค0าสถิติ (n = 5) 
เห็นด�วย 
(ร�อยละ) 

ไม0เห็นด�วย 
(ร�อยละ) 

การติดตามประเมินผล 
1. การบริหารงาน 

83 
มีคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
ห�องสมุดโรงเรียน 

100 - 

84 
ประเมินผลการปฏิบัติงานห�องสมุดโรงเรียนชัดเจนเป/น
รูปธรรม 

100 - 

85 
รายงานสรุปผลตามแผนการปฏิบัติงานของห�องสมุด
โรงเรียน 

100 - 

2. งานเทคนิค 

86 จัดทําสถิติและรายงานการใช�ห�องสมุดโรงเรียน 100 - 

87 
มีการวิเคราะห�หรือบันทึกข�อมูลทรัพยากรสารสนเทศ
ในห�องสมุดโรงเรียนเพื่อรายงานผลประจําปN 

100 - 

88 
การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน
เทคนิคห�องสมุดและนําผลการประเมินมาปรับปรุงแก�ไข
งานเทคนิคห�องสมุดให�มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

100 - 

3. การบริการและกิจกรรม 

89 
มีการนิเทศกํากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
กิจกรรมห�องสมุดอย0างเป/นระบบและต0อเนื่อง 

100 - 

90 
การติดตามและประเมินผลการให�บริการห�องสมุด
โรงเรียนโดยการมีส0วนร0วมของครูและนักเรียน 

100 - 

91 
มีการติดตามประเมินผลด�านการบริการและกิจกรรม
ห�องสมุดภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

100 - 
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ตาราง 8 (ต0อ) 

ข�อ รูปแบบการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 

ค0าสถิติ (n = 5) 

เห็นด�วย 
(ร�อยละ) 

ไม0เห็นด�วย 
(ร�อยละ) 

องค�ประกอบท่ี 4 ผลของการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 
นักเรียนมีนิสัยรักการอ4าน 
92 นักเรียนมีความใฝKรู�ใฝKเรียน และมีนิสัยรักการอ0าน 100 - 

93 
นักเรียนกระตือรือร�นที่จะแสวงหาความรู�และนําความรู�
จากการอ0านไปใช�ในชีวิตประจําวันของนักเรียน 

100 - 

94 
นักเรียนรักการอ0านและการค�นคว�าด�วยตนเอง 
จากการปฏิบัติจริงจนเป/นนิสัย 

80 20 

ห�องสมุดมีบรรยากาศท่ีเอื้อต4อการเข�าใช�บริการ 

95 
บรรยากาศและสิ่งแวดล�อมโดยรอบห�องสมุดสะอาด  
ร0มรื่น สวยงาม 

100 - 

96 
บรรยากาศภายในห�องสมุดผ0อนคลายอบอุ0น 
เป/นกันเองสงบ สะอาด เป/นระเบียบ และสวยงาม 

100 - 

97 ห�องสมุดปราศจากเสียงและกลิ่นรบกวนจากภายนอก 100 - 

98 มีแสงสว0างเพียงพอ อากาศปลอดโปร0งถ0ายเทได�สะดวก 
 

100 - 
มีการบริการท่ีดี 

99 
จัดบริการสืบค�นข�อมูลผ0านเครือข0ายในประเทศและ 
ต0างประเทศ 

100 - 

100 ดูแลอํานวยความสะดวกแก0ผู�เข�าใช�บริการ 100 - 

101 
จัดบรรยากาศทางวิชาการ มีมุมความรู�ต0างๆ ป;ายนิเทศ 
ฯลฯ เพื่อกระตุ�นให�นักเรียนเกิดการเรียนรู� 

100 - 

102 
เจ�าหน�าที่ห�องสมุดโรงเรียนมีอัธยาศัยดี มีหน�าตา 
ยิ้มแย�มแจ0มใส 

100 - 

103 ห�องสมุดโรงเรียนให�บริการและจัดกิจกรรมได�เหมาะสม 100 - 
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ตาราง 8 (ต0อ) 

ข�อ รูปแบบการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 

ค0าสถิติ (n = 5) 

เห็นด�วย 
(ร�อยละ) 

ไม0เห็นด�วย 
(ร�อยละ) 

นักเรียนเข�าใช�บริการห�องสมุดในการศึกษาค�นคว�ามากขึ้น 

104 
มีการจัดช่ัวโมงเปOดโอกาสให�นักเรียนได�เข�าใช�บริการ
ของห�องสมุดเพื่อศึกษาค�นคว�าอย0างอิสระ 

100 - 

105 
เปOดโอกาสให�นักเรียนเข�าใช�ห�องสมุดเพื่อการค�นคว�า 
ได�ตลอดทั้งวัน 

100 - 

106 
มีการจัดบริการห�องสมุดโรงเรียนเพื่อสนับสนุน 
การเรียนการสอนและสอดคล�องกับความต�องการของ
นักเรียน 

100 - 

107 
นักเรียนใช�เวลาว0างเข�าใช�บริการห�องสมุดโรงเรียนเพื่อ
ศึกษาค�นคว�า 

100 - 

 

  จากตาราง 8 พบว0า ผู�ทรงคุณวุฒิเห็นด�วยกับองค�ประกอบในร0างรูปแบบ 
การบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม 
เขต 2 
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ตอนท่ี 2 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารงาน 
            ห�องสมุดโรงเรียนสังกัดสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
            ประถมศึกษานครพนม เขต 2 

 2.1 ผลการวิเคราะห�สถานภาพผู�ตอบแบบสอบถาม 
 การวิเคราะห�สถานภาพผู�ตอบแบบสอบถาม สรุปได�ดังตาราง 9 

ตาราง 9 ผลการวิเคราะห�สถานภาพผู�ตอบแบบสอบถาม 

รายการ 
ค0าสถิติ (n = 330) 

จํานวน ร�อยละ 

เพศ 
     ชาย 
     หญิง 

 
134 
196 

 
40.60 
59.40 

รวม 330 100.00 

สถานภาพตําแหน4ง 
     ผู�บริหาร 
     ครู 

 
70 
260 

 
21.21 
78.79 

รวม 330 100.00 

ระดับการศึกษา 
     ปริญญาตรี 
     ปริญญาโท 
     ปริญญาเอก 

 
38 
287 
5 

 
11.51 
86.97 
1.52 

รวม 330 100.00 

ประสบการณ�ทํางาน 
     ตํ่ากว0า  5  ปN 
     5 – 10  ปN 
     มากกว0า  10  ปN 

 
46 
83 
201 

 
13.94 
25.15 
60.91 

รวม 330 100.00 
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  จากตาราง 9 พบว0า ผู�ตอบแบบสอบถาม มีจํานวน 330 คน เป/นเพศชาย 
จํานวน 134 คน คิดเป/นร�อยละ 40.60 เพศหญิง จํานวน 196 คน คิดเป/นร�อยละ 59.40 
สถานภาพตําแหน0ง เป/นผู�บริหาร จํานวน 70 คน คิดเป/นร�อยละ 21.21 และครู จํานวน  
260 คน คิดเป/นร�อยละ 78.79 ระดับการศึกษา ปริญญาตรี จํานวน 38 คน คิดเป/นร�อยละ 
11.51 ปริญญาโท จํานวน 287 คิดเป/นร�อยละ 86.97 ปริญญาเอก จํานวน 5 คน  
คิดเป/นร�อยละ 1.52 และประสบการณ�การทํางานตํ่ากว0า 5 ปN จํานวน 46 คน 
คิดเป/นร�อยละ 13.94 ประสบการณ�การทํางานระหว0าง 5-10 ปN จํานวน 83 คน  
คิดเป/นร�อยละ 25.15 และประสบการณ�การทํางานมากกว0า 10 ปNขึ้นไป จํานวน 201 คน 
คิดเป/นร�อยละ 60.91 
 2.2 ผลการวิเคราะห�ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบ 
การบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 2 
  2.2.1 ผลการวิเคราะห�ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบ 
การบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนมเขต 2 สรุปได�ดังตาราง 10 

ตาราง 10 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารงานห�องสมุด 
   โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

รูปแบบการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 

ค0าสถิติ 
(n = 330) 

ระดับความ
เหมาะสม 

X S.D. 

1. ป9จจัยสนับสนุนการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน  
      1.1 ผู�บริหาร 
      1.2 บุคลากร 
      1.3 งบประมาณ 
      1.4 อาคารสถานที่ 
      1.5 วัสดุ ครุภัณฑ� 

รวม 

 
4.78 
4.75 
4.72 
4.77 
4.69 

4.74 

 
0.20 
0.22 
0.21 
0.21 
0.21 

0.13 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

มากท่ีสุด 
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ตาราง 10 (ต0อ) 

รูปแบบการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 

ค0าสถิติ 
(n = 330) 

ระดับความ
เหมาะสม 

X  S.D. 

2. ขอบข0ายของการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 
     2.1 การบริหารงาน 
     2.2 งานเทคนิค 
     2.3 การบริการและกิจกรรม 

รวม 

 
4.61 
4.61 
4.59 

4.61 

 
0.28 
0.20 
0.34 

0.20 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

มากท่ีสุด 
3.กระบวนการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 
     3.1 การวางแผน 
     3.2 การจัดการองค�การ 
     3.3 การจัดบุคคลเข�าทํางาน 
     3.4 การดําเนินการพัฒนา 
     3.5 การติดตามประเมินผล 

รวม 

 
4.62 
4.63 
4.70 
4.77 
4.78 

4.70 

 
0.23 
0.23 
0.24 
0.17 
0.19 

0.17 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

มากท่ีสุด 

4.ผลของการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 
     4.1 นักเรียนมีนิสัยรักการอ0าน 
     4.2 ห�องสมุดมีบรรยากาศที่เอื้อต0อการเข�าใช�
บริการ 
     4.3 มีการบริการที่ดี 
     4.4 นักเรียนเข�าใช�บริการห�องสมุดในการศึกษา 
คนคว�ามากขึ้น  

รวม 

 
4.85 
4.63 
4.71 
4.80 

 

4.74 

 
0.21 
0.31 
0.26 
0.23 

 

0.19 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด 

 

มากท่ีสุด 

เฉลี่ยรวม 4.70 0.14 มากท่ีสุด 
   
 
 



103 

  จากตาราง 10 ผู�บริหารและครู มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของ
รูปแบบการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครพนม เขต 2 โดยภาพรวมอยู0ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.70, S.D. = 0.14)  
เมื่อพิจารณาเป/นรายด�านเรียงลําดับตามค0าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย เป/นดังนี้ป9จจัย

สนับสนุนการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน ( X  = 4.74, S.D. = 0.13) ผลของ 

การบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน ( X  = 4.74, S.D. = 0.19) กระบวนการบริหารงาน

ห�องสมุดโรงเรียน ( X  = 4.70, S.D. = 0.17) และขอบข0ายของการบริหารงานห�องสมุด

โรงเรียน ( X  = 4.61, S.D. = 0.20) ตามลําดับ 
  2.2.2 ผลการวิเคราะห�ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของป9จจัย
สนับสนุนการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนจําแนกเป/นรายข�อ รายละเอียดในตาราง 11 

ตาราง 11 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของป9จจัยสนับสนุนการบริหารงาน 

  ห�องสมุดโรงเรียนจําแนกเป/นรายข�อ   

ข�อ ป9จจัยสนับสนุนการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 

ค0าสถิติ 
(n = 330) 

ระดับความ
เหมาะสม 

X  S.D. 

ผู�บริหาร 

1 
ผู�บริหารมีความรู�ความเข�าใจในการบริหารงาน
ห�องสมุด 

4.99 0.07 มากที่สุด 

2 
ผู�บริหารให�ความสําคัญต0อการบริหารงาน
ห�องสมุด 

4.68 0.50 มากที่สุด 

3 
ผู�บริหารส0งเสริมสนับสนุนการบริหารงานห�องสมุด
อย0างจริงจัง 

4.66 0.54 มากที่สุด 

4 
ผู�บริหารมีการสร�างขวัญกําลังใจบุคลากรที่มีส0วน
ในการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 

4.60 0.51 มากที่สุด 

5 
ผู�บริหารหรือผู�ที่ได�มอบหมายมีการนิเทศและ 
ติดตามผลงานห�องสมุด 

4.99 0.11 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.78 0.20 มากที่สุด 
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ตาราง 11 (ต0อ) 

ข�อ ป9จจัยสนับสนุนการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 

ค0าสถิติ 
(n = 330) 

ระดับความ
เหมาะสม 

 S.D. 

บุคลากร 

6 
บุคลากรมีความรู�ความเข�าใจเกี่ยวกับหลักการ
บริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 

4.56 0.64 มากที่สุด 

7 
บุคลากรเห็นคุณค0าและความสําคัญในการ
บริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 

4.60 0.59 มากที่สุด 

8 
บุคลากรในโรงเรียนมีส0วนร0วมในการบริหารงาน
ห�องสมุดโรงเรียน 

4.63 0.59 มากที่สุด 

9 
ครูบรรณารักษ�หรือเจ�าหน�าที่ห�องสมุดอุทิศเวลา
และเสียสละให�กับงานห�องสมุด 

4.98 0.12 มากที่สุด 

10 
บุคลากรที่เกี่ยวข�องกับห�องสมุดมีความรู�ในการจัด
ห�องสมุดโรงเรียน 

4.58 0.54 มากที่สุด 

11 
ครูบรรณารักษ�หรือเจ�าหน�าที่ห�องสมุดได�รับ 
การพัฒนาตนเอง โดยการเข�าร0วมประชุม อบรม 
สัมมนา หรือศึกษาดูงาน 

4.72 0.55 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.75 0.22 มากที่สุด 

งบประมาณ 

12 
โรงเรียนได�รับการจัดสรรงบประมาณจาก
หน0วยงานต�นสังกัดในการดําเนินงานห�องสมุด
อย0างพอเพียง 

4.56 0.55 มากที่สุด 

13 
โรงเรียนได�รับงบประมาณสนับสนุนด�านการเงินใน
การดําเนินงานห�องสมุดจากเอกชน 

4.47 0.66 มาก 

14 
มีการตรวจสอบการรับ-จ0ายเงินของห�องสมุดอย0าง
สมํ่าเสมอ 

4.98 0.15 มากที่สุด 

 

X
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ตาราง 11 (ต0อ) 

ข�อ ป9จจัยสนับสนุนการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 

ค0าสถิติ 
(n = 330) 

ระดับความ
เหมาะสม 

 S.D. 

15 
ครูบรรณารักษ�มีส0วนร0วมในการจัดสรร
งบประมาณ เพื่อใช�ในการพัฒนาห�องสมุดโรงเรียน  

4.43 0.65 มาก 

16 
คณะกรรมการสถานศึกษาให�ความร0วมมือในการ
จัดหา งบประมาณสนับสนุนการดําเนินงาน
ห�องสมุดโรงเรียน 

4.98 0.14 มากที่สุด 

17 
ผู�บริหารหรือผู�ที่ได�รับมอบหมายมีการประเมินผล
การใช�งบประมาณในการดําเนินงานห�องสมุด
โรงเรียน 

4.95 0.22 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.72 0.21 มากท่ีสุด 

อาคารสถานท่ี 

18 
มีนโยบายการดําเนินงานด�านอาคารสถานที่ที่
ชัดเจน 

4.59 0.52 มากที่สุด 

19 สถานที่ที่เป/นห�องสมุดเป/นสัดส0วนและเป/นเอกเทศ 4.95 0.20 มากที่สุด 

20 

มีพื้นที่เพียงพอสําหรับการจัดบริการและกิจกรรม  
มีแสงสว0างเพียงพอและอากาศถ0ายเทได�สะดวก 
มีบรรยากาศร0มรื่น สงบ สะอาด และเป/นระเบียบ
เรียบร�อย 

4.58 0.51 มากที่สุด 

21 
ผู�บริหารหรือผู�ที่ได�รับมอบหมายมีการนิเทศและ
ติดตามผลการจัดอาคารสถานที่ 

4.96 0.19 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.77 0.21 มากที่สุด 

วัสดุ ครุภัณฑ� 

22 
มีการใช�คอมพิวเตอร�ในการรับ-ส0งหนังสือของ
ห�องสมุดและโตGะเก�าอี้ที่เหมาะสมกับวัยและ
เพียงพอกับจํานวนนักเรียน 

4.92 0.26 มากที่สุด 

X
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ตาราง 11 (ต0อ) 

ข�อ ป9จจัยสนับสนุนการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 

ค0าสถิติ 
(n = 330) 

ระดับความ
เหมาะสม 

 S.D. 

23 
มีเอกสารหลักสูตรและเอกสารค�นคว�าแก0ครู
นักเรียนครบทุกกลุ0มประสบการณ� 

4.52 0.58 มากที่สุด 

24 
มีตู�บัตรรายการหนังสือเพื่ออํานวยความสะดวก ใน
การศึกษาค�นคว�า 

4.95 0.20 มากที่สุด 

25 
มีหนังสือพิมพ�ที่รับเป/นประจําทุกวันอย0างน�อยวัน
ละ 1 ฉบับ 

4.64 0.55 มากที่สุด 

26 
วัสดุ อุปกรณ� ประจําห�องสมุดมีป;ายนิเทศสําหรับ
จัดนิทรรศการอย0างสมํ่าเสมอเป/นป9จจุบันและทัน
ต0อเหตุการณ� 

4.54 0.54 มากที่สุด 

27 
มีการสํารวจความต�องการหนังสือ วัสดุสารนิเทศ
ตามความสนใจของผู�ใช�โรงเรียนมีการจัดกิจกรรม
หาทุนสนับสนุน 

4.66 0.53 มากที่สุด 

28 
ทางห�องสมุดได�ดําเนินการซ0อมแซมวัสดุครุภัณฑ�ที่
ชํารุดให�ใช�การได�ดีอยู0เสมอ 

4.60 0.49 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.69 0.21 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.74 0.13 มากที่สุด 

 
  จากตาราง 11 ผู�บริหารและครู มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของ
ป9จจัยสนับสนุนการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน โดยรวมอยู0ในระดับมากที่สุด  

( X  = 4.74, S.D. = 0.13) เมื่อพิจารณาเป/นรายด�านสามารถเรียงลําดับตามค0าเฉลี่ย 

จากมากไปหาน�อย ดังนี้ ผู�บริหาร ( X  = 4.78, S.D. = 0.20) อาคารสถานที่  

( X  = 4.77, S.D. = 0.21) บุคลากร ( X = 4.75, S.D. = 0.22) วัสดุ ครุภัณฑ�  

( X  = 4.74, S.D. = 0.21) และงบประมาณ ( X  = 4.72, S.D. = 0.21) ตามลําดับ  
ซึ่งมีรายละเอียดในแต0ละด�านสรุป ได�ดังนี้ 

X
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   1) ผู�บริหาร มีความเหมาะสมอยู0ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.78,  
S.D. = 0.20) เมื่อพิจารณาเป/นรายข�อพบว0ามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุดทุกข�อ  
เรียงลําดับตามค0าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย 3 อันดับแรก ดังนี้ ผู�บริหารมีความรู�ความเข�าใจ

ในการบริหารงานห�องสมุด ( X  = 4.99, S.D. = 0.07) ผู�บริหารหรือผู�ที่ได�มอบหมายมี 

การนิเทศและติดตามผลงานห�องสมุด ( X  = 4.99, S.D = 0.11) และผู�บริหารให�

ความสําคัญต0อการบริหารงานห�องสมุด ( X  = 4.68, S.D. = 0.50) ตามลําดับ   

   2) บุคลากร มีความเหมาะสมอยู0ในระดับมากที่สุด ( X = 4.75,  
S.D. = 0.22) เมื่อพิจารณาเป/นรายข�อ พบว0า มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุดทุกข�อ 
เรียงลําดับตามค0าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย 3 อันดับแรก ดังนี้ ครูบรรณารักษ�หรือ

เจ�าหน�าที่ห�องสมุดอุทิศเวลาและเสียสละให�กับงานห�องสมุด ( X  = 4.98, S.D. = 0.12) 
ครูบรรณารักษ�หรือเจ�าหน�าที่ห�องสมุดได�รับการพัฒนาตนเอง โดยการเข�าร0วมประชุม 

อบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงาน ( X  = 4.72, S.D. = 0.55) และบุคลากรในโรงเรียน 

มีส0วนร0วมในการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน ( X  = 4.63, S.D. = 0.59) ตามลําดับ 

   3) งบประมาณ มีความเหมาะสมอยู0ในระดับมากที่สุด ( X = 4.72,  
S.D. = 0.21) เมื่อพิจารณาเป/นรายข�อพบว0ามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุดทุกข�อ 
เรียงลําดับตามค0าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย 3 อันดับแรก ดังนี้ คณะกรรมการสถานศึกษา
ให�ความร0วมมือในการจัดหางบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานห�องสมุดโรงเรียน 

( X  = 4.98, S.D. = 0.14) มีการตรวจสอบการรับ-จ0ายเงินของห�องสมุดอย0างสมํ่าเสมอ 

( X  = 4.98, S.D. = 0.15) ผู�บริหารหรือผู�ที่ได�รับมอบหมายมีการประเมินผลการใช�

งบประมาณในการดําเนินงานห�องสมุดโรงเรียน ( X = 4.95, S.D. = 0.22) ตามลําดับ 

   4) อาคารสถานที่ มีความเหมาะสมอยู0ในระดับมากที่สุด ( X = 4.77,  
S.D. = 0.21) เมื่อพิจารณาเป/นรายข�อ พบว0า มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุดทุกข�อ 
เรียงลําดับตามค0าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย 3 อันดับแรก ดังนี้ ผู�บริหารโรงเรียนหรือผู�ที่

ได�รับมอบหมายมีการนิเทศและติดตามผลการจัดอาคารสถานที่ ( X  = 4.96,  

S.D. = 0.19) สถานที่ที่เป/นห�องสมุดเป/นสัดส0วนและเป/นเอกเทศ ( X  = 4.95, S.D. = 

0.20) และมีนโยบายการดําเนินงานด�านอาคารสถานที่ที่ชัดเจน ( X = 4.59, S.D. = 0.52) 
ตามลําดับ 
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   5) วัสดุครุภัณฑ� มีความเหมาะสมอยู0ในระดับมากที่สุด ( X = 4.74,  
S.D. = 0.21) เมื่อพิจารณาเป/นรายข�อพบว0ามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุดทุกข�อ 
เรียงลําดับตามค0าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย 3 อันดับแรก ดังนี้ มีตู�บัตรรายการหนังสือเพื่อ

อํานวยความสะดวก ในการศึกษาค�นคว�า ( X  = 4.95, S.D. = 0.20) มีการใช�คอมพิวเตอร�
ในการรับ-ส0งหนังสือของห�องสมุดและโตGะเก�าอี้ที่เหมาะสมกับวัยและเพียงพอกับ 

จํานวนนักเรียน ( X  = 4.92, S.D. = 0.26) และมีการสํารวจความต�องการหนังสือ วัสดุ
สารนิเทศตามความสนใจของผู�ใช� โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมหาทุนสนับสนุน  

( X = 4.66, S.D. = 0.53) ตามลําดับ 
  2.2.3 ผลการวิเคราะห�ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของขอบข0าย
การบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน จําแนกเป/นรายด�านและรายข�อ สรุปได�ดังตาราง 12 

ตาราง 12 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของขอบข0ายการบริหารงานห�องสมุด 

              โรงเรียนจําแนกเป/นรายข�อ 

ข�อ ขอบข0ายการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 

ค0าสถิติ 
(n = 330) 

ระดับความ
เหมาะสม 

 S.D. 

การบริหารงาน 

1 
ผู�บริหารและครูบรรณารักษ�จัดทําแผนปฏิบัติงาน/
โครงการห�องสมุดโรงเรียน 

4.70 0.49 มากที่สุด 

2 
มีการแต0งตั้งครูบรรณารักษ�และคณะกรรมการ
ปฏิบัติงานห�องสมุดโรงเรียนเป/นลายลักษณ�อักษร 

4.68 0.49 มากที่สุด 

3 
มีการวิเคราะห�จุดอ0อน จุดแข็ง โอกาส และ
อุปสรรคร0วมกับบุคลากรในโรงเรียนเพื่อจัดทํา
แผนพัฒนางานห�องสมุดโรงเรียน 

4.55 0.57 มากที่สุด 

4 
จัดทําคู0มือปฏิบัติงานห�องสมุดโรงเรียนและ
ดําเนินงานตามแผน 

4.53 0.52 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.61 0.28 มากที่สุด 

 

X  
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ตาราง 12 (ต0อ) 

ข�อ ขอบข0ายการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 

ค0าสถิติ 
(n = 330) 

ระดับความ
เหมาะสม 

 S.D. 

งานเทคนิค 

5 
สํารวจความต�องการและพิจารณาจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศเข�าห�องสมุด เช0น การจัดซื้อ  
การขอแลกเปลี่ยน การขอรับบริจาค 

4.69 0.52 มากที่สุด 

6 
การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ตามความ
ต�องการของเด็กแต0ละวัยและความแตกต0าง
ระหว0างบุคคล 

4.53 0.52 มากที่สุด 

7 
มีการวิเคราะห�หมวดหมู0 จัดหมวดหมู0ตามหลักการ
จัดหมวดหมู0ทางบรรณารักษศาสตร� 

4.69 0.48 มากที่สุด 

8 
มีการกําหนดปฏิทินงานเทคนิคห�องสมุดไว�อย0าง
ชัดเจน 

4.59 0.49 มากที่สุด 

9 
มีการจัดเก็บสถิติปฏิบัติงานเทคนิคห�องสมุด
โรงเรียน 

4.56 0.57 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.61 0.20 มากที่สุด 

การบริการและกิจกรรม 

10 
เปOดบริการห�องสมุดโรงเรียนตลอดเวลาทําการของ
โรงเรียน 

4.61 0.55 มากที่สุด 

11 การสืบค�นข�อมูลด�วยระบบคอมพิวเตอร� 4.69 0.49 มากที่สุด 

12 
จัดบริการห�องสมุดโรงเรียนเพื่อการสนับสนุน 
การเรียนการสอน 

4.67 0.53 มากที่สุด 

13 
มีการบริการสื่อสิ่งพิมพ�ตามความถนัดและสนใจ
ของนักเรียน 

4.52 0.41 มากที่สุด 

14 
จัดกิจกรรมส0งเสริมการอ0านที่หลากหลายทั้งใน
และนอกห�องสมุดเป/นประจําสมํ่าเสมอ 

4.59 0.57 มากที่สุด 

 

X
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ตาราง 12 (ต0อ) 

ข�อ ขอบข0ายการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 

ค0าสถิติ 
(n = 330) 

ระดับความ
เหมาะสม 

 S.D. 

15 
คณะครูและนักเรียนมีส0วนร0วมในการจัดกิจกรรม
ของห�องสมุดโรงเรียน 

4.55 0.52 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.59 0.34 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.61 0.20 มากที่สุด 

 

  จากตาราง 12 ผู�บริหารและครู มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของ

ขอบข0ายการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน โดยรวมอยู0ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.61, 
S.D. = 0.20) เมื่อพิจารณาเป/นรายด�านสามารถเรียงลําดับตามค0าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย 

ดังนี้เรียงลําดับตามค0าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย เป/นดังนี้ งานเทคนิค ( X  = 4.61,  

S.D. = 0.20) การบริหารงาน ( X  = 4.61, S.D. = 0.28) และการบริการและกิจกรรม 

( X  = 4.59, S.D. = 0.34) ตามลําดับ ซึ่งมีรายละเอียดในแต0ละด�านสรุป ได�ดังนี้ 

   1) การบริหารงาน มีความเหมาะสมอยู0ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.61,  
S.D. = 0.28) เมื่อพิจารณาเป/นรายข�อพบว0ามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุดทุกข�อ 
เรียงลําดับตามค0าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย 3 อันดับแรก ดังนี้ ผู�บริหารและครูบรรณารักษ�

จัดทําแผนปฏิบัติงาน/โครงการห�องสมุดโรงเรียน ( X  = 4.70, S.D. = 0.49) มีการแต0งตั้ง
ครูบรรณารักษ�และคณะกรรมการปฏิบัติงานห�องสมุดโรงเรียนเป/นลายลักษณ�อักษร 

( X  = 4.68, S.D. = 0.4) และมีการวิเคราะห�จุดอ0อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคร0วมกับ

บุคลากรในโรงเรียนเพื่อจัดทําแผนพัฒนางานห�องสมุดโรงเรียน ( X  = 4.55, S.D. = 0.57) 
ตามลําดับ 

   2) งานเทคนิค มีความเหมาะสมอยู0ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.61,  
S.D. = 0.20) เมื่อพิจารณาเป/นรายข�อพบว0ามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุดทุกข�อ 
เรียงลําดับตามค0าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย 3 อันดับแรก ดังนี้ สํารวจความต�องการและ
พิจารณาจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเข�าห�องสมุด เช0น การจัดซื้อ การขอแลกเปลี่ยน  

การขอรับบริจาค ( X  = 4.69, S.D. = 0.52) มีการกําหนดปฏิทินงานเทคนิคห�องสมุดไว� 

X
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อย0างชัดเจน ( X = 4.69, S.D. = 0.48) และมีการบริการสื่อสิ่งพิมพ�ตามความถนัดและ

สนใจของนักเรียน ( X  = 4.69, S.D. = 0.49) ตามลําดับ 
   3) การบริการและกิจกรรม มีความเหมาะสมอยู0ในระดับมากที่สุด   

( X  = 4.59, S.D. = 0.34) เมื่อพิจารณาเป/นรายข�อ พบว0า มีความเหมาะสมใน 
ระดับมากที่สุดทุกข�อ เรียงลําดับตามค0าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย 3 อันดับแรก ดังนี้ 
จัดกิจกรรมส0งเสริมการอ0านที่หลากหลายทั้งในและนอกห�องสมุดเป/นประจําสมํ่าเสมอ 

( X  = 4.67, S.D. = 0.53) การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ตามความต�องการของเด็กแต0

ละวัยและความแตกต0างระหว0างบุคคล ( X  = 4.59, S.D. = 0.57) และคณะครูและ

นักเรียนมีส0วนร0วมในการจัดกิจกรรมของห�องสมุดโรงเรียน ( X  = 4.52, S.D. = 0.41) 
ตามลําดับ 
  2.2.4 ผลการวิเคราะห�ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของ
กระบวนการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน จําแนกเป/นรายด�าน สรุปได�ดังตาราง 13-17 

ตาราง 13 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของกระบวนการบริหารงานห�องสมุด 

              โรงเรียน ด�านการวางแผน 

ข�อ 
กระบวนการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 

ด�านการวางแผน 

ค0าสถิติ 
(n = 330) 

ระดับความ
เหมาะสม 

 S.D. 

การวางแผน 
1. การบริหารงาน 

1 
ศึกษาสภาพป9จจุบันของห�องสมุดโรงเรียน 
วิเคราะห�จุดเด0น จุดด�อย ป9ญหาและอุปสรรค� 
ในการดําเนินงาน 

4.68 0.49 มากที่สุด 

2 
มีการกําหนดวัตถุประสงค� นโยบายในการ
ดําเนินการบริหารงานห�องสมุดอย0างชัดเจน 

4.67 0.52 มากที่สุด 

3 
ประชุมช้ีแจงเพื่อกําหนดแนวทาง 
ในการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 

4.63 0.53 มากที่สุด 

 

 

X  
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ตาราง 13 (ต0อ) 

ข�อ 
กระบวนการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 

ด�านการวางแผน 

ค0าสถิติ 
(n = 330) 

ระดับความ
เหมาะสม 

 S.D. 

4 
มีแผนการปฏิบัติงานกิจกรรมของห�องสมุด
โรงเรียน 

4.69 0.53 มากที่สุด 

5 
มีการจัดโครงการ/กิจกรรมของห�องสมุด เช0น 
กิจกรรมส0งเสริมการอ0าน 

4.57 0.52 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.64 0.26 มากที่สุด 

2.  งานเทคนิค 

6 กําหนดปฏิทินงานเทคนิคห�องสมุดไว�อย0างชัดเจน 4.64 0.55 มากที่สุด 

7 จัดทําสถิติปฏิบัติงานเทคนิคห�องสมุดโรงเรียน 4.59 0.49 มากที่สุด 

8 จัดหมวดหมู0หนังสือเป/นระบบง0ายต0อการค�นคว�า 4.63 0.56 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.62 0.35 มากที่สุด 

3. การบริการและกิจกรรม    

9 
มีการจัดบริการและกิจกรรมห�องสมุดโรงเรียน
อย0างต0อเนื่อง 

4.65 0.49 มากที่สุด 

10 
จัดทําแผนปฏิบัติงานบริการและกิจกรรม
ห�องสมุดโรงเรียน 

4.59 0.57 มากที่สุด 

11 
มีการวางแผนการประชาสัมพันธ�การจัดกิจกรรม
ส0งเสริมการอ0านในรูปแบบต0างๆ ตลอดปN
การศึกษา 

4.55 0.53 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.59 0.31 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.62 0.23 มากที่สุด 

 
  จากตาราง 13 ผู�บริหารและครู มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของ
กระบวนการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน ในด�านการวางแผนโดยรวมอยู0ในระดับมากที่สุด 

( X  = 4.62, S.D. = 0.23) เมื่อพิจารณาเป/นรายด�านสามารถเรียงลําดับตามค0าเฉลี่ยจาก

X  
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มากไปหาน�อย ดังนี้การบริหารงาน ( X  = 4.64, S.D. = 0.26) งานเทคนิค ( X  = 4.62,  

S.D. = 0.35) และการบริการและกิจกรรม ( X  = 4.59, S.D. = 0.31) ตามลําดับ  
ซึ่งมีรายละเอียดในแต0ละด�านสรุป ได�ดังนี้ 

   1) การบริหารงาน มีความเหมาะสมอยู0ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.64, 
S.D. = 0.26) เมื่อพิจารณาเป/นรายข�อ พบว0า มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุดทุกข�อ 
เรียงลําดับตามค0าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย 3 อันดับแรก ดังนี้ มีแผนการปฏิบัติงาน

กิจกรรมของห�องสมุดโรงเรียน ( X  = 4.69, S.D. = 0.53) ศึกษาสภาพป9จจุบันของ
ห�องสมุดโรงเรียน วิเคราะห�จุดเด0น จุดด�อย ป9ญหาและอุปสรรค�ในการดําเนินงาน 

( X  = 4.68, S.D. = 0.49) และมีการกําหนดวัตถุประสงค� นโยบายในการดําเนิน 

การบริหารงานห�องสมุดอย0างชัดเจน ( X  = 4.67, S.D. = 0.52) ตามลําดับ 

   2) งานเทคนิค มีความเหมาะสมอยู0ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.62, 
S.D. = 0.35) เมื่อพิจารณาเป/นรายข�อพบว0ามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุดทุกข�อ 
เรียงลําดับตามค0าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย 3 อันดับแรก ดังนี้ กําหนดปฏิทินงานเทคนิค

ห�องสมุดไว�อย0างชัดเจน ( X  = 4.64, S.D. = 0.55) จัดหมวดหมู0หนังสือเป/นระบบง0ายต0อ

การค�นคว�า ( X  = 4.63, S.D. = 0.56) และจัดทําสถิติปฏิบัติงานเทคนิคห�องสมุดโรงเรียน 

( X  = 4.59, S.D. = 0.49) ตามลําดับ 
   3) การบริการและกิจกรรม มีความเหมาะสมอยู0ในระดับมากที่สุด   

( X = 4.59, S.D. = 0.31) เมื่อพิจารณาเป/นรายข�อพบว0ามีความเหมาะสมในระดับมาก
ที่สุดทุกข�อ เรียงลําดับตามค0าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย 3 อันดับแรก ดังนี้ มีการจัดบริการ

และกิจกรรมห�องสมุดโรงเรียนอย0างต0อเนื่อง ( X  = 4.65, S.D. = 0.49) จัดทําแผน

ปฏิบัติงานบริการและกิจกรรมห�องสมุดโรงเรียน ( X  = 4.59, S.D. = 0.57)  
มีการวางแผนการประชาสัมพันธ�การจัดกิจกรรมส0งเสริมการอ0านในรูปแบบต0างๆ  

ตลอดปNการศึกษา ( X  = 4.55, S.D. = 0.53) ตามลําดับ 
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ตาราง 14 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของกระบวนการบริหารงานห�องสมุด 

             โรงเรียน ด�านการจัดองค�การ 

ข�อ 
กระบวนการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 

ด�านการจัดองค�การ 

ค0าสถิติ 
(n = 330) 

ระดับความ
เหมาะสม 

 S.D. 

การจัดการองค�การ  
1. การบริหารงาน 

1 
มีการแต0งตั้งครูบรรณารักษ�หรือบุคลกรทําหน�าที่
ด�านสารสนเทศเพื่อการบริหารงานห�องสมุด
โรงเรียน 

4.71 0.51 มากที่สุด 

2 
มีการแต0งตั้งคณะกรรมการฝKายต0างๆ 
เพื่อการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 

4.58 0.52 มากที่สุด 

3 
มีการวางแผนและกําหนดนโยบายเพื่อการ
ดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 

4.66 0.55 มากที่สุด 

4 
มีคู0มือแนะนําข�อปฏิบัติระเบียบการใช�ห�องสมุด
โรงเรียน 

4.57 0.52 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.63 0.30 มากที่สุด 

2. งานเทคนิค 

5 
มีเจ�าหน�าที่แนะนําการใช�ห�องสมุดในการศึกษา
ค�นคว�า 

4.64 0.56 มากที่สุด 

6 
มีสารสนเทศแนะนําการใช�ห�องสมุดโรงเรียนและ
แนะนําหนังสือที่น0าสนใจ 

4.67 0.52 มากที่สุด 

7 
มีการนําเทคโนโลยีเข�ามาใช�ในการบริหารงาน
ห�องสมุดโรงเรียน 

4.70 0.52 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.67 0.35 มากที่สุด 

3. การบริการและกิจกรรม 

8 
มีการปฐมนิเทศแนะนําการใช�ห�องสมุดสําหรับ 
ผู�เข�าเรียนในปNแรก 

4.66 0.49 มากที่สุด 

X

 



115 

ตาราง 14 (ต0อ) 

ข�อ 
กระบวนการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 

ด�านการจัดองค�การ 

ค0าสถิติ 
(n = 330) 

ระดับความ
เหมาะสม 

 S.D. 

9 
มีเจ�าหน�าที่รับผิดชอบการจัดกิจกรรมห�องสมุด
โรงเรียน 

4.55 0.58 มากที่สุด 

10 
มีการประสานความร0วมมือระหว0าครูบรรณารักษ�และ
ครูกลุ0มสาระการเรียนรู�ต0างๆ ในการใช�บริการ
ห�องสมุดประกอบการเรียนการสอน 

4.57 0.52 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.59 0.31 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.63 0.23 มากที่สุด 

 
  จากตาราง 14 ผู�บริหารและครู มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของ
กระบวนการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน ในด�านการจัดองค�การโดยรวมอยู0ในระดับมาก

ที่สุด ( X  = 4.63, S.D. = 0.23) เมื่อพิจารณาเป/นรายด�านสามารถเรียงลําดับตาม

ค0าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย ดังนี้งานเทคนิค ( X  = 4.67, S.D. = 0.35) การบริหารงาน  

( X  = 4.63, S.D. = 0.30) และการบริการและกิจกรรม ( X  = 4.59, S.D. = 0.31) 
ตามลําดับ ซึ่งมีรายละเอียดในแต0ละด�านสรุป ได�ดังนี้ 

   1) การบริหารงาน มีความเหมาะสมอยู0ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.63, 
S.D. = 0.23) เมื่อพิจารณาเป/นรายข�อพบว0ามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุดทุกข�อ 
เรียงลําดับตามค0าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย 3 อันดับแรก ดังนี้มีการแต0งตั้งครูบรรณารักษ�

หรือบุคลกรทําหน�าที่ด�านสารสนเทศเพื่อการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน ( X  = 4.71, 
S.D. = 0.51) มีการวางแผนและกําหนดนโยบายเพื่อการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 

( X  = 4.66, S.D. = 0.55) และมีการแต0งตั้งคณะกรรมการฝKายต0างๆ เพื่อการบริหารงาน

ห�องสมุดโรงเรียน ( X  = 4.58, S.D. = 0.52) ตามลําดับ 

   2) งานเทคนิค มีความเหมาะสมอยู0ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.67,   
S.D. = 0.35) เมื่อพิจารณาเป/นรายข�อพบว0ามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุดทุกข�อ 
เรียงลําดับตามค0าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย 3 อันดับแรก ดังนี้มีการนําเทคโนโลยีเข�ามาใช�

X

 



116 

ในการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน ( X  = 4.70, S.D. = 0.52) มีสารสนเทศแนะนําการใช�

ห�องสมุดโรงเรียนและแนะนําหนังสือที่น0าสนใจ ( X  = 4.67, S.D. = 0.52) และมีเจ�าหน�าที่

แนะนําการใช�ห�องสมุดในการศึกษาค�นคว�า ( X  = 4.64, S.D. = 0.56) ตามลําดับ 
   3) การบริการและกิจกรรม มีความเหมาะสมอยู0ในระดับมากที่สุด  

( X  = 4.59, S.D. = 0.31) เมื่อพิจารณาเป/นรายข�อพบว0ามีความเหมาะสม 
ในระดับมากที่สุดทุกข�อ เรียงลําดับตามค0าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย 3 อันดับแรก ดังนี้ 

มีการปฐมนิเทศแนะนําการใช�ห�องสมุดสําหรับผู�เข�าเรียนในปNแรก ( X  = 4.66, S.D. = 

0.49) มีเจ�าหน�าที่รับผิดชอบการจัดกิจกรรมห�องสมุดโรงเรียน ( X  = 4.55, S.D. = 0.58) 
และมีการประสานความร0วมมือระหว0าครูบรรณารักษ�และครูกลุ0มสาระการเรียนรู�ต0างๆ 

ในการใช�บริการห�องสมุดประกอบการเรียนการสอน ( X  = 4.57, S.D. = 0.52) 
ตามลําดับ 
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ตาราง 15 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของกระบวนการบริหารงานห�องสมุด 

   โรงเรียน ด�านการจัดบุคคลเข�าทํางาน 

ข�อ 
กระบวนการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 

ด�านการจัดบุคคลเข�าทํางาน 

ค0าสถิติ 
(n = 330) 

ระดับความ
เหมาะสม 

 S.D. 

การจัดบุคคลเข�าทํางาน 
1. การบริหารงาน 

1 
จัดจํานวนบุคลากรในการปฏิบัติงานห�องสมุด
โรงเรียนได�เหมาะสม 

4.72 0.51 มากที่สุด 

2 มีเจ�าหน�าที่แนะนําการใช�ห�องสมุดโรงเรียน 4.60 0.50 มากที่สุด 

3 
จัดบุคลากรผู�รับผิดชอบงานบรรณารักษ�ได�
เหมาะสมกับความรู�ความสามารถ 

4.71 0.48 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.67 0.31 มากที่สุด 

2. งานเทคนิค 

4 
มีการพัฒนาความรู�/อบรม/ศึกษาดูงานด�านเทคนิค
ห�องสมุด 

4.70 0.47 มากที่สุด 

5 
เจ�าหน�ามีการจัดเรียงหนังสือเป/นระเบียบและ
สะดวกต0อการใช�งาน 

4.69 0.54 มากที่สุด 

6 
บุคลากรที่ทําหน�าที่ดูแลงานห�องสมุดโรงเรียนมี
ความรู�ความเข�าใจเกี่ยวกับงานเทคนิคห�องสมุด
โรงเรียน 

4.91 0.29 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.76 0.27 มากที่สุด 

3. การบริการและกิจกรรม 
7 มีคณะกรรมการบริหารกิจกรรมห�องสมุดโรงเรียน 4.66 0.51 มากที่สุด 

8 
มีเจ�าหน�าที่บริการแนะนําการใช�ตู�บัตรรายการและ
วิธีค�นคว�าหาหนังสือ 

4.68 0.49 มากที่สุด 

 
 

X
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ตาราง 15 (ต0อ) 

ข�อ 
กระบวนการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 

ด�านการจัดบุคคลเข�าทํางาน 

ค0าสถิติ 
(n = 330) 

ระดับความ
เหมาะสม 

 S.D. 

9 
แต0งตั้งคณะกรรมการนักเรียนให�ส0วนร0วมในการ
ให�บริการและจัดกิจกรรมห�องสมุดโรงเรียน 

4.65 0.58 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.66 0.33 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.70 0.24 มากที่สุด 

 
  จากตาราง 15 ผู�บริหารและครู มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของ
กระบวนการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน ในด�านการจัดบุคคลเข�าทํางานโดยรวมอยู0ใน

ระดับมากที่สุด ( X  = 4.70, S.D. = 0.24) เมื่อพิจารณาเป/นรายด�านสามารถเรียงลําดับ

ตามค0าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย ดังนี้ การบริหารงาน ( X  = 4.67, S.D. = 0.27)  

งานเทคนิค ( X  = 4.67, S.D. = 0.31) และการบริการและกิจกรรม ( X  = 4.66,  
S.D. = 0.33) ตามลําดับ ซึ่งมีรายละเอียดในแต0ละด�านสรุป ได�ดังนี้ 

   1) การบริหารงาน มีความเหมาะสมอยู0ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.67, 
S.D. = 0.27) เมื่อพิจารณาเป/นรายข�อ พบว0า มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุดทุกข�อ 
เรียงลําดับตามค0าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย 3 อันดับแรก ดังนี้ จัดจํานวนบุคลากร 

ในการปฏิบัติงานห�องสมุดโรงเรียนได�เหมาะสม ( X  = 4.72, S.D. = 0.51) จัดบุคลากร

ผู�รับผิดชอบงานบรรณารักษ�ได�เหมาะสมกับความรู�ความสามารถ ( X  = 4.71,  

S.D. = 0.48) และมีเจ�าหน�าที่แนะนําการใช�ห�องสมุดโรงเรียน ( X  = 4.60, S.D. = 0.50) 
ตามลําดับ 

   2) งานเทคนิค มีความเหมาะสมอยู0ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.67,  
S.D. = 0.31) เมื่อพิจารณาเป/นรายข�อ พบว0า มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุดทุกข�อ 
เรียงลําดับตามค0าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย 3 อันดับแรก ดังนี้ บุคลากรที่ทําหน�าที่ดูแลงาน

ห�องสมุดโรงเรียนมีความรู�ความเข�าใจเกี่ยวกับงานเทคนิคห�องสมุดโรงเรียน ( X = 4.91, 
S.D. = 0.29) มีการพัฒนาความรู�/อบรม/ศึกษาดูงานด�านเทคนิคห�องสมุด  

X
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( X  = 4.70, S.D. = 0.47) และเจ�าหน�ามีการจัดเรียงหนังสือเป/นระเบียบและสะดวกต0อ

การใช�งาน ( X  = 4.69, S.D. = 0.54) ตามลําดับ 
   3) การบริการและกิจกรรม มีความเหมาะสมอยู0ในระดับมากที่สุด   

( X  = 4.66, S.D. = 0.33) เมื่อพิจารณาเป/นรายข�อ พบว0า มีความเหมาะสม 
ในระดับมากที่สุดทุกข�อ เรียงลําดับตามค0าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย 3 อันดับแรก ดังนี้  

มีเจ�าหน�าที่บริการแนะนําการใช�ตู�บัตรรายการและวิธีค�นคว�าหาหนังสือ ( X  = 4.68,  

S.D. = 0.49) มีคณะกรรมการบริหารกิจกรรมห�องสมุดโรงเรียน ( X  = 4.66,  
S.D. = 0.51) และแต0งตั้งคณะกรรมการนักเรียนให�ส0วนร0วมในการให�บริการและ 

จัดกิจกรรมห�องสมุดโรงเรียน ( X  = 4.65, S.D. = 0.58) ตามลําดับ 

ตาราง 16 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของกระบวนการบริหารงานห�องสมุด 
              โรงเรียน ด�านการดําเนินการพัฒนา 

ข�อ 
กระบวนการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 

ด�านการดําเนินการพัฒนา 

ค0าสถิติ 
(n = 330) 

ระดับความ
เหมาะสม 

 S.D. 

การดําเนินการพัฒนา 
1. การบริหารงาน 

1 
มอบหมายหน�าที่รับผิดชอบให�บุคลากรภายใน
โรงเรียนได�มีส0วนร0วม 

4.64 0.52 มากที่สุด 

2 
จัดทําแผนการปฏิบัติงานห�องสมุดโรงเรียน
ประจําปN 

4.81 0.42 มากที่สุด 

3 
ประชุมบุคลากรภายในโรงเรียนเสนอโครงการหรือ
แผนงานการดําเนินการบริหารงานห�องสมุด 

4.98 0.15 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.80 0.24 มากที่สุด 

2. งานเทคนิค 

4 
บุคลากรห�องสมุดเข�ารับการอบรมประชุมศึกษาดู
งานด�านเทคนิคห�องสมุดอย0างต0อเนื่อง 

4.45 0.64 มาก 

 

X
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ตาราง 16 (ต0อ) 

ข�อ 
กระบวนการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 

ด�านการดําเนินการพัฒนา 

ค0าสถิติ 
(n = 330) 

ระดับความ
เหมาะสม 

 S.D. 

5 
จัดเตรียมโสตทัศนวัสดุให�บริการแก0ครูนักเรียน 
อย0างเพียงพอ 

4.92 0.30 มากที่สุด 

6 
สนับสนุนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมา
ใช�ในการดําเนินงานเทคนิคห�องสมุดโรงเรียน 

4.54 0.61 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.63 0.33 มากที่สุด 

3. การบริการและกิจกรรม 

7 
มีการเผยแพร0และประชาสัมพันธ�กิจกรรมห�องสมุด
โรงเรียนให�แก0ครูและนักเรียนทราบอย0างทั่วถึง 

4.98 0.15 มากที่สุด 

8 
วิเคราะห�ผลการดําเนินกิจกรรมห�องสมุดโรงเรียน
เพื่อพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานอยู0เสมอ 

4.68 0.54 มากที่สุด 

9 
มีการจัดกิจกรรมส0งเสริมการอ0านที่หลากหลาย
รูปแบบให�เหมาะสมกับวัยของนักเรียน 

4.94 0.23 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.86 0.20 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.77 0.17 มากที่สุด 

 
  จากตาราง 16 ผู�บริหารและครู มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของ
กระบวนการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน ในด�านการดําเนินการพัฒนา โดยรวมอยู0ใน

ระดับมากที่สุด ( X  = 4.77, S.D. = 0.17) เมื่อพิจารณาเป/นรายด�านสามารถเรียงลําดับ

ตามค0าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย ดังนี้ การบริการและกิจกรรม ( X  = 4.86, S.D. = 0.20) 

การบริหารงาน ( X = 4.80, S.D. = 0.24) และงานเทคนิค ( X  = 4.63, S.D. = 0.33) 
ตามลําดับ ซึ่งมีรายละเอียดในแต0ละด�านสรุป ได�ดังนี้ 
 
 
 

X
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   1) การบริหารงาน มีความเหมาะสมอยู0ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.80, 
S.D. = 0.24) เมื่อพิจารณาเป/นรายข�อพบว0ามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุดทุกข�อ 
เรียงลําดับตามค0าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย 3 อันดับแรก ดังนี้ ประชุมบุคลากรภายใน

โรงเรียนเสนอโครงการหรือแผนงานการดําเนินการบริหารงานห�องสมุด ( X  = 4.98,   

S.D. = 0.15) จัดทําแผนการปฏิบัติงานห�องสมุดโรงเรียนประจําปN ( X  = 4.81,  
S.D. = 0.42) และมอบหมายหน�าที่รับผิดชอบให�บุคลากรภายในโรงเรียนได�มีส0วนร0วม 

( X  = 4.64, S.D. = 0.52) ตามลําดับ 

   2) งานเทคนิค มีความเหมาะสมอยู0ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.63,  
S.D. = 0.33) เมื่อพิจารณาเป/นรายข�อพบว0ามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุดทุกข�อ 
เรียงลําดับตามค0าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย 3 อันดับแรก ดังนี้ จัดเตรียมโสตทัศนวัสดุ

ให�บริการแก0ครู นักเรียน อย0างเพียงพอ ( X  = 4.92, S.D. = 0.30) สนับสนุนการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช�ในการดําเนินงานเทคนิคห�องสมุดโรงเรียน 

( X = 4.54, S.D. = 0.61) และบุคลากรห�องสมุดเข�ารับการอบรม ประชุม ศึกษาดูงาน 

ด�านเทคนิคห�องสมุดอย0างต0อเนื่อง ( X = 4.45, S.D. = 0.64) ตามลําดับ 
   3) การบริการและกิจกรรม มีความเหมาะสมอยู0ในระดับมากที่สุด   

( X  = 4.68, S.D. = 0.20) เมื่อพิจารณาเป/นรายข�อพบว0ามีความเหมาะสม 
ในระดับมากที่สุดทุกข�อ เรียงลําดับตามค0าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย 3 อันดับแรก ดังนี้  
มีการเผยแพร0และประชาสัมพันธ�กิจกรรมห�องสมุดโรงเรียนให�แก0ครูและนักเรียนทราบ

อย0างทั่วถึง ( X = 4.98, S.D. = 0.15) วิเคราะห�ผลการดําเนินกิจกรรมห�องสมุดโรงเรียน

เพื่อพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานอยู0เสมอ ( X  = 4.68, S.D. = 0.54) และมีการจัด
กิจกรรมส0งเสริมการอ0านที่หลากหลายรูปแบบให�เหมาะสมกับวัยของนักเรียน  

( X  = 4.94, S.D. = 0.23) ตามลําดับ 
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ตาราง 17 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของกระบวนการบริหารงานห�องสมุด 

   โรงเรียน ด�านการติดตามประเมินผล 

ข�อ 
กระบวนการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 

ด�านการติดตามประเมินผล 

ค0าสถิติ 
(n = 330) 

ระดับความ
เหมาะสม 

 S.D. 

การติดตามประเมินผล 
1. การบริหารงาน 

1 
มีคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
ห�องสมุดโรงเรียน 

4.85 0.38 มากที่สุด 

2 
ประเมินผลการปฏิบัติงานห�องสมุดโรงเรียนชัดเจน
เป/นรูปธรรม 

4.83 0.39 มากที่สุด 

3 
รายงานสรุปผลตามแผนการปฏิบัติงานของ
ห�องสมุดโรงเรียน 

4.93 0.29 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.87 0.21 มากที่สุด 

2. งานเทคนิค 

4 จัดทําสถิติและรายงานการใช�ห�องสมุดโรงเรียน 4.92 0.27 มากที่สุด 

5 
มีการวิเคราะห�หรือบันทึกข�อมูลทรัพยากร
สารสนเทศในห�องสมุดโรงเรียนเพื่อรายงานผล
ประจําปN 

4.53 0.62 มากที่สุด 

6 

การติดตามตรวจสอบและประเมินผล 
การปฏิบัติงานเทคนิคห�องสมุดและนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงแก�ไขงานเทคนิคห�องสมุดให�มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

4.63 0.56 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.69 0.31 มากที่สุด 

3. การบริการและกิจกรรม 

7 
มีการนิเทศกํากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
กิจกรรมห�องสมุดอย0างเป/นระบบและต0อเนื่อง 

4.68 0.54 มากที่สุด 

 

X
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ตาราง 17 (ต0อ) 

ข�อ 
กระบวนการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 

ด�านการติดตามประเมินผล 

ค0าสถิติ 
(n = 330) 

ระดับความ
เหมาะสม 

 S.D. 

8 
การติดตามและประเมินผลการให�บริการห�องสมุด
โรงเรียนโดยการมีส0วนร0วมของครูและนักเรียน 

4.82 0.41 มากที่สุด 

9 
มีการติดตามประเมินผลด�านการบริการและ
กิจกรรมห�องสมุดภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

4.83 0.42 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.77 0.29 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.78 0.19 มากที่สุด 

 
  จากตาราง 17 ผู�บริหารและครู มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของ
กระบวนการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน ในด�านการติดตามประเมินผลโดยรวมอยู0ใน

ระดับมากที่สุด ( X  = 4.78, S.D. = 0.19) เมื่อพิจารณาเป/นรายด�านสามารถเรียงลําดับ

ตามค0าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย ดังนี้ การบริหารงาน ( X  = 4.87, S.D. = 0.21)   

การบริการและกิจกรรม ( X  = 4.77, S.D. = 0.29) และงานเทคนิค ( X  = 4.69,  
S.D. = 0.31) ตามลําดับ ซึ่งมีรายละเอียดในแต0ละด�านสรุป ได�ดังนี้ 

   1) การบริหารงาน มีความเหมาะสมอยู0ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.87, 
S.D. = 0.21) เมื่อพิจารณาเป/นรายข�อพบว0ามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุดทุกข�อ 
เรียงลําดับตามค0าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย 3 อันดับแรก ดังนี้ รายงานสรุปผลตามแผน 

การปฏิบัติงานของห�องสมุดโรงเรียน ( X  = 4.93, S.D. = 0.29) มีคณะกรรมการติดตาม

ประเมินผลการดําเนินงานห�องสมุดโรงเรียน ( X  = 4.85, S.D. = 0.38) และประเมินผล

การปฏิบัติงานห�องสมุดโรงเรียนชัดเจนเป/นรูปธรรม ( X  = 4.83, S.D. = 0.39) ตามลําดับ 

   2) งานเทคนิค มีความเหมาะสมอยู0ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.69,  
S.D. = 0.31) เมื่อพิจารณาเป/นรายข�อพบว0ามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุดทุกข�อ 
เรียงลําดับตามค0าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย 3 อันดับแรก ดังนี้จัดทําสถิติและรายงานการใช�

ห�องสมุดโรงเรียน ( X  = 4.92, S.D. = 0.27) การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 

X
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การปฏิบัติงานเทคนิคห�องสมุดและนําผลการประเมินมาปรับปรุงแก�ไขงานเทคนิคห�องสมุด

ให�มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ( X  = 4.63, S.D. = 0.56) มีการวิเคราะห�หรือบันทึกข�อมูล

ทรัพยากรสารสนเทศในห�องสมุดโรงเรียนเพื่อรายงานผลประจําปN ( X  = 4.53, S.D. = 
0.62) ตามลําดับ 
   3) การบริการและกิจกรรม มีความเหมาะสมอยู0ในระดับมากที่สุด   

( X  = 4.77, S.D. = 0.29) เมื่อพิจารณาเป/นรายข�อ พบว0า มีความเหมาะสมในระดับมาก
ที่สุดทุกข�อ เรียงลําดับตามค0าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย 3 อันดับแรก ดังนี้ มีการติดตาม

ประเมินผลด�านการบริการและกิจกรรมห�องสมุดภาคเรียนละ 1 ครั้ง ( X  = 4.83,  
S.D. = 0.42) การติดตามและประเมินผลการให�บริการห�องสมุดโรงเรียนโดยการมีส0วนร0วม

ของครูและนักเรียน ( X  = 4.82, S.D. = 0.41) และมีการนิเทศกํากับติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมห�องสมุดอย0างเป/นระบบและต0อเนื่อง ( X  = 4.68,  
S.D. = 0.54) ตามลําดับ 
  2.2.5 ผลการวิเคราะห�ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผล 
การบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน จําแนกเป/นรายข�อและรายด�าน สรุปได�ดังตาราง 18 

ตาราง 18 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผลการบริหารงานห�องสมุด 

              โรงเรียน จําแนกเป/นรายด�านและรายข�อ 

ข�อ 
ผลของการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 

 

ค0าสถิติ 
(n = 330) 

ระดับความ
เหมาะสม 

 S.D. 

นักเรียนมีนิสัยรักการอ4าน 
1 นักเรียนมีความใฝKรู�ใฝKเรียน และมีนิสัยรักการอ0าน 4.29 0.76 มาก 

2 
นักเรียนกระตือรือร�นที่จะแสวงหาความรู�และ 
นําความรู�จากการอ0านไปใช�ในชีวิตประจําวันของ
นักเรียน 

4.39 0.69 มาก 

3 
นักเรียนรักการอ0านและการค�นคว�าด�วยตนเองจาก
การปฏิบัติจริงจนเป/นนิสัย 

4.74 0.49 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.85 0.21 มากที่สุด 

 

X
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ตาราง 18 (ต0อ) 

ข�อ ผลของการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 

ค0าสถิติ 
(n = 330) 

ระดับความ
เหมาะสม 

 S.D. 

ห�องสมุดมีบรรยากาศท่ีเอื้อต4อการเข�าใช�บริการ 

4 
บรรยากาศและสิ่งแวดล�อมโดยรอบห�องสมุด
สะอาด ร0มรื่น สวยงาม 

4.58 0.57 มากที่สุด 

5 
บรรยากาศภายในห�องสมุดผ0อนคลาย อบอุ0น เป/น
กันเองสงบ สะอาด เป/นระเบียบ และสวยงาม 

4.60 0.50 มากที่สุด 

6 
ห�องสมุดปราศจากเสียงและกลิ่นรบกวนจาก
ภายนอก 

4.70 0.55 มากที่สุด 

7 
มีแสงสว0างเพียงพอ อากาศปลอดโปร0งถ0ายเทได�
สะดวก 

4.67 0.50 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.63 0.31 มากที่สุด 

มีการบริการท่ีดี 

8 
จัดบริการสืบค�นข�อมูลผ0านเครือข0ายในประเทศ
และต0างประเทศ 

4.72 0.51 มากที่สุด 

9 ดูแลอํานวยความสะดวกแก0ผู�เข�าใช�บริการ 4.67 0.50 มากที่สุด 

10 
จัดบรรยากาศทางวิชาการ มีมุมความรู�ต0างๆ ป;าย
นิเทศ ฯลฯ เพื่อกระตุ�นให�นักเรียนเกิดการเรียนรู� 

4.65 0.52 มากที่สุด 

11 
เจ�าหน�าที่ห�องสมุดโรงเรียนมีอัธยาศัยดี มีหน�าตา
ยิ้มแย�มแจ0มใส 

4.88 0.36 มากที่สุด 

12 ห�องสมุดโรงเรียนให�บริการและจัดกิจกรรมได� 
เหมาะสม 

4.65 0.58 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.71 0.26 มากที่สุด 

 

 

 

 

X
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ตาราง 18 (ต0อ) 

ข�อ ผลของการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 

ค0าสถิติ 
(n = 330) 

ระดับความ
เหมาะสม 

 S.D. 

นักเรียนเข�าใช�บริการห�องสมุดในการศึกษาค�นคว�ามากขึ้น 

13 
มีการจัดช่ัวโมงเปOดโอกาสให�นักเรียนได�เข�าใช�
บริการของห�องสมุดเพื่อศึกษาค�นคว�าอย0างอิสระ 

4.94 0.23 มากที่สุด 

14 
เปOดโอกาสให�นักเรียนเข�าใช�ห�องสมุดเพื่อการ
ค�นคว�าได�ตลอดทั้งวัน 

4.67 0.52 มากที่สุด 

15 
มีการจัดบริการห�องสมุดโรงเรียนเพื่อสนับสนุน
การเรียนการสอนและสอดคล�องกับความต�องการ
ของนักเรียน 

4.94 0.23 มากที่สุด 

16 
นักเรียนใช�เวลาว0างเข�าใช�บริการห�องสมุดโรงเรียน
เพื่อศึกษาค�นคว�า 

4.68 0.55 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.80 0.23 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.74 0.19 มากที่สุด 

 
  จากตาราง 18 ผู�บริหารและครู มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของ
กระบวนการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน ในด�านการติดตามประเมินผลโดยรวมอยู0ใน

ระดับมากที่สุด ( X  = 4.74, S.D. = 0.19) เมื่อพิจารณาเป/นรายด�านสามารถเรียงลําดับ 

ตามค0าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย ดังนี้ นักเรียนมีนิสัยรักการอ0าน ( X  = 4.85, S.D. = 0.21) 

นักเรียนเข�าใช�บริการห�องสมุดในการศึกษาค�นคว�ามากขึ้น ( X  = 4.80, S.D. = 0.23)   

มีการบริการที่ดี ( X  = 4.71, S.D. = 0.26) และห�องสมุดมีบรรยากาศที่เอื้อต0อการเข�าใช�

บริการ ( X  = 4.63, S.D. = 0.31) ตามลําดับ ซึ่งมีรายละเอียดในแต0ละด�านสรุป ได�ดังนี้ 
   1) นักเรียนมีนิสัยรักการอ0านมีความเหมาะสมอยู0ในระดับมากที่สุด   

( X  = 4.85, S.D. = 0.21) เมื่อพิจารณาเป/นรายข�อ พบว0า มีความเหมาะสม 
ในระดับมากที่สุดทุกข�อ เรียงลําดับตามค0าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย 3 อันดับแรก ดังนี้ 

X
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นักเรียนรักการอ0านและการค�นคว�าด�วยตนเองจากการปฏิบัติจริงจนเป/นนิสัย ( X  = 4.74, 
S.D. = 0.49) นักเรียนกระตือรือร�นที่จะแสวงหาความรู�และนําความรู�จากการอ0านไปใช�ใน

ชีวิตประจําวันของนักเรียน ( X  = 4.39, S.D. = 0.69) และนักเรียนมีความใฝKรู�ใฝKเรียน  

และมีนิสัยรักการอ0าน ( X  = 4.29, S.D. = 0.76) ตามลําดับ 
   2) ห�องสมุดมีบรรยากาศที่เอื้อต0อการเข�าใช�บริการมีความเหมาะสมอยู0

ในระดับมากที่สุด ( X = 4.63, S.D. = 0.31) เมื่อพิจารณาเป/นรายข�อ พบว0า 
มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุดทุกข�อ เรียงลําดับตามค0าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย  

3 อันดับแรก ดังนี้ ของสมุดปราศจากเสียงและกลิ่นรบกวนจากภายนอก ( X  = 4.70,  

S.D. = 0.55) มีแสงสว0างเพียงพออากาศปลอดโปร0งถ0ายเทได�สะดวก ( X  = 4.67,  
S.D. = 0.50) และบรรยากาศภายในห�องสมุดผ0อนคลายอบอุ0น เป/นกันเอง สงบ สะอาด 

เป/นระเบียบ และสวยงาม ( X  = 4.60, S.D. = 0.50) ตามลําดับ 

   3) มีการบริการที่ดีมีความเหมาะสมอยู0ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.71, 
S.D. = 0.26) เมื่อพิจารณาเป/นรายข�อ พบว0า มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุดทุกข�อ 
เรียงลําดับตามค0าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย 3 อันดับแรก ดังนี้ เจ�าหน�าที่ห�องสมุดโรงเรียน 

มีอัธยาศัยดี มีหน�าตายิ้มแย�มแจ0มใส ( X  = 4.88, S.D. = 0.36) จัดบริการสืบค�นข�อมูล

ผ0านเครือข0ายในประเทศและต0างประเทศ ( X  = 4.72, S.D. = 0.51) และดูแลอํานวย 

ความสะดวกแก0ผู�เข�าใช�บริการ ( X  = 4.67, S.D. = 0.50) ตามลําดับ 
   4) นักเรียนเข�าใช�บริการห�องสมุดในการศึกษาค�นคว�ามากขึ้นมี 

ความเหมาะสมอยู0ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.71, S.D. = 0.26) เมื่อพิจารณาเป/นรายข�อ
พบว0า มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุดทุกข�อ เรียงลําดับตามค0าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย  
3 อันดับแรก ดังนี้ มีการจัดช่ัวโมงเปOดโอกาสให�นักเรียนได�เข�าใช�บริการของห�องสมุดเพื่อ

ศึกษาค�นคว�าอย0างอิสระ ( X  = 4.94, S.D. = 0.23) มีการจัดบริการห�องสมุดโรงเรียนเพื่อ

สนับสนุนการเรียนการสอนและสอดคล�องกับความต�องการของนักเรียน ( X  = 4.94, 
S.D. = 0.23) และนักเรียนใช�เวลาว0างเข�าใช�บริการห�องสมุดโรงเรียนเพื่อศึกษาค�นคว�า 

( X  = 4.68, S.D. = 0.55) ตามลําดับ 
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข�อเสนอแนะ 

 การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 สามารถสรุปผลตามลําดับ 
ดังนี้ 
  1. การดําเนินการวิจัย 
  2. สรุปผลการวิจัย 
  3. อภิปรายผล 
  4. ข�อเสนอแนะ 

การดาํเนนิการวิจัย 

 การดําเนินการวิจัยแบ2งออกเป3น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบ 
และระยะที่ 2 การตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ 
  การวิจัยระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบ ประกอบด�วย 1) การศึกษาแนวคิด  
ทฤษฎี และสังเคราะห7เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข�อง 2) นําขอบเขตด�านเนื้อหาจากการศึกษา
แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข�องมาร2างรูปแบบการบริหารงานห�องสมุด
โรงเรียน และ 3) นําร2างรูปแบบการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนไปให�ผู�ทรงคุณวุฒิ
พิจารณา 
  การวิจัยระยะที่ 2 การตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ ประชากร 
ที่ใช�ในการวิจัยครั้งนี้ ได�แก2 ผู�บริหารและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2 จํานวน 2,004 คน ประกอบด�วยผู�บริหาร จํานวน 206 คน 
และครู จํานวน 1,798 คน กลุ2มตัวอย2างที่ใช�ในการวิจัยครั้งนี้ เป3นผู�บริหารและครู 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 กําหนดขนาดของ 
กลุ2มตัวอย2างโดยใช�ตารางของ เครจซี่ และมอร7แกน (Krejcie and Morgan, อ�างถึงใน  
วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2551, หน�า 191) จํานวน 322 คน แต2ในการวิจัยครั้งนี้ผู�วิจัยใช�จํานวน 
กลุ2มตัวอย2าง จํานวน 330 คน กลุ2มตัวอย2างผู�บริหารสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 



130 

ประถมศึกษานครพนม เขต 2 จํานวน 70 คน และกลุ2มตัวอย2างครู สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จํานวน 260 คน การได�มาของกลุ2มตัวอย2าง
ใช�การสุ2มแบบหลายขั้นตอน (multi-stagerandom sampling) เครื่องมือที่ใช�ในการวิจัยเป3น
แบบสอบถามชนิดมาตราส2วนประมาณค2า (Rating scale) 5 ระดับ ซึ่งมีความตรงเชิงเนื้อหา 
เท2ากับ 1.00 ทุกข�อ ค2าอํานาจจําแนกอยู2ระหว2าง 0.40-0.88 และมีความเช่ือม่ันเท2ากับ 
0.99 โดยแบ2งออกเป3น 2 ตอน ประกอบด�วย ตอนที่ 1 สถานภาพผู�ตอบแบบสอบถาม  
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารงานห�องสมุด 
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 วิเคราะห7ข�อมูล
ด�วยโปรแกรมสําเร็จรูป 

สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยสามารถสรุป ได�ดังนี้ 
  1. รูปแบบการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ประกอบด�วย 4 องค7ประกอบ ได�แก2  
ปZจจัยสนับสนุนการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน ขอบข2ายการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 
กระบวนการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน และผลของการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน  
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
   1.1 ปZจจัยสนับสนุนการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน ประกอบด�วย 
ผู�บริหารสถานศึกษา บุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที่ และวัสดุ ครุภัณฑ7 
   1.2 ขอบข2ายการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน ประกอบด�วย  
การบริหารงาน งานเทคนิค และการบริการและกิจกรรม 
   1.3 กระบวนการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน ประกอบด�วย  
การวางแผนการจัดองค7การการจัดบุคคลเข�าทํางานดําเนินการพัฒนา และติดตาม
ประเมินผล 
   1.4 ผลของการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน ประกอบด�วย นักเรียนมี
นิสัยรักการอ2านห�องสมุดมีบรรยากาศที่เอื้อต2อการเข�าใช�บริการมีการบริการที่ดี และ
นักเรียนเข�าใช�บริการห�องสมุดในการศึกษาค�นคว�ามากขึ้น 
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  2. รูปแบบการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 มีความเหมาะสมทั้งโดยภาพรวมและรายด�านอยู2
ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป3นรายด�านจากค2าเฉลี่ยมากไปหาน�อย ดังนี้ ปZจจัย
สนับสนุนการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน ผลของการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน
กระบวนการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนและขอบข2ายของการบริหารงานห�องสมุด
โรงเรียน 

อภิปรายผล 

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ผู�วิจัยขอนําเสนอประเด็นเพื่อ
อภิปรายผลตามความมุ2งหมายของการวิจัย ดังนี้ 
  1. รูปแบบการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ที่ผู�วิจัยพัฒนาขึ้นประกอบด�วย 4 องค7ประกอบ 
ได�แก2ปZจจัยสนับสนุนการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน ขอบข2ายของการบริหารงาน
ห�องสมุดโรงเรียนกระบวนการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนและผลของการบริหารงาน
ห�องสมุดโรงเรียน ซึ่งมีรายละเอียดของรูปแบบการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ดังนี้ 
   1.1 ปZจจัยสนับสนุนการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน ประกอบด�วย 
ผู�บริหาร บุคลากร งบประมาณอาคารสถานที่ และวัสดุครุภัณฑ7ทั้งนี้เนื่องจากปZจจัย
สนับสนุนการบริหารงานห�องสมุดเป3นองค7ประกอบหลักในการดําเนินงานบริหารงาน
ห�องสมุด เช2นผู�บริหารเป3นปZจจัยหลักในการขับเคลื่อนการดําเนินงานห�องสมุด 
โดยเป3นผู�กําหนดนโยบาย กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ให�คําปรึกษาสร�างขวัญและกําลังใจ
ให�แก2ผู�ดําเนินงาน บุคลากรที่ทําหน�าที่ดูแลห�องสมุดเป3นปZจจัยที่สําคัญทําให�การดําเนินงาน
ของห�องสมุดโรงเรียนดําเนินไปด�วยความเรียบร�อยและบรรลุตามวัตถุประสงค7ด�าน
งบประมาณเป3นส2วนสําคัญทําให�การดําเนินการบริหารงานห�องสมุดสามารถดําเนินงานได�
อย2างมีประสิทธิภาพ อาคารสถานที่ก็เป3นอีกปZจจัยหนึ่งที่ทําให�ห�องสมุดโรงเรียนสามารถ
ดําเนินงานได� โดยการบริหารจัดการด�านอาคารสถานที่ห�องสมุดโรงเรียนต�องมีความเป3น
เอกเทศ เงียบสงบ อากาศถ2ายเทแสงสว2างเพียงพอจึงเป3นปZจจัยที่สําคัญที่ขาดไม2ได� 
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ในการดําเนินงานห�องสมุดโรงเรียน และวัสดุ ครุภัณฑ7ก็เป3นอีกปZจจัยหนึ่งที่ขาดไม2ได�
เช2นเดียวกันเนื่องด�วยการดําเนินการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนต�องมีวัสดุ ครุภัณฑ7ที่
เพียงพอต2อความต�องการของผู�ใช�บริการ และมีการสํารวจวัสดุ ครุภัณฑ7ให�อยู2ในสภาพดี
เสมอ มีสื่อสิ่งพิมพ7ที่ทันสมัย มีคุณภาพ รวมถึงประโยชน7ใช�สอย และความสวยงามและ
วัสดุครุภัณฑ7ที่ชํารุดต�องได�รับการซ2อมแซมให�ดีอยู2เสมอ หากมีปZจจัยสนับสนุนเพียง 
ด�านใดด�านหนึ่งย2อมทําให�การดําเนินการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนไม2บรรลุเป_าหมาย  
สอดคล�องกับ ศรีสุข วงศ7วิจิตร (2553, หน�า 80) พบว2า ปZจจัยสนับสนุนการบริหารงาน
ห�องสมุดประกอบด�วยองค7ประกอบหลายประการ ได�แก2 ผู�บริหาร อาคารสถานที่ ครุภัณฑ7 
ทรัพยากรสารสนเทศ บุคลากร งบประมาณ และการบริการ   
   นอกจากนี้ จงรัก อักษร (2554, หน�า 16) พบว2า ปZจจัยสนับสนุน 
การบริหารงานห�องสมุด ต�องประกอบด�วย 6 ประการ คือ ผู�บริหาร บุคลากร อาคาร
สถานที่ วัสดุสารนิเทศ ครุภัณฑ7 และเงินอุดหนุน เช2นเดียวกับ ช2อชบา ลือนาม (2556, 
หน�า 23) พบว2า ปZจจัยสนับสนุนการบริการงานห�องสมุดว2ามี 6 ด�าน ดังนี้ ผู�บริหาร อาคาร
สถานที่ บุคลากร ครุภัณฑ7 วัสดุสารนิเทศ งบประมาณ 
   1.2 ขอบข2ายการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน ประกอบด�วย  
การบริหารงานงานเทคนิคการบริการและกิจกรรม ทั้งนี้เนื่องจากขอบข2ายการบริหารงาน
ห�องสมุดโรงเรียนเป3นสิ่งที่ผู�ครูผู�ดูแลงานห�องสมุดโรงเรียนต�องดําเนินการเพื่อให� 
การบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนบรรลุเป_าหมายหรือเพื่อยกระดับคุณภาพของห�องสมุด
โรงเรียนให�ได�มาตรฐาน ดังนั้นครูและบุคลากรในโรงเรียนต�องร2วมกันศึกษาขอบข2ายของ
การบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนเพื่อกําหนดขึ้นเป3นทฤษฎีหรือนโยบายในการปฏิบัติงาน
ภายในห�องสมุดโรงเรียน จากนั้นจึงนําทฤษฎีหรือนโยบายดังกล2าวมาใช�ปฏิบัติ ให�บรรลุผล
ตามเป_าหมายที่ตั้งไว� ทั้งนี้แนวทาง วิธี หรือทฤษฎีดังกล2าวจะต�องสอดคล�องกับวิสัยทัศน7 
วัตถุประสงค7ขององค7กรที่ห�องสมุดโรงเรียน ผู�บริหารต�องศึกษาและทําความเข�าใจใน
ขอบข2ายของงานบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน งานและบริการต2างๆ ภายในห�องสมุด
โรงเรียนอย2างถ2องแท� ว2ามีงานอะไรบ�าง ลักษณะงานเป3นอย2างไร มีวิธีดําเนินงานอย2างไร  
มีความสัมพันธ7กับงานใดอีกบ�าง ปZญหาที่มักเกิดจะสามารถป_องกันและแก�ปZญหาได�
อย2างไร รวมไปถึงการประเมินการดําเนินงานทั้งระหว2างดําเนินงาน และผลลัพธ7ที่ได�
สอดคล�องกับ จงรัก อักษร (2554, หน�า 19) พบว2า การบริหารงานห�องสมุด คือ การที่ 
ห�องสมุดจะประสบความสําเร็จ ผู�บริหารโรงเรียนจะต�องให�ความสําคัญ มีบรรณารักษ7 
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ที่ตั้งใจ คณะครูในโรงเรียนต�องใช�ห�องสมุดเพื่อการเรียนการสอนมีวัสดุสารนิเทศตรงกับ
หลักสูตร มีอาคารสถานที่ที่กว�างขวางเพียงพอให�บริการ มีการดําเนินงานห�องสมุดที่มี
ประสิทธิภาพครบทั้งสามงาน คือ งานบริหาร งานเทคนิค และงานบริการและกิจกรรมและ
มีงบประมาณสําหรับใช�ในการบริหารจัดการ 
   นอกจากนี้ นุชทิชา พรมตัน (2556, หน�า 48) พบว2า การบริหารงาน
ห�องสมุดโรงเรียนนั้นทุกฝdายต2างมีบทบาทสําคัญในการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนให�
เกิดประสิทธิภาพ ไม2ว2าจะเป3นผู�บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา
ขึ้นพื้นฐาน ซึ่งในการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนนั้นอาจแบ2งได�เป3น 3 ด�าน คือ  
ด�านการบริหารงาน ด�านการบริหารงานเทคนิค และด�านการบริหารงานบริการและ
กิจกรรม 
   1.3 กระบวนการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน ประกอบด�วย  
การวางแผนการจัดองค7การการจัดบุคคลเข�าทํางาน การดําเนินการพัฒนา การติดตาม
ประเมินผล ทั้งนี้เนื่องจากกระบวนการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนเป3นลําดับขั้นตอน 
ในการทํางานร2วมกันอย2างมีระเบียบแบบแผนผู�รับผิดชอบงานห�องสมุดโรงเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียน โดยกระบวนการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนจะต�องดําเนินการเป3น
ขั้นตอนจากการวางแผน ที่เริ่มจากการศึกษาสภาพปZญหาและความต�องการ แล�วนํามา
กําหนดแนวทางการดําเนินงานหรือปฏิบัติกิจกรรมร2วมกันของผู�เกี่ยวข�อง เช2น การประชุม
ช้ีแจงเพื่อกําหนดแนวทางแต2งตั้งคณะดําเนินงานกําหนดแผนการดําเนินงาน แบ2งหน�าที่
รับผิดชอบงานในเรื่องใดควรอยู2ภายใต�สิ่งแวดล�อมใดใช�วัสดุอุปกรณ7ใดบ�างเป3นการจัดส2วน
ราชการหรือองค7การการจัดแบ2งส2วนงานต�องพิจารณาให�เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
มีการแบ2งงาน กําหนดขอบเขตอํานาจหน�าที่ความรับผิดชอบของบุคคลทุกคนในหน2วยงาน 
สรรหา คัดเลือกบุคคลเข�าทํางานให�เหมาะสมกับงานเพื่อให�ได�คนมีความรู�ความสามารถ
มาปฏิบัติงานให�เหมาะสมเพื่อจะได�ปฏิบัติตามกิจกรรมที่กําหนดไว�ในแผนหรือโครงการที่
เป3นหน�าที่ของผู�รับผิดชอบเพื่อให�งานบรรลุวัตถุประสงค7 และมีการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานเป3นขั้นตอนในการตรวจสอบความสําเร็จของการดําเนินการด�วยวิธีการต2างๆ  
เช2น การสอบถามความพึงพอใจและการนําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาการ
ดําเนินกิจกรรมต2างๆ อย2างต2อเนื่อง สอดคล�องกับ รุ2งราตรี เขียวเพชร (2555, หน�า 13)
พบว2า กระบวนการบริหารงานห�องสมุดว2ามีขั้นตอน ดังนี้ การวางแผน การจัดองค7การ   
การจัดบุคคลเข�าทํางาน การส่ังการการประสานงาน การรายงาน การจัดหางบประมาณ 
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   นอกจากนี้พรพรรณ คนกลาง (2556, หน�า 22) พบว2า กระบวนการ
บริหารงานห�องสมุดว2าประกอบด�วย การกําหนดนโยบาย การวางแผน การดําเนินงานตาม
แผนและการประเมินผล  
   1.4 ผลของการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน ประกอบด�วย นักเรียน 
มีนิสัยรักการอ2านห�องสมุดมีบรรยากาศที่เอื้อต2อการเข�าใช�บริการมีการบริการที่ดี และ
นักเรียนเข�าใช�บริการห�องสมุดในการศึกษาค�นคว�ามากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากผลของ 
การบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนเป3นการแสดงถึงความสําเร็จที่เกิดจากการดําเนินการ
บริหารงานห�องสมุดโรงเรียน พิจารณาจากการความพึงพอใจของผู�รับบริการและสถิติ 
การเข�าใช�ห�องสมุดโรงเรียน โดยผลจากการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนส2งผลให�ห�องสมุด
โรงเรียนมีบรรยากาศที่น2าเข�าใช�บริการ ผู�เรียนเข�าใช�ประโยชน7จากห�องสมุดมากขึ้น  
ผู�เรียนมีนิสัยรักการอ2าน ใช�เวลาว2างให�เกิดประโยชน7 มีการจัดระบบดูแลห�องสมุดที่มี
ประสิทธิภาพ มีการบริการที่ดีทําให�มีความสะอาดเรียบร�อยน2าเข�าใช�บริการผู�เข�ารับบริการ
มีความพึงพอใจ สอดคล�องกับ สมนึก กลีบก�อน (2550, หน�า 9) พบว2า ผลของ 
การบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน คือ นักเรียนสามารถเลือกศึกษาค�นคว�าตามความสนใจ  
ความต�องการและความสามารถของแต2ละบุคคลเพื่อความเจริญงอกงามของสติปZญญา
และจิตใจสร�างนิสัยรักการอ2านและการค�นคว�าเพื่อการศึกษาตลอดชีวิตนักเรียนเกิดทักษะ
ในการใช�หนังสือและโสตทัศนวัสดุเพื่อประโยชน7ในการศึกษาค�นคว�า มีการให�บริการและ
ความสะดวกแก2ครู นักเรียนในการเข�าใช�ห�องสมุดมากขึ้น 
   นอกจากนี้ อุษณา ป_อมลิขิตกุล (2555, หน�า 54) พบว2า ผลของ 
การบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน ส2งผลให�นักเรียนเข�าใช�บริการห�องสมุดมากขึ้น ห�องสมุด
มีบรรยากาศที่น2าเข�าใช�บริการ มีการจัดระบบดูแลห�องสมุดที่มีประสิทธิภาพ มีการบริการ
ที่ดีทําให�มีความสะอาดเรียบร�อยน2าเข�าใช�บริการ นักเรียนเข�าใช�บริการห�องสมุดมากขึ้น 
  2. รูปแบบการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ที่ผู�วิจัยพัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมทั้งโดยรวมและ
รายด�านอยู2ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป3นรายด�านมีรายละเอียด ดังนี้ 
   2.1 ปZจจัยสนับสนุนการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน โดยภาพรวมอยู2ใน
ระดับเหมาะสมมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป3นรายด�านมีรายละเอียด ดังนี้ 
    2.1.1 ผู�บริหาร มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุดโดยผู�บริหาร 
เป3นบุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารโรงเรียนผู�บริหารมีบทบาทในการบริหารงาน 



135 

ห�องสมุดโดยเป3นผู�กําหนดนโยบาย กํากับติดตาม ตรวจสอบ ให�คําปรึกษาสนับสนุน 
ประเมินผล อย2างสมํ่าเสมอและต2อเนื่อง ผู�บริหารมีความรู�ความเข�าใจในการบริหารงาน
ห�องสมุดโรงเรียน ห�องสมุดโรงเรียนจึงจะได�มีการใช�ประโยชน7อย2างคุ�มค2า และปZจจัยที่
สําคัญที่สุดคือการให�ขวัญและกําลังใจด�วยการเข�าไปมีส2วนร2วมรับรู�การปฏิบัติงานช่ืนชม
ผลงาน ยกย2อง ชมเชย สอดคล�องกับ ไพบูลย7 คําจริง (2550, หน�า 25) พบว2า 
การบริหารงานห�องสมุดในด�านต2างๆ เพื่อให�เกิดประสิทธิภาพนั้น ผู�บริหารเป3นผู�กําหนด
นโยบาย แนวปฏิบัติงานที่ชัดเจน ตลอดจนต�องดูแลและควบคุม กํากับ ติดตาม ประเมินผล 
อย2างสมํ่าเสมอและต2อเนื่อง ห�องสมุดโรงเรียนจึงจะได�มีการใช�ประโยชน7อย2างคุ�มค2า 
นอกจากนี้ กัลยาณี จันทร7คําหอม (2551, หน�า 28) พบว2า ผู�บริหารทําหน�าที่กํากับติดตาม 
ตรวจสอบ ให�คําปรึกษาสนับสนุนปZจจัยทั้งด�านวัสดุ สิ่งของ เงินและสนับสนุนปZจจัยที่
สําคัญที่สุด คือ การให�ขวัญและกําลังใจด�วยการเข�าไปมีส2วนร2วมรับรู�การปฏิบัติงานช่ืนชม
ผลงานยกย2อง ชมเชย และการให�รางวัล เช2นเดียวกับ ณัฐติยา เหล2าโสภา (2555, หน�า 
35) พบว2า ผู�บริหารเป3นผู�มีบทบาทสําคัญยิ่งในการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการใช�ห�องสมุด
เพื่อการเรียน การสอน ตลอดจนให�การสนับสนุน ร2วมมือและช2วยเหลืองานห�องสมุด ดังนี้  
1) ให�ความสําคัญต2อห�องสมุดในการพัฒนาการเรียนการสอน 2) ให�ความสนับสนุน 
ด�านกําลังคนและการเงิน 3) เข�าใจบทบาทข�องห�องสมุดและให�กําลังใจแก2บรรณารักษ7หรือ
ครูที่ทําหน�าที่บรรณารักษ7ด�วยความจริงใจ และยุติธรรม 4) ส2งเสริมให�บรรณารักษ7หรือครู
ที่ทําหน�าที่บรรณารักษ7เข�ารับการอบรมสัมมนาและศึกษาต2อในสาขาวิชาชีพของตน เพื่อ
ความก�าวหน�าใหม2ๆ  ในวงการบรรณารักษ7ศาสตร7 5) ส2งเสริมให�มีการเรียนการสอนโดยใช�
ห�องสมุดอย2างสมํ่าเสมอ 6) เป3นผู�ประสานความสัมพันธ7ระหว2างครูผู�สอนกับบรรณารักษ7
หรือครูที่ทําหน�าที่บรรณารักษ7 7) เปeดโอกาสให�บรรณารักษ7หรือครูที่ทําหน�าที่บรรณารักษ7
ได�ทํางานอย2างเต็มที่ 
    2.1.2 บุคลากร มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด โดยบุคลากร 
ที่รับผิดชอบงานห�องสมุดโรงเรียนซึ่งมีหน�าที่เป3นหัวหน�างานห�องสมุดมีความรู�ความเข�าใจ
เกี่ยวกับหลักการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน เห็นคุณค2าและความสําคัญของ 
การบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน มีความรู�ทางด�านบรรณารักษ7ศาสตร7 หรือ 
สารนิเทศศาสตร7 อาจเป3นความรู�ที่ได�จากการศึกษาโดยตรงหรือจากประสบการณ7 
ในการทํางานห�องสมุด และถ�าหากเป3นไปได�โรงเรียนควรจัดให�มีครูทําหน�าที่บรรณารักษ7
ห�องสมุด ปฏิบัติงานห�องสมุดเต็มเวลา อุทิศเวลาและเสียสละในปฏิบัติงานห�องสมุดและ
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รับผิดชอบงานด�านการสอนการใช�ห�องสมุดการที่ครูทําหน�าที่บรรณารักษ7 มีการพัฒนา
ตนเองโดยเข�ารับการอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อพัฒนางานห�องสมุดให�ดําเนินไปอย2างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล�องกับ กัลยาณี จันทร7คําหอม (2551, หน�า 30) พบว2า บทบาทหน�า
ของบุคลากรภายในโรงเรียนคือบุคคลที่ปฏิบัติงานในห�องสมุดมีหน�าที่แตกตางกันตาม
ภาระงาน มีจุดมุ2งหมายในการปฏิบัติงานเพื่อจัดเก็บรวบรวมดําเนินงานด�านเทคนิคและ
บริการสารสนเทศ บุคลากรที่จําเป3นประกอบด�วย ผู�บริหารห�องสมุด ผู�ปฏิบัติงานในระดับ
วิชาชีพบรรณรักษ7ศาสตร7 สารสนเทศศาสตร7หรือช่ืออื่นใดด�านห�องสมุด และผู�อื่นใดที่มี 
พื้นฐานความรู�ทางวิชาการด�านอื่นที่จําเป3นสําหรับการปฏิบัติงานในห�องสมุด นอกจากนี้ 
ชิตชนก บุญรักษา (2551, หน�า 32) พบว2า บุคลากรภายในโรงเรียนมีบทบาทหน�าที่ 
ในการพัฒนาการเรียนการสอนให�บรรลุวัตถุประสงค7ที่กําหนดไว�ในหลักสูตร โดยครู 
อาจารย7 บุคลากรในโรงเรียนบรรณารักษ7 ครูที่ทําหน�าที่บรรณารักษ7ศึกษาหลักสูตรในแต2
ละระดับและร2วมมือกันดําเนินการสอน จัดหาสื่อการศึกษามาให�นักเรียนได�พัฒนา 
การเรียนรู�ของตน เช2นเดียวกับ ผกามาศ วัยวุฒิ (2556, หน�า 51) พบว2า บทบาทหน�าของ
บุคลากรภายในโรงเรียน คือ การจัดการด�านบุคลากรของห�องสมุดโรงเรียน ได�แก2  
การสรรหาบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การส่ังการ การควบคุมงาน และการสร�างขวัญ
หรือกําลังใจ ตลอดจนสนับสนุนให�บุคลากรของห�องสมุดสามารถปฏิบัติงานได�อย2างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
    2.1.3 งบประมาณมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด  
โดยการจัดสรรงบประมาณแก2ห�องสมุดเพื่อให�ห�องสมุดสามารถดําเนินงานได�อย2างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนควบคุม ตรวจสอบการใช�เงินให�เป3นไปตาม
วัตถุประสงค7ของห�องสมุดโรงเรียน งบประมาณของห�องสมุดโรงเรียนมีแหล2งที่มาจากเงิน
งบประมาณ เงินบํารุงการศึกษา เงินบริจาค คณะกรรมการสถานศึกษาให�ความร2วมมือ 
ในการจัดหางบประมาณ และเงินรายได�จากการจัดกิจกรรมห�องสมุด บรรณารักษ7 
มีส2วนร2วมในการจัดสรรงบประมาณในการบริหารงาน วางแผนการบริหารงบประมาณ 
ผู�บริหารมีการติดตามประเมินผลการใช�งบประมาณเพื่อการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพ 
สอดคล�องกับ ชิตชนก บุญรักษา (2551, หน�า 47) พบว2า ปZจจัยด�านงบประมาณ 
ในการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน มีแหล2งที่มาจากเงินงบประมาณเงินบํารุงการศึกษา 
เงินบริจาค และเงินรายได�จากการจัดกิจกรรมห�องสมุด บรรณารักษ7จะต�องวางแผน 
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การบริหารงบประมาณซึ่งโดยทั่วไปมีข�อจํากัดอย2างมีประสิทธิภาพ มีวิธีการหารายได�หรือ
วัสดุสารนิเทศ รวมทั้งมีมนุษยสัมพันธ7อันดี และมีความร2วมมือกับแหล2งต2างๆ นอกจากนี้
มนัสปอง ศรีทอง (อ�างถึงใน พัชรี รักษาสุวรรณ, 2552, หน�า 15) พบว2า ปZจจัยด�าน
งบประมาณในการบริหารงานห�องสมุด เป3นปZจจัยสําคัญประการหนึ่งที่จะช2วยให� 
การดําเนินงานทุกอย2างเป3นไปอย2างราบรื่น ซึ่งอาจแบ2งได�เป3น 2 รูปแบบ ดังนี้  
1) งบประมาณที่ได�รับการจัดสรรจากหน2วยงานต�นสังกัด 2) งบประมาณที่ห�องสมุด 
จัดหาเอง เช2นเดียวกับ ผกามาศ วัยวุฒิ (2556, หน�า 51) พบว2า ปZจจัยด�านงบประมาณ 
ในการบริหารงานห�องสมุดคือการจัดสรรงบประมาณแก2ห�องสมุด เพื่อให�ห�องสมุดมาสารถ
ดําเนินงานได�อย2างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนควบคุม ตรวจสอบการใช�เงิน
ให�เป3นไปตามวัตถุประสงค7ของห�องสมุดโรงเรียน   
    2.1.4 อาคารสถานที่ มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด  
โดยอาคารสถานที่ในการจัดทําห�องสมุดควรมีอาคารสถานที่ที่เป3นเอกเทศ ห�องหรือมุมที่
สามารถตกแต2งบรรยากาศให�มีชีวิตชีวา มีการกําหนดนโยบายการดําเนินการด�านอาคาร
สถานที่ การอํานวยความสะดวกเรื่องอาคารสถานที่ของห�องสมุดโดยคํานึงถึง 
ความต�องการของผู�ให�บริการและผู�รับบริการทุกกลุ2มเป_าหมายและมีการขยายพื้นที่ 
ในอนาคต ควรมีพื้นที่ปฏิบัติการและพื้นที่บริการด�ายเทคโนโลยี ห�องเก็บวัสดุ อุปกรณ7 
ครุภัณฑ7ห�องสมุดควรได�มาตรฐานและเพียงพอสําหรับการปฏิบัติงานและการจัดเก็บ 
ผู�บริหารมีการนิเทศติดตามผลการจัดอาคารสถานที่เพื่อความเหมาะสม สอดคล�องกับ
กัลยาณี จันทร7คําหอม (2551, หน�า 33) พบว2า ปZจจัยด�านอาคารสถานที่ควรมี 
การออกแบบอย2างเหมาะสม โดยคํานึงถึงความต�องการของผู�ให�บริการและผู�รับบริการ 
ทุกกลุ2มเป_าหมายและมีการขยายพื้นที่ในอนาคต ควรมีพื้นที่ปฏิบัติการและพื้นที่บริการ
ด�านเทคโนโลยี วัสดุ ครุภัณฑ7 ห�องสมุดควรได�มาตรฐานและเพียงพอสําหรับ 
การปฏิบัติงานและการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ นอกจากนี้ พัชรี รักษาสุวรรณ (2552, 
หน�า 17) พบว2า ปZจจัยด�านอาคารสถานที่ควรมีอาคารสถานที่ที่เป3นเอกเทศ ห�องหรือมุมที่
สามารถตกแต2งบรรยากาศให�มีชีวิตชีวา มีกิจกรรมที่มีคุณภาพให�นักเรียนได�ร2วมตลอดทั้งปf 
อีกทั้งมีกิจกรรมที่ให�บริการแก2ชุมชนด�วย เช2นเดียวกับ ผกามาศ วัยวุฒิ (2556, หน�า 51) 
พบว2า ปZจจัยด�านอาคารสถานที่ คือการอํานวยความสะดวกเรื่องอาคารสถานที่ของ
ห�องสมุดให�เหมาะสมและสอดคล�องกับภารกิจของห�องสมุดและการจัดการเรียนการสอน
ของครู นักเรียน 



138 

   2.1.5 วัสดุครุภัณฑ7มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด โดยวัสดุครุภัณฑ7
จัดเป3นปZจจัยพื้นฐานที่สําคัญที่แสดงถึงความพร�อมของห�องสมุด มีการใช�คอมพิวเตอร7ใน
การรับ-ส2งหนังสือ ครูบรรณารักษ7ควรสํารวจและตรวจสอบความเรียบร�อยของวัสดุ
อุปกรณ7และครุภัณฑ7ในห�องสมุดว2าครบถ�วนและเพียงพอหรือไม2จัดโตgะเก�าอี้ให�เหมาะสม
กับวัยของผู�ใช�บริการ มีตู�บัตรอํานวยความสะดวก มีสื่อสิ่งพิมพ7ที่ทันสมัย วัสดุครุภัณฑ7 
ควรคํานึงถึงคุณภาพ ประโยชน7ใช�สอย และความสวยงาม วัสดุครุภัณฑ7ที่ชํารุดต�องได�รับ
การซ2อมแซมให�ดีอยู2เสมอ สอดคล�องกับ กระทรวงศึกษาธิการ (อ�างถึงใน จงรัก อักษร, 
2554, หน�า 27) พบว2า ปZจจัยด�านวัสดุ ครุภัณฑ7ประกอบด�วย มาตรฐานที่ 1 ทรัพยากร
สารสนเทศประเภทวัสดุตีพิมพ7 1) ห�องสมุดมีจํานวนหนังสืออ�างอิง วารสาร นิตยสาร 
หนังสือพิมพ7 จุลสาร ในปริมาณที่เหมาะสมสอดคล�องกับหลักสูตร และความต�องการของ
ผู�ใช�บริการ 2) ห�องสมุดมีหนังสือที่สอดคล�องกับหลักสูตรและตอบสนองความเพลิดเพลิน 
จํานวน 20 เล2มขึ้นไปต2อนักเรียน 1 คน 3) ห�องสมุดมีหนังสืออ�างอิง 1 เล2มต2อนักเรียน  
20 คน 4) ห�องสมุดมีวารสาร นิตยสารที่มีการบอกรับเป3นสมาชิกอย2างต2อเนื่อง 5 เล2ม 
ขึ้นไป 5) ห�องสมุดมีหนังสือพิมพ7 2 ช่ือเรื่องขึ้นไปมาตรฐานที่ 2 ทรัพยากรสารสนเทศ
ประเภทวัสดุไม2ตีพิมพ7ห�องสมุดมีวัสดุสื่อประกอบการเรียนรู�และสื่ออิเล็กทรอนิกส7ต2างๆ  
ในปริมาณที่เหมาะสมและต2อหลักสูตรและความต�องการของผู�ใช�บริการนอกจากนี้ 
ทิวาพร พูลสวัสดิ์ (2558, หน�า 27) พบว2า ปZจจัยด�านวัสดุ ครุภัณฑ7เป3นสิ่งที่จําเป3นสําหรับ
ห�องสมุดในการจัดวางวัสดุสารนิเทศ และเป3นเครื่องอํานวยความสะดวกให�แก2ผู�ใช�  
ควรคํานึงถึงคุณภาพ ประโยชน7ใช�สอย และความสวยงาม ครุภัณฑ7ต�องเหมาะกับผู�ใช�ตาม
ประเภทห�องสมุด ควบคู2ไปกับทรัพยากรสารนิเทศ เช2นเดียวกับ พสิษฐพล อินทสอน 
(2558, หน�า 65) พบว2า ปZจจัยด�านวัสดุ ครุภัณฑ7 เป3นปZจจัยพื้นฐานที่สําคัญที่แสดงถึง
ความพร�อมของห�องสมุด ครูบรรณารักษ7ควรสํารวจและตรวจสอบความเรียบร�อยของวัสดุ
อุปกรณ7และครุภัณฑ7ในห�องสมุดว2าครบถ�วนและเพียงพอหรือไม2  
  2.2 ขอบข2ายการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน โดยภาพรวมอยู2ในระดับ
เหมาะสมมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป3นรายด�านมีรายละเอียด ดังนี้ 
   2.2.1 บริหารงานมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด โดยการบริหารงาน
คือ การจัดและดูแลควบคุมให�งานนั้นดําเนินไปด�วยความเรียบร�อยและบังเกิดผลดีแก2งาน
ดําเนินการดูแลควบคุมให�มีการทํางานในสายงานต2างๆ ในห�องสมุดให�เป3นไปอย2าง
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เรียบร�อย มีประสิทธิภาพ โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติคือ จัดทําแผนปฏิบัติงาน มีการแต2งตั้ง
ครูผู�รับผิดชอบงานห�องสมุดเป3นลายลักษณ7อักษรจัดทําคู2มือการปฏิบัติงาน 
ห�องสมุดโรงเรียนและควบคุมให�มีการปฏิบัตไิปตามแผนที่วางไว� สอดคล�องกับ 
ชิดชนก บุญรักษา (2551, หน�า 49) พบว2า การบริหารงานเป3นกระบวนการที่สลับซับซ�อน  
มีลักษณะเป3นทั้งศาสตร7และศิลปh ควบคู2กับผู�ปฏิบัติจะต�องมีความรู�ความเข�าใจ  
มีความชํานาญทั้งทักษะและประสบการณ7ในการใช�ทรัพยากรให�เกิดประโยชน7สูงสุดตาม
วัตถุประสงค7ที่วางไว� การบริหารงานที่จะได�ผลสมบูรณ7จําเป3นต�องมีจุดประสงค7และ
เป_าหมายเข�ามามีบทบาทเกี่ยวข�องด�วยเสมอ นอกจากนี้ จงรัก อักษร (2554, หน�า 39)  
พบว2า งานบริหารเป3นหน�าที่โดยตรงของหัวหน�าบรรณารักษ7ห�องสมุดโรงเรียนซึ่งต�องอาศัย
หลักการบริหารทั่วไป เพื่อให�ผู�เกี่ยวข�องให�ความร2วมมือเพื่อให�ห�องสมุดประสบความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค7 ได�แก2 งานนโยบายและแผน งานอาคารสถานที่ งานครุภัณฑ7 งานวัสดุ
สารนิเทศ งานบุคลากร งานงบประมาณ งานประชาสัมพันธ7 งานสถิติและรายงาน 
เช2นเดียวกับ ณัฐติยา เหล2าโสภา (2555, หน�า 49) พบว2า การบริหารงาน คือ ระบบ 
การดําเนินงานการควบคุมงานให�ดําเนินไปด�วยความเรียบร�อยตามบทบาทการบริหารงาน
ซึ่งเป3นการกระทําสิ่งหนึ่งของคนตั้งแต2 2 คนขึ้นไป มีกระบวนการที่สลับซับซ�อน มีทั้ง
ศาสตร7และศิลปhควบคู2กัน การบริหารงานต�องมีปรัชญา แนวคิด กระบวนการ ตลอดจน
ความชํานาญ ทักษะและประสบการณ7 นํามาประยุกต7ให�ได�ผลตามความมุ2งหมาย มุ2งถึง
ความสําเร็จร2วมกัน โดยยึดหลักประหยัดและประสิทธิภาพ และความสําเร็จนั้นจะต�องเป3น
ที่พอใจของผู�รับบริการ เพื่อให�การบริหารมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
   2.2.2 เทคนิคห�องสมุดมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด   
โดยห�องสมุดต�องเลือกหนังสือที่ดีที่สุดของแต2ละสาขาวิชา เพื่อให�ผู�ใช�ได�รับประโยชน7 
อย2างคุ�มค2า มีการกําหนดปฏิทินการปฏิบัติงานเทคนิค จัดเก็บสถิติการปฏิบัติงาน   
เปeดบริการห�องสมุดตลอดเวลาทําการของสถานศึกษา บริการสืบค�นข�อมูลด�วยระบบ 
คอมพิวเตอร7 การจัดหาหนังสือสิ่งพิมพ7และโสตวัสดุตามความสนใจของผู�เข�าใช�บริการ   
มีการลงทะเบียนหนังสือ การจัดหมวดหมู2หนังสือ การทําบัตรรายการหนังสือ การเตรียม
หนังสือเพื่อให�บริการ การจัดหนังสือขึ้นช้ัน การระวังรักษาหนังสือ การสํารวจและจําหน2าย
ออก จัดเตรียมไว�สําหรับให�บริการ อย2างมีประสิทธิภาพ นํามาประยุกต7ให�ได�ตามความ 
มุ2งหมาย เพื่อให�เกิดความสะดวก และทันต2อการให�บริการสอดคล�องกับ  
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จงรัก อักษร (2554, หน�า 33) พบว2า งานเทคนิคซึ่ง ได�แก2 การคัดเลือก การจัดหาหนังสือ
สิ่งพิมพ7และโสตวัสดุ การจัดหมวดหมู2 ทําบัตรรายการ การเตรียมหนังสือเพื่อบริการ  
การจัดหนังสือขึ้นช้ัน การจัดทําดรรชนีวารสาร การทําบรรณานุกรม การทําบรรณานิทัศน7 
การทํากฤตภาค การดูแลรักษาและซ2อมแซม รวมถึงการสํารวจและจําหน2ายหนังสือ  
อันเป3นการเตรียมสารนิเทศเพื่อให�บริการอย2างมีประสิทธิภาพ ซึ่งล�วนแต2เป3นงานที่ทําให�
กิจการห�องสมุดดําเนินไปได�รวดเร็วและทันต2อผู�มาใช�บริการ นอกจากนี้ 
ณัฐติยา เหล2าโสภา (2555, หน�า 55) พบว2า งานเทคนิคห�องห�องสมุดคือการที่ห�องสมุด
ต�องเลือกหนังสือที่ดีที่สุดของแต2ละสาขาวิชา เพื่อให�ผู�ใช�ได�รับประโยชน7อย2างคุ�มค2า  
การจัดหาหนังสือเข�าห�องสมุด การลงทะเบียนหนังสือ การจัดหมวดหมู2หนังสือ  
การทําบัตรรายการหนังสือ การเตรียมหนังสือเพื่อให�บริการ การจัดหนังสือขึ้นช้ัน  
การระวังรักษาหนังสือ การสํารวจและจําหน2ายออก การจัดทําบรรณานุกรม  
บรรณานิทัศน7 ดรรชนีวารสาร กฤตภาค ทั้งหมดที่กล2าวมานี้บรรณารักษ7เป3นผู�วางแผน
ดําเนินงาน จัดเตรียมไว�สําหรับให�บริการ อย2างมีประสิทธิภาพ นํามาประยุกต7ให�ได�ผงตาม
ความมุ2งหมาย เพื่อให�เกิดความสะดวก และทันต2อการให�บริการสําหรับครู นักเรียน 
เช2นเดียวกับ ผกามาศ วัยวุฒิ (2556, หน�า 27) พบว2า งานเทคนิคเป3นงานที่ครูบรรณารักษ7
และผู�เกี่ยวข�องดําเนินการเกี่ยวกับวัสดุสารสนเทศ นับตั้งแต2การคัดเลือกจัดหาเข�ามา
จนกระทั่งจําหน2ายออกไปจากห�องสมุด งานเทคนิคห�องสมุด ได�แก2 1) การสํารวจหนังสือ
สิ่งพิมพ7ต2างๆ และโสตทัศนวัสดุ เพื่อดูสภาพปZจจุบันและความต�องการว2า ควรเลือกสิ่งใด
เข�ามา ควรซ2อมแซมสิ่งใดบ�างหรือจําหน2ายสิ่งใด 2) การเลือกและจัดหาวัสดุสารนิเทศ 
ควรเลือกดูให�เหมาะสมและตรงกับความต�องการให�มากที่สุดตามสภาพของงบประมาณ
และความต�องการของบุคลากร 3) การเตรียมหนังสือเพื่อให�บริการ เช2น สํารวจดู 
ความเรียนร�อยของหนังสือ ลงทะเบียน ทําบัตรยืม ฯลฯ 4) การจัดหมวดหมู2หนังสือ 
หมายถึง การจัดระบบให�กับหนังสือในห�องสมุดของตนเองอาจจัดได�หลายวิธีตามสภาพ
ความเหมาะสม 
   2.2.3 การบริการและกิจกรรมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด  
โดยการจัดกิจกรรมที่สนับสนุนการศึกษาค�นคว�าด�วยตนเองกิจกรรมที่สร�างความเข�าใจใน
เรื่องการใช�ห�องสมุด และเชิญชวนให�ผู�ใช�ห�องสมุดมโีอกาสเข�าร2วมกิจกรรม และตอบสนอง
ความต�องการของผู�ใช�ห�องสมุดไม2เหมือนกัน โดยมีครูบรรณารักษ7และทุกฝdายที่เกี่ยวข�อง
เป3นตัวจักรสําคัญในการขับเคลื่อน เพื่อเป3นการส2งเสริมการอ2าน จัดกิจกรรมส2งเสริม 
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การอ2านที่หลากหลายทั้งในและนอกห�องสมุด มีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศตาม 
ความต�องการของผู�ใช�บริการเพื่อให�ผู�ใช�บริการห�องสมุดได�รับความสะดวกและได�รับ
ประโยชน7สูงสุดในการใช�หนังสือและวัสดุสารนิเทศอื่นๆ ที่ห�องสมุดจัดให�มีขึ้นเพื่อประโยชน7
แก2การศึกษาค�นคว�า เป3นการสนับสนุนการเรียนการสอนให�มีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน7สูงสุดกับนักเรียน สอดคล�องกับ กัลยาณี จันทร7คําหอม (2551, หน�า 30) พบว2า
การบริการและกิจกรรมเป3นงานประจําที่ต�องอํานวยความสะดวกผู�ใช�เป3นหน�าที่หลักที่
ห�องสมุดจัดรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัยและมีคุณภาพปริมาณเพียงพอ
สามารถนํามาให�บริการด�วยวิธีต2างๆ เพื่อให�ผู�ใช�เกิดประโยชน7สูงสุดนอกจากนี้ 
พัชรี รักษาสุวรรณ (2552, หน�า 30) พบว2า การบริการและกิจกรรม คืองานที่จัดขึ้น
สําหรับให�ผู�ใช�บริการห�องสมุดได�รับความสะดวกและได�รับประโยชน7สูงสุดในการใช�หนังสือ
และวัสดุสารนิเทศอื่นๆ ที่ห�องสมุดจัดให�มีขึ้นเพื่อประโยชน7แก2การศึกษาค�นคว�า ความรู�
ทั่วไป ความจรรโลงใจ และเพื่อความเพลิดเพลิน เช2นเดียวกับ ณัฐติยา เหล2าโสภา  
(2555, หน�า 57) พบว2า การบริการและกิจกรรมห�องสมุดเป3นการปฏิบัติงานห�องสมุดเพื่อ
อํานวยความสะดวกแก2ผู�ใช�บริการห�องสมุด เชิญชวนน2าเข�าใช� โดยจัดสถานที่ภายใน
ห�องสมุดให�แลดูสวยงามมีระเบียบและสะอาด จัดกิจกรรมการอ2านและกิจกรรมห�องสมุด
ตามระยะเวลาโดยคํานึงถึงความน2าสนใจ ความสะดวก และระยะเวลาในการจัดเพื่อให�
บรรลุวัตถุประสงค7 ส2งเสริมการเรียนการสอน การศึกษาค�นคว�าตามหลักสูตรอย2างมี
ประสิทธิภาพให�ได�มาตรฐานห�องสมุดโรงเรียน 
  2.3 กระบวนการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน โดยภาพรวมอยู2ในระดับ
เหมาะสมมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป3นรายด�านมีรายละเอียด ดังนี้ 
   2.3.1 การวางแผน มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด  
โดยการวางแผนพัฒนาห�องสมุดโรงเรียนบุคลากรทุกคนมีส2วนร2วมในการจัดห�องสมุดเพื่อ
สนองนโยบายที่กําหนดไว�ได�สมบูรณ7ซึ่งการวางโครงการจะดําเนินการไปได�เร็วหรือ 
ช�าขึ้นอยู2กับกําลังเงิน คนและสถานที่เป3นสําคัญ มีการจัดโครงการ/กิจกรรมของห�องสมุด
ตลอดปfการศึกษา สอดคล�องกับ น้ําทิพย7 วิภาวิน (2548, หน�า 126) พบว2า กระบวนการ
บริหารงานห�องสมุดโรงเรียนขั้นการวางแผน คือ หน�าที่ของการจัดการเกี่ยวข�องกับ 
การกําหนด วัตถุประสงค7 นโยบาย พันธกิจ วิสัยทัศน7 แผนงานโครงการ และกําหนด 
กลยุทธ7สําหรับการปฏิบัติงานและ ทรัพยากรให�เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให�บริการ 
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แก2บุคลากรภายในองค7กรที่สังกัดอยู2 และส2งเสริมวัตถุประสงค7 หรือเป_าหมายขององค7กร 
หรือของหน2วยงานที่สังกัดอยู2 และตอบสนองบทบาทหน�าที่ของห�องสมุดและ 
ศูนย7สารสนเทศที่มุ2งให�ผู�ใช�ได�ใช�ประโยชน7จากทรัพยากรและบริการหลากหลายที่มีสําหรับ
การศึกษาค�นคว�า อย2างมีทักษะ หรือการรู�สารสนเทศ เพื่อนําไปสู2การสร�างนวัตกรรมใน
สังคมแห2งการเรียนรู� นอกจากนี้ สมนึก ก�อนกลีบ (2550, หน�า 11) พบว2า กระบวนการ
บริหารงานห�องสมุดโรงเรียนขั้นการวางแผนเป3นการจัดห�องสมุดเพื่อสนองนโยบายที่
กําหนดไว�ได�สมบูรณ7ซึ่งการวางโครงการจะดําเนินการไปได�เร็วหรือช�าขึ้นอยู2กับกําลังเงิน 
คนและ สถานที่ เป3นสําคัญ เช2นเดียวกับ ชิดชนก บุญรักษา (2551, หน�า 24) พบว2า
กระบวนการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนขั้นการวางแผนเป3นการวางแผนพัฒนาห�องสมุด
โรงเรียนควรให�บุคลากรทุกคนมีส2วนร2วมโดยมีแนวทาง ดังต2อไปนี้ 1) ศึกษาผลการประเมิน
สภาพปZจจุบันของห�องสมุดโรงเรียน วิเคราะห7จุดเด2น จุดด�อย ปZญหาและอุปสรรค 
ในการดําเนินงาน 2) กําหนดจุดที่จะพัฒนาและลําดับความสําคัญ 3) ระดมความคิด  
หาวิธีพัฒนาในแต2ละจุดและเลือกวิธีพัฒนาที่มีความเป3นไปได�และคาดว2าจะ 
ประสบความสําเร็จมากที่สุด 4) วางแผนพัฒนาโดยเขียนเป3นโครงการหรือแผนจัดกิจกรรม
ตามความเหมาะสม 
   2.3.2 การจัดองค7การ มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด  
โดยการกําหนดว2าแต2ละแผนกจะมีหน�าที่รับผิดชอบงานในเรื่องใดควรอยู2ภายใต�
สิ่งแวดล�อมใดใช�วัสดุอุปกรณ7ใดบ�างเป3นการจัดส2วนราชการหรือองค7การการจัดแบ2งส2วน
งานต�องพิจารณาให�เหมาะสมกับการปฏิบัติงานมีการแบ2งงาน กําหนดขอบเขตอํานาจ
หน�าที่ความรับผิดชอบของบุคคลทุกคนในหน2วยงาน สอดคล�องกับ น้ําทิพย7 วิภาวิน  
(2548, หน�า 126) พบว2า กระบวนการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนขั้นการจัดองค7การเป3น
การกําหนดว2าแต2ละแผนกจะมีหน�าที่รับผิดชอบงานในเรื่องใดควรอยู2ภายใต�สิ่งแวดล�อมใด
ใช�วัสดุอุปกรณ7ใดบ�าง งานสัมพันธ7กับแผนกงานใดถือเป3นการป_องกันความสับสน ซ้ําซ�อน
ในการทํางานและถือเป3นการประหยัดงบประมาณในกรณีที่แต2ละแผนกงานสามารถใช�
สถานที่ วัสดุและอุปกรณ7ร2วมกันได�ในการจัดองค7กรในห�องสมุดและศูนย7สารสนเทศ
สามารถจัดแบ2งได�โดยพิจารณาตามลักษณะงาน ดังต2อไปนี้ 1) ตามลักษณะการให�บริการ 
เช2น บริการให�ยืมบริการแนะนําการอ2าน เป3นต�น 2) ตามลักษณะของผู�รับบริการ เช2น
บริการสําหรับเด็กบริการสําหรับผู�พิการ เป3นต�น 3) ตามกระบวนการทํางาน เช2น  
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แผนกคัดเลือก แผนกจัดซื้อ แผนกวิเคราะห7และ ทํารายการ เป3นต�น 4) ตามลักษณะหน�าที่
หรือประเภทของงานเช2นแผนกงานบุคคลแผนกการเงิน 5) ตามตําแหน2งที่ตั้งทําการ เช2น
ห�องสมุดกลางห�องสมุดประชาชน 6) ตามช2วงเวลาทําการ เช2น บริการภาคเช�า 
บริการภาคค่ํา เป3นต�น นอกจากนี้ ชุมากานต7 สุรเสียง (2552, หน�า 14) พบว2า 
กระบวนการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนขั้นการจัดองค7การ คือ การจัดหน2วยงานระเบียบ
สอดคล�องกับนโยบายและวัตถุประสงค7 โดยแบ2งหน2วยงาน กําหนดงานและ 
ความรับผิดชอบของบุคคลในหน2วยงานให�เหมาะสมเช2นเดียวกับ กฤษฎา ประเสรฐิศรี  
(2554, หน�า 25) พบว2า กระบวนการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนขั้นการจัดองค7การเป3น 
การจัดส2วนราชการหรือองค7การการจัดแบ2งส2วนงานต�องพิจารณาให�เหมาะสมกับ 
การปฏิบัติงานมีการแบ2งงาน กําหนดขอบเขตอํานาจหน�าที่ความรับผิดชอบของบุคคล 
ทุกคนในหน2วยงานการติดต2อบังคับบัญชาสายงานการกําหนดขอบเขตอํานาจการแก�ไข
อุปสรรคข�อขัดข�อง ตลอดจนการปรับปรุงองค7การบริหารให��ดีขึ้น 
   2.3.3 จัดบุคคลเข�าทํางาน มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด  
โดยการสรรหา คัดเลือกบุคคลเข�าทํางานให�เหมาะสมกับงานการจัดงานเกี่ยวกับบุคคล 
หรือการบริหารงานบุคคลงานนี้เป3นงานที่จําเป3นอย2างยิ่งเพื่อให�คนมีความรู�ความสามารถ
มาปฏิบัติงานให�เหมาะสมเพื่อจะได�บรรลุเป_าหมายที่กําหนดไว�สอดคล�องกับ  
น้ําทิพย7 วิภาวิน (2548, หน�า 126) พบว2า กระบวนการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 
ขั้นการจัดบุคคลเข�าทํางาน คือ การสรรหา คัดเลือกบุคคลเข�าทํางานให�เหมาะสมกับงาน 
เพื่อให�การทํางานบรรลุผลที่ได�ตั้งไว�เพราะทรัพยากรมนุษย7คือผู�ที่ใช�งบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ7 ดําเนินงานตามแบบแผนที่ได�สร�างขึ้น ซึ่งจะประสบผลสําเร็จและบรรลุเป_าหมาย
หรือไม2นั้น ขึ้นอยู2กับว2าหน2วยงานหรือองค7กรมีทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถและ
กระบวนการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพมากน�อยเพียงใด นอกจากนี้ กฤษฎา ประเสริฐศรี 
(2554, หน�า 25) พบว2า กระบวนการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนขั้นการจัดบุคคลเข�า
ทํางานเป3น การจัดบุคคลและเจ�าหน�าที่มาปฏิบัตใิห�สอดคล�องกันกับการจัดแบ2งหน2วยงาน
เพื่อให�คนมีความรู�ความสามารถมาปฏิบัติงานให�เหมาะสม (Competent Man for 
Competent job) รวมถึงการสร�างสัมพันธ7ระหว2างคนกับงาน เช2นเดียวกับ ชัชรา ควรเนตร 
(2557, หน�า 26) พบว2า กระบวนการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนขั้นการจัดบุคคล 
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เข�าทํางานเป3นการจัดงานเกี่ยวกับบุคคล หรือการบริหารงานบุคคลงานนี้เป3นงานที่จําเป3น
อย2างยิ่งควรคัดเลือกผู�ที่มีความรู�ความเข�าใจและศรัทธาในงานห�องสมุดจัดวางบุคคลให�
เหมาะสมกับงานและความสามารถของแต2ละบุคคล 
   2.3.4 การดําเนินการพัฒนามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด  
โดยการดําเนินการพัฒนา เป3นขั้นตอนสําคัญของกระบวนการบริหารเพราะเป3นขั้นตอนที่
ต�องปฏิบัติจัดทําตามกิจกรรมที่กําหนดไว�ในแผนงานหรือโครงการ เป3นขั้นตอนสําคัญของ
กระบวนการบริหารงานเพราะเป3นขั้นตอนที่ต�องปฏิบัติตามกิจกรรมที่กําหนดไว�ในแผนหรือ
โครงการที่เป3นหน�าที่ของผู�รับผิดชอบเพื่อให�งานบรรลุวัตถุประสงค7สอดคล�องกับ 
ชิดชนก บุญรักษา (2551, หน�า 24) พบว2า กระบวนการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 
ขั้นการดําเนินการพัฒนาเป3นการดําเนินงานพัฒนาห�องสมุดโรงเรียน มีแนวทาง ดังนี้   
1) ประชุมครูทั้งโรงเรียนเสนอโครงการหรือแผนการจัดกิจกรรม ร2วมกันอภิปรายและ
ปรับปรุงโครงการ 2) มอบหมายหน�าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานให�ครูทุกคนและนักเรียน
มีส2วนร2วมตามความถนัดและความสนใจ 3) กําหนดปฏิทินและลงมือปฏิบัติตามที่ได�รับ
มอบหมาย นอกจากนี้ กฤษฎา ประเสรฐิศรี (2554, หน�า 28) พบว2า กระบวนการ
บริหารงานห�องสมุดโรงเรียนขั้นการดําเนินการพัฒนาเป3นขั้นตอนสําคัญของกระบวนการ
บริหารเพราะเป3นขั้นตอนที่ต�องปฏิบัติจัดทําตามกิจกรรมที่กําหนดไว�ในแผนงานหรือ
โครงการเป3นหน�าที่ของผู�รับผิดชอบโครงการหรือผู�ปฏิบัติตามที่ระบุไว�ในโครงการส2วน
ผู�บริหารมีหน�าที่ในการควบคุม ติดตามนิเทศกํากับ เพื่อให�การดําเนินการตามแผนหรือ
โครงการบรรลุวัตถุประสงค7หรือเป_าหมายอย2างมีประสิทธิภาพสูงสุด เช2นเดียวกับ 
รุ2งราตรี เขียวเพชร (2555, หน�า 15) พบว2า กระบวนการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 
ขั้นการดําเนินการพัฒนาเป3นขั้นตอนสําคัญของกระบวนการบริหารงานเพราะเป3นขั้นตอนที่
ต�องปฏิบัติตามกิจกรรมที่กําหนดไว�ในแผนหรือโครงการที่เป3นหน�าที่ของผู�รับผิดชอบเพื่อให�
งานบรรลุวัตถุประสงค7 
   2.3.5 การติดตามประเมินผล มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด  
โดยการติดตามประเมินผลเป3นกระบวนการรวบรวมข�อมูลเกี่ยวกับการทํางาน  
การปฏิบัติงานในหน�าที่ของบุคลากร ตลอดจนสมรรถภาพของบุคลากร นําไปวิเคราะห7กับ
เกณฑ7หรือมาตรฐานที่เราต�องการแล�วตัดสินว2าดีหรือไม2เพียงใด ควรมีการติดตาม
ประเมินผลภาคเรียนละ 1 ครั้ง และรายงานผลเป3นรายภาคเรียนหรือปfละครั้ง เพื่อให� 
การบริหารงานห�องสมุดบรรลุตามวัตถุประสงค7 สอดคล�องกับ ชิดชนก บุญรักษา  
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(2551, หน�า 28) พบว2า กระบวนการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนขั้นการติดตาม
ประเมินผล เป3นการประเมินผลภายหลังจากที่ได�ดําเนินการตามแผนแล�ว ดังนี้  
1) ครูทุกคนร2วมกันวางแผนการประเมินผลและดําเนินการประเมินผลตามแบบประเมินที่
กําหนด 2) วิเคราะห7และสรุปผลการประเมิน 3) เขียนรายงานผลการพัฒนาห�องสมุด
โรงเรียนนอกจากนี้ กฤษฎา ประเสรฐิศรี (2554, หน�า 28) พบว2า กระบวนการบริหารงาน
ห�องสมุดโรงเรียนขั้นการติดตามประเมินผล หมายถึง กระบวนการหรือวิธีการรวบรวม
ข�อมูลเกี่ยวกับการทํางาน การปฏิบัติงานในหน�าที่ของบุคลากร ตลอดจนสมรรถภาพของ
บุคลากร นําไปวิเคราะห7กับเกณฑ7หรือมาตรฐานที่เราต�องการแล�วตัดสินว2าดีหรือไม2
เพียงใด การประเมินผลงานควรมีวัตถุประสงค7ที่แน2นอนเพื่อนําไปใช�ให�เกิดประโยชน7มาก
ที่สุด เช2นเดียวกับ พรพรรณ คนกลาง (2556, หน�า 16) พบว2า กระบวนการบริหารงาน
ห�องสมุดโรงเรียนขั้นการติดตามประเมินผลเป3นการประเมินผลโดยผู�บริหารและ
ผู�รับผิดชอบงานห�องสมุดต�องทําอย2างสมํ่าเสมอ ควรมีการติดตามประเมินผลภาคเรียนละ 
1 ครั้ง และรายงานผลเป3นรายภาคเรียนหรือปfละครั้ง โดยใช�แบบสอบถามแบบสํารวจ และ
แบบประเมินผลเพื่อให�การบริหารงานห�องสมุดบรรลุตามวัตถุประสงค7 
  2.4 ผลของการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน โดยภาพรวมอยู2ในระดับ
เหมาะสมมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป3นรายด�านมีรายละเอียด ดังนี้ 
   2.4.1 นักเรียนนิสัยรักการอ2าน มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด  
โดยนักเรียนมีการฝZกใฝdมุ2งม่ันในการอ2าน และอ2านจนเคยชิน เป3นนิสัยไม2ใช2สัญชาตญาณ 
หากแต2เป3นปฏิกิริยาที่เกิดจากการทําซ้ํา เช2น การอ2านจนเคยชินช2วยส2งเสริมความคิด
สร�างสรรค7 นักเรียนมีความกระตือรือร�นในการแสวงหาความรู�และนําไปใช�ใน
ชีวิตประจําวันสอดคล�องกับ ชุมากานต7 สุรเสียง (2552, หน�า 12) พบว2า ผลของ 
การบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนด�านการส2งเสริมนิสัยรักการอ2าน คือการพัฒนาห�องสมุด
ได�ส2งเสริมให�นักเรียนสนใจในการอ2าน มีนิสัยรักการอ2านจนอาจพัฒนาการอ2านของตน 
ให�สามารถวิเคราะห7วิจารณ7ได�อย2างลึกซึ้ง นอกจากนี้ พสิษฐพล อินทสอน (2555, หน�า 
24) พบว2า ผลของการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนด�านการส2งเสริมนิสัยรักการอ2าน 
เป3นสิ่งสําคัญที่ช2วยทําให�ห�องสมุดมีชีวิตชีวาและเคลื่อนไหวอยู2ตลอดเวลา การจัดกิจกรรม
ส2งเสริมนิสัยรักการอ2านแก2นักเรียนกระตุ�นให�เกิดการอ2านอย2างต2อเนื่อง เช2นเดียวกับ 
วัชรี รักษาสระน�อย (2557, หน�า 30) พบว2า ผลของการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 
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ด�านการส2งเสริมนิสัยรักการอ2านเป3นหัวใจสําคัญของการศึกษาเป3นการส2งเสริมให�ผู�เรียน
เกิดความรอบรู� ช2วยปลูกฝZงและสางเสริมนิสัยรักการอ2านให�แก2นักเรียน ช2วยส2งเสริม
ความคิดสร�างสรรค7 ช2วยให�เกิดการเรียนรู�ได�ตามอัตภาพ 
   2.4.2 ห�องสมุดมีบรรยากาศที่เอื้อต2อการเข�าใช�บริการ มีความเหมาะสม
ในระดับมากที่สุด โดยผลจากการบริหารงานห�องสมุดทําให�เกิดบรรยากาศที่เอื้อต2อ 
การเข�าใช�บริการซึ่งจะช2วยส2งเสริมการเรียนรู�และการศึกษาค�นคว�าได�ดีขึ้น สิ่งแวดล�อม
รอบห�องสมุดมีความร2มรื่น สวยงาม บรรยากาศภายในห�องสมุดที่สะอาด ผ2อนคลาย   
เป3นระเบียบ ปราศจากกลิ่น และเสียงรบกวน มีความสว2างที่เพียงพอ อากาศถ2ายเทสะดวก
สอดคล�องกับ พสิษฐพล อินทสอน (2555, หน�า 23) พบว2า ผลของการบริหารงาน
ห�องสมุดโรงเรียนด�านบรรยากาศที่เอื้อต2อการเข�าใช�บริการ ห�องสมุดออกแบบจัด
บรรยากาศทั้งภายในและภายนอกห�องสมุดให�ทันสมัยและมีบรรยากาศที่ดีเอื้อต2อการเข�า 
ใช�บริการ ซึ่งจะช2วยส2งเสริมการเรียนรู�และการศึกษาค�นคว�าได�ดีขึ้น นอกจากนี้ 
วราภรณ7 คําเขียว (2556, หน�า 50) พบว2า ผลของการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 
ด�านบรรยากาศที่เอื้อต2อการเข�าใช�บริการ การทําให�ห�องสมุดมีบรรยากาศที่ดีและ
สภาพแวดล�อมเอื้อต2อการเรียนรู� การค�นคว�า อุดมไปด�วยความรู�และความบันเทิงส2งผลให�
นักเรียนและบุคลากรเข�ามาใช�บริการห�องสมุดเพื่อการค�นคว�ากันมากขึ้น เช2นเดียวกับ 
เกศินี ศรีสาธร (2557, หน�า 26) พบว2า ผลของการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 
ด�านบรรยากาศที่เอื้อต2อการเข�าใช�บริการส2งผลให�ห�องสมุดมีบรรยากาศที่ดีมีความสําคัญ
ต2อผู�ใช�ห�องสมุดด�วยบรรยากาศภายในห�องสมุดที่สบายเป3นกันเองจะสามารถช2วยให�
ผู�ใช�บริการได�รับความรู� ความบันเทิงใจ และเรียนรู�อย2างมีความสุข 
   2.4.3 มีการบริการที่ดีมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด โดยผู�มาใช�
บริการเกิดความประทับใจ พึงพอใจในประสิทธิภาพและประสิทธิผลของห�องสมุดและ
ตอบสนองต2อความต�องการของผู�รับบริการให�ความสะดวกแก2ผู�ใช�บริการในการเลือกใช�
หนังสือและวัสดุอุปกรณ7ต2างๆ มีการจัดบริการสืบค�นข�อมูลที่ทันสมัยผ2านเครือข2าย 
ทั้งในและต2างประเทศ จัดบรรยากาศทางวิชาการ มีมุมความรู�ต2างๆ เจ�าหน�าที่ห�องสมุดมี
อัธยาศัยดี ยิ้มแย�มแจ2มใส มีการจัดบริการและกิจกรรมที่เหมาะสมเพื่อประโยชน7ใน
การศึกษาค�นคว�าได�ดียิ่งขึ้น สอดคล�องกับ สมนึก ก�อนกลีบ (2550, หน�า 9) พบว2า 
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ผลของการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนด�านการบริการที่ดี คือ การบริหารงานห�องสมุด
ส2งผลให�เกิดการบริการที่ดีมีประสิทธิภาพ และความสะดวกแก2ผู�ใช�บริการในการเลือกใช�
หนังสือและวัสดุอุปกรณ7ต2างๆ ในห�องสมุดเพื่อประโยชน7ในการศึกษาค�นคว�า   
มีการให�บริการและจัดกิจกรรมที่เหมาะสม นอกจากนี้ ชิดชนก บุญรักษา (2551, หน�า 46) 
พบว2า ผลของการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนด�านการบริการที่ดี คือ การให�บริการ
ห�องสมุดเจ�าหน�าที่มีการต�อนรับผู�มาใช�บริการเกิดความประทับใจ พึงพอใจในประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของห�องสมุด สามารถเข�าถึงแหล2งเรียนรู� ทรัพยากรสารสนเทศ ได�สะดวก 
ประหยัดเวลา คุ�มค2า ตอบสนองต2อความต�องการของผู�รับบริการได�ดีและมีการจัด
บรรยากาศทางวิชาการเพื่อกระต�นความสนใจให�ผู�ใช�บริการเกิดการเรียนรู� เช2นเดียวกับ
อุษณีย7 สุวรรณจินดา (2552, หน�า 16) พบว2า ผลของการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 
ด�านการบริการที่ดี คือ การบริหารงานห�องสมุดส2งผลให�เกิดการบริการที่ดีตรงตาม 
ความต�องการของผู�รับบริการ เริ่มตั้งแต2การเลือกหนังสือ การจัดหนังสือให�เป3นระเบียบ 
สะดวกต2อการใช�งาน เจ�าหน�าที่มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย�ม การจัดสถานที่สร�าง 
บรรยากาศที่ดี สวยงามสะอาดน2าเข�าใช�บริการมากขึ้น 
   2.4.4 นักเรียนเข�าใช�บริการห�องสมุดในการศึกษาค�นคว�ามากขึ้น   
มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด โดยผลของการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 
ด�านการเข�าใช�บริการห�องสมุดในการศึกษาค�นคว�ามากขึ้น คือ จัดให�มีการเรียนการสอน
เพื่อเปeดโอกาสให�นักเรียนสามารถเข�าใช�ห�องสมุดตามความต�องการ ให�ความสะดวก 
แก2ผู�ใช�บริการในการศึกษาค�นคว�า ช2วยส2งเสริมการใช�เวลาว2างให�เป3นประโยชน7สูงสุด  
เมื่อมีเวลาว2างนักเรียนเข�าใช�บริการห�องสมุดเพื่อศึกษาค�นคว�าเพิ่มมากขึ้นสอดคล�องกับ
อุษณีย7 สุวรรณจินดา (2552, หน�า 16) พบว2า ผลของการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 
ด�านเข�าใช�บริการห�องสมุดในการศึกษาค�นคว�ามากขึ้นไว�ว2า ห�องสมุดจัดตั้งขึ้นเพื่อ 
อํานวยความสะดวกแก2ผู�ใช�บริการในการศึกษาค�นคว�า การพัฒนาห�องสมุดยังส2งผลให�มี
การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ส2งเสริมให�ผู�เรียนเข�ามาใช�ห�องสมุดในการศึกษา
ค�นคว�าเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ชัชรา ควรเนตร (2557, หน�า 40) พบว2า ผลของ 
การบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนด�านเข�าใช�บริการห�องสมุดในการศึกษาค�นคว�ามากขึ้น 
เป3นการบริหารงานห�องสมุดทําให�เกิดการบริหารจัดการที่ดีมีการเข�าใช�บริการอย2างเสรี
ห�องสมุดเปeดตลอดเวลาทําการของโรงเรียน จัดให�มีการเรียนการสอนเพื่อเปeดโอกาสให�
นักเรียนสามารถเข�าใช� เมื่อมีเวลาว2างนักเรียนเข�าใช�บริการห�องสมุดเพื่อศึกษาค�นคว�าเพิ่ม
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มากขึ้น เช2นเดียวกับ วัชรี รักษาสระน�อย (2557, หน�า 30) พบว2า ผลของการบริหารงาน
ห�องสมุดโรงเรียนด�านเข�าใช�บริการห�องสมุดในการศึกษาค�นคว�ามากขึ้น  
เป3นการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนส2งผลให�นักเรียนเข�าใช�ห�องสมุดเพื่อการศึกษาค�นคว�า
ด�วยตนเองเพิ่มมากขึ้น ช2วยปรับปรุงทักษะในการอ2าน และช2วยส2งเสริมการใช�เวลาว2างให�
เป3นประโยชน7สูงสุด 

ข�อเสนอแนะ  

 จากการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ได�ข�อเสนอแนะ ดังนี้ 

  1. ข�อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช� 
   1.1 สําหรับโรงเรียน 
   การนํารูปแบบการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนไปใช�นั้น โรงเรียนควร
ดําเนินการ ดังนี้ 
    1) ด�านปZจจัยสนับสนุนการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน โรงเรียนควร
ศึกษาปZจจัยสนับสนุนการในการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนเพื่อให�การบริหารงาน
ห�องสมุดบรรลุเป_าหมายที่วางไว�   
    2) ด�านขอบข2ายการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน บุคลากรที่
รับผิดชอบงานห�องสมุดโรงเรียนต�องดําเนินการศึกษาของข2ายที่จะต�องดําเนินการ 
ในการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนเพื่อให�บรรลุตามวัตถุประสงค7หรือเป_าหมายที่ตั้งไว�   
    3) ด�านกระบวนการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน ในการดําเนินงาน
พัฒนาห�องสมุดโรงเรียน ผู�รับผิดชอบควรให�บุคลากรในโรงเรียนมีส2วนร2วมในการพัฒนา
งานห�องสมุดโรงเรียน 
    4) ด�านผลของการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน จากผลการวิจัย
พบว2าการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนส2งผลให�ผู�เรียนเกิดความสนใจในการเข�าใช�บริการ
ห�องสมุดโรงเรียนมากขึ้น ดังนั้นโรงเรียนควรได�มีการดําเนินการบริหารงานห�องสมุด
โรงเรียนเพื่อให�ห�องสมุดของโรงเรียนมีมาตรฐานและพร�อมต2อความต�องการของ
ผู�ใช�บริการ 
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   1.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ควรนํา
รูปแบบการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนที่พัฒนาขึ้นไปใช�ในการวางแผนในการบริหาร
จัดการพัฒนาห�องสมุดโรงเรียน เพื่อให�สถานศึกษาได�นําไปใช�อย2างเหมาะสมและมีการจัด
อบรมครูบรรณารักษ7หรือครูที่รับผิดชอบงานห�องสมุดโรงเรียนได�เพิ่มเติมความรู�เพื่อที่จะ
นําไปใช�ในการบริหารจัดการห�องสมุดโรงเรียนต2อไป นอกจากนี้จากผลการวิจัย พบว2า 
การบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนยังส2งผลให�ผู�เรียนเกิดความสนใจในการเข�าใช�บริการ
ห�องสมุดเพื่อการเรียนรู�มากขึ้น 

  2.ข�อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต(อไป 
   2.1 ควรทําการวิจัยเพื่อพัฒนาโดยนํารูปแบบการบริหารงานห�องสมุด
โรงเรียนที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช�และศึกษาผลที่เกิดขึ้น รวมทั้งมีการประเมินรูปแบบ 
การบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนที่ผู�วิจัยได�พัฒนาขึ้น 
   2.2 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาห�องสมุดมีชีวิตของโรงเรียน  
เพื่อเป3นแหล2งเรียนรู�ของชุมชน 
   2.3 ควรมีการศึกษารูปแบบการมีส2วนร2วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานต2อการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 
   2.4 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน  
เพื่อดําเนินงานด�านการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 
   2.5 ควรมีการศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการใช�บริการห�องสมุดโรงเรียนที่มี
ผลต2อการจัดการเรียนการสอนของครูและนักเรียน 
   2.6 ในการวิจัยครั้งต2อไปควรใช�วิธีการเก็บรวบรวมข�อมูลเพื่อการวิจัย
โดยวิธีการทางออนไลน7เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเก็บข�อมูล 
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รายชื่อผู�ทรงคุณวุฒพิิจารณาความเหมาะสมของร�างรูปแบบ 
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รายชื่อผู�ทรงคุณวุฒพิิจารณาความเหมาะสมของร�างรูปแบบ 

1. ดร.พรเทพ เสถียรนพเก�า 
 ตําแหน�ง   อาจารย�ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 วุฒิการศึกษา ค.อ.ด. (วิจัยและพัฒนาหลักสูตร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล�าพระนครเหนือ 
2. ดร.วสุกฤต สุวรรณแทน 
 ตําแหน�ง   ผู�อํานวยการโรงเรียนวิทยฐานะผู�อํานวยการชํานาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ�านแก�ง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 
 วุฒิการศึกษา ปร.ด. (การบริหารและพัฒนาการศึกษา)  
มหาลัยราชภัฏสกลนคร 
3. ดร.เจริญพร คําจารย� 
 ตําแหน�ง   ผู�อํานวยการโรงเรียนวิทยฐานะผู�อํานวยการชํานาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ�านนาอินทร�นาโอนาคอยพัฒนา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 2 
 วุฒิการศึกษา ปร.ด. (การบริหารและพัฒนาการศึกษา)  
มหาลัยราชภัฏสกลนคร 
4. นางสุณัชชา เคนไชยวงศ� 
 ตําแหน�ง   ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ      
โรงเรียนบ�านดอนปอหนองโองสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม 
 เขต 2 
 วุฒิการศึกษา ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
5. นางไพวัลย� เครือหว�า 
 ตําแหน�ง   ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบ�านปากอูน  
(ปากอูนผดุงวิทย�) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
 วุฒิการศึกษา ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
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รายชื่อผู�เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมอืการวิจัย 
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รายชื่อผู�เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมอืการวิจัย 

1. ดร.อภิสิทธิ์ สมศรีสุข 
 ตําแหน�ง   อาจารย ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 วุฒิการศึกษา ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
2. ดร.ชาตรี ถาวรรักษ  
 ตําแหน�ง   ผู4อํานวยการโรงเรียนวิทยฐานะผู4อํานวยการชํานาญการพิเศษ 
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ  เขต 1 
 วุฒิการศึกษา ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
3. นายอําพัน พรมโคตร 
 ตําแหน�ง   ผู4อํานวยการโรงเรียนวิทยฐานะผู4อํานวยการชํานาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ4านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย ) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 2 
 วุฒิการศึกษา ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
4. นางสุมลรัตน  บริเอก 
 ตําแหน�ง   ครู วิทยฐานะครูเช่ียวชาญ โรงเรียนบ4านปากอูน  
(ปากอูนผดุงวิทย ) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
 วุฒิการศึกษา ค.ม. (หลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู4)  
มหาวิทยาลัยนครพนม 
5. นางสวาท โชติวังโส 
 ตําแหน�ง   ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลบ4านแพง
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
 วุฒิการศึกษา ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
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ภาคผนวก ง 
ความคิดเห็นของผู�เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของ
แบบสอบถามการพัฒนารูปแบบการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
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ความคิดเห็นของผู�เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเท่ียวตรงเชิงเน้ือหาของรูปแบบรูปแบบ
การบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 2 

 
 

ข�อ 
 

รูปแบบการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 
ผู�เช่ียวชาญ (คนท่ี) ค%าเฉลี่ย 

IOC 1 2 3 4 5 

องค.ประกอบที่ 1 ป0จจัยสนับสนุนการบรหิารงานห�องสมุดโรงเรียน  
ผู�บริหาร 

1 ผู�บริหารมีความรู�ความเข�าใจในการบริหารงาน
ห�องสมุด 

 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

1.00 

2 ผู�บริหารให�ความสําคัญต%อการบริหารงานห�องสมุด  

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

1.00 

3 ผู�บริหารส%งเสริมสนับสนุนการบริหารงานห�องสมุด
อย%างจริงจัง 

 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

1.00 

4 ผู�บริหารมีการสร�างขวัญกําลังใจบุคลากรท่ีมีส%วนใน
การบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 

 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

1.00 

5 ผู�บริหารหรือผู�ท่ีได�มอบหมายมีการนิเทศและ 
ติดตามผลงานห�องสมุด 

 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

1.00 

บุคลากร 

6 บุคลากรมีความรู�ความเข�าใจเกีย่วกับหลักการ
บริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 

 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

1.00 

7 บุคลากรเห็นคุณค%าและความสําคัญ 
ในการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 

 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

1.00 

8 บุคลากรในโรงเรียนมีส%วนร%วมในการบริหารงาน
ห�องสมุดโรงเรียน 

 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

1.00 

9 ครูบรรณารักษ?หรือเจ�าหน�าท่ีห�องสมุดอุทิศเวลาและ
เสียสละ ให�กับงานห�องสมุด 

 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

1.00 

10 บุคลากรท่ีเกี่ยวข�องกับห�องสมุดมีความรู�ในการจัด
ห�องสมุดโรงเรียน 

 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

1.00 

11 ครูบรรณารักษ?หรือเจ�าหน�าท่ีห�องสมุดได�รับ 
การพัฒนาตนเอง โดยการเข�าร%วมประชุม อบรม 
สัมมนา หรือศึกษาดูงาน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 
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ข�อ 
 

รูปแบบการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 
ผู�เช่ียวชาญ (คนท่ี) ค%าเฉลี่ย 

IOC 1 2 3 4 5 

งบประมาณ 

12 โรงเรียนได�รับการจัดสรรงบประมาณจากหน%วยงาน 

ต�นสังกัดในการดําเนินงานห�องสมุดอย%างพอเพียง 

 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

1.00 

13 โรงเรียนได�รับงบประมาณสนับสนุนด�านการเงินใน
การดําเนินงานห�องสมุดจากเอกชน 

 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

1.00 

14 มีการตรวจสอบการรับ-จ%ายเงินของห�องสมุดอย%าง
สมํ่าเสมอ 

 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

1.00 

15 ครูบรรณารักษ?มีส%วนร%วมในการจัดสรรงบประมาณ  
เพื่อใช�ในการพัฒนาห�องสมุดโรงเรียน  

 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

1.00 

16 คณะกรรมการสถานศึกษาให�ความร%วมมือ 

ในการจัดหา งบประมาณสนับสนุนการดําเนินงาน
ห�องสมุดโรงเรียน 

 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

1.00 

17 ผู�บริหารมีการประเมินผลการใช�งบประมาณ 

ในการดําเนินงานห�องสมุดโรงเรียน 

 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

1.00 

อาคารสถานที ่
18 มีนโยบายการดําเนินงานด�านอาคารสถานท่ีท่ีชัดเจน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

19 สถานท่ีท่ีเปEนห�องสมุดเปEนสัดส%วนและเปEนเอกเทศ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

20 มีพื้นท่ีเพียงพอสําหรับการจัดบริการและกิจกรรม มี
แสงสว%างเพียงพอและอากาศถ%ายเทได�สะดวกมี
บรรยากาศร%มร่ืน สงบ สะอาด และเปEนระเบียบ
เรียบร�อย 

 

 
+1 

 

 
 

+1 

 

 
 

+1 

 

 
 

+1 

 

 
 

+1 

 

 
1.00 

21 ผู�บริหารหรือผู�ท่ีได�รับมอบหมายมีการนิเทศและ
ติดตามผลการจดัอาคารสถานท่ี 

 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

1.00 

วัสดุ ครุภัณฑ. 
22 มีการใช�คอมพิวเตอร?ในการรับ-ส%งหนังสือของ

ห�องสมุดและโตGะเก�าอ้ีท่ีเหมาะสมกับวัยและเพียงพอ
กับจํานวนนักเรียน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

23 มีเอกสารหลักสูตรและเอกสารค�นคว�าแก%ครูนักเรียน
ครบทุกกลุ%มประสบการณ? 

 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

1.00 

24 มีตู�บัตรรายการหนังสือเพื่ออํานวยความสะดวก  
ในการศึกษาค�นคว�า 

 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

1.00 



181 

 

ข�อ 
 

รูปแบบการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 
ผู�เช่ียวชาญ (คนท่ี) ค%าเฉลี่ย 

IOC 1 2 3 4 5 

25 มีหนังสือพิมพ?ท่ีรับเปEนประจําทุกวันอย%างน�อยวันละ 
1 ฉบับ 

 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

1.00 

26 วัสดุ อุปกรณ? ประจําห�องสมุดมปีHายนิเทศสําหรับจัด
นิทรรศการอย%างสมํ่าเสมอเปEนปIจจุบันและทันต%อ
เหตุการณ? 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

27 มีการสํารวจความต�องการหนังสือ วัสดุสารนิเทศ
ตามความสนใจของผู�ใช�สถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมหาทุนสนับสนุน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

28 ทางห�องสมุดได�ดําเนินการซ%อมแซมวัสดุครุภัณฑ?ท่ี
ชํารุดให�ใช�การได�ดีอยู%เสมอ 

 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

1.00 

องค.ประกอบที่ 2 ขอบข5ายการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 
การบริหารงาน 
29 ผู�บริหารและครูบรรณารักษ?จัดทําแผนปฏิบัติงาน/

โครงการห�องสมุดโรงเรียน 

 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

1.00 

30 มีการแต%งต้ังครูบรรณารักษ?และคณะกรรมการ
ปฏิบัติงานห�องสมุดโรงเรียนเปEนลายลักษณ?อักษร 

 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

1.00 

31 มีการวิเคราะห?จุดอ%อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค
ร%วมกับบุคลากรในโรงเรียนเพื่อจัดทําแผนพัฒนา
งานห�องสมุดโรงเรียน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

32 จัดทําคู%มือปฏิบัติงานห�องสมุดโรงเรียนและดําเนินงาน 
ตามแผน 

 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

1.00 

งานเทคนิค 

33 สํารวจความต�องการและพิจารณาจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศเข�าห�องสมุด เช%น การจัดซื้อ การขอ
แลกเปลี่ยน การขอรับบริจาค 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

34 การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ตามความต�องการ
ของเด็กแต%ละวัยและความแตกต%างระหว%างบุคคล 

 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

1.00 

35 มีการวิเคราะห?หมวดหมู% จัดหมวดหมู%ตามหลักการ
จัดหมวดหมู%ทางบรรณารักษศาสตร? 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

36 มีการกําหนดปฏิทินงานเทคนิคห�องสมุดไว�อย%าง
ชัดเจน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 



182 

 

ข�อ 
 

รูปแบบการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 
ผู�เช่ียวชาญ (คนท่ี) ค%าเฉลี่ย 

IOC 1 2 3 4 5 

37 มีการจัดเก็บสถิติปฏิบัติงานเทคนิคห�องสมุดโรงเรียน  

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

1.00 

การบริการและกิจกรรม 
38 เปOดบริการห�องสมุดโรงเรียนตลอดเวลาทําการของ

โรงเรียน 

 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

1.00 

39 การสืบค�นข�อมูลด�วยระบบคอมพิวเตอร?  

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

1.00 

40 จัดบริการห�องสมุดโรงเรียนเพื่อการสนับสนุนการ
เรียนการสอน 

 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

1.00 

41 มีการบริการสื่อสิ่งพิมพ?ตามความถนัดและสนใจของ
นักเรียน 

 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

1.00 

42 จัดกิจกรรมส%งเสริมการอ%านท่ีหลากหลายท้ังในและ
นอกห�องสมุดเปEนประจําสมํ่าเสมอ 

 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

1.00 

43 คณะครูและนักเรียนมีส%วนร%วมในการจัดกิจกรรม
ของห�องสมุดโรงเรียน 

 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

1.00 

องค.ประกอบที่ 3 กระบวนการบริหารงานห�องสมุด 
การวางแผน 
1. การบรหิารงาน 
44 ศึกษาสภาพปIจจุบันของห�องสมุดโรงเรียน วิเคราะห?

จุดเด%น จุดด�อย ปIญหาและอุปสรรค? 
ในการดําเนินงาน 

 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

1.00 

45 มีการกําหนดวัตถุประสงค? นโยบาย 
ในการดําเนินการบริหารงานห�องสมุดอย%างชัดเจน 

 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

1.00 

46 ประชุมช้ีแจงเพื่อกําหนดแนวทางในการบริหารงาน
ห�องสมุดโรงเรียน 

 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

1.00 

47 มีแผนการปฏิบัติงานกิจกรรมของห�องสมุดโรงเรียน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

48 มีการจัดโครงการ/กิจกรรมของห�องสมุด เช%น 
กิจกรรมส%งเสริมการอ%าน 

 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

1.00 

2. งานเทคนิค 

49 กําหนดปฏิทินงานเทคนิคห�องสมุดไว�อย%างชัดเจน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

50 จัดทําสถิติปฏิบัติงานเทคนิคห�องสมุดโรงเรียน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

51 จัดหมวดหมู%หนังสือเปEนระบบง%ายต%อการค�นคว�า +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
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ข�อ 
 

รูปแบบการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 
ผู�เช่ียวชาญ (คนท่ี) ค%าเฉลี่ย 

IOC 1 2 3 4 5 

3.  การบริการและกิจกรรม 

52 มีการจัดบริการและกิจกรรมห�องสมุดโรงเรียนอย%าง
ต%อเนื่อง 

 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

1.00 

53 จัดทําแผนปฏิบัติงานบริการและกิจกรรมห�องสมุด
โรงเรียน 

 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

1.00 

54 มีการวางแผนการประชาสัมพันธ?การจัดกิจกรรม
ส%งเสริมการอ%านในรูปแบบต%างๆ ตลอดปRการศึกษา 

 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

1.00 

การจัดองค.การ 

1. การบรหิารงาน 
55 มีการแต%งต้ังครูบรรณารักษ?หรือบุคลกรทําหน�าท่ี

ด�านสารสนเทศเพื่อการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 

 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

1.00 

56 มีการแต%งต้ังคณะกรรมการฝTายต%างๆ เพื่อการ
บริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 

 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

1.00 

57 มีการวางแผนและกําหนดนโยบายเพื่อ 
การดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

1.00 

58 มีคู%มือแนะนําข�อปฏิบัติระเบียบการใช�ห�องสมุด
โรงเรียน 

 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

1.00 

2. งานเทคนิค 

59 มีเจ�าหน�าท่ีแนะนําการใช�ห�องสมุดในการศึกษา
ค�นคว�า 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

60 มีสารสนเทศแนะนําการใช�ห�องสมุดโรงเรียนและ
แนะนําหนังสือท่ีน%าสนใจ 

 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

1.00 

61 มีการนําเทคโนโลยีเข�ามาใช�ในการบริหารงาน
ห�องสมุดโรงเรียน 

 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

1.00 

3. การบริการและกิจกรรม 
62 มีการปฐมนิเทศแนะนําการใช�ห�องสมุดสําหรับผู�เข�า

เรียนในปRแรก 

 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

1.00 

63 มีเจ�าหน�าท่ีรับผิดชอบการจัดกิจกรรมห�องสมุด
โรงเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
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ข�อ 
 

รูปแบบการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 
ผู�เช่ียวชาญ (คนท่ี) ค%าเฉลี่ย 

IOC 1 2 3 4 5 

64 มีการประสานความร%วมมือระหว%าครูบรรณารักษ?
และครูกลุ%มสาระการเรียนรู�ต%างๆ ในการใช�บริการ
ห�องสมุดประกอบการเรียนการสอน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

การจัดบุคคลเข�าทํางาน 
1. การบรหิารงาน 
65 จัดจํานวนบุคลากรในการปฏิบัติงานห�องสมุด

โรงเรียนได�เหมาะสม 

 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

1.00 

66 มีเจ�าหน�าท่ีแนะนําการใช�ห�องสมุดโรงเรียน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

67 จัดบุคลากรผู�รับผิดชอบงานบรรณารักษ?ได�เหมาะสม
กับความรู�ความสามารถ 

 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

1.00 

2. งานเทคนิค 
68 มีการพัฒนาความรู�/อบรม/ศึกษาดูงานด�านเทคนิค

ห�องสมุด 

 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

1.00 

69 เจ�าหน�ามีการจัดเรียงหนังสือเปEนระเบียบและสะดวก
ต%อการใช�งาน 

 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

1.00 

70 บุคลากรท่ีทําหน�าท่ีดูแลงานห�องสมุดโรงเรียนมี
ความรู�ความเข�าใจเกี่ยวกับงานเทคนิคห�องสมุด
โรงเรียน 

 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

1.00 

3. บริการและกิจกรรม 

71 มีคณะกรรมการบริหารกิจกรรมห�องสมุดโรงเรียน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

72 มีเจ�าหน�าท่ีบริการแนะนําการใช�ตู�บัตรรายการและ
วิธีค�นคว�าหาหนังสือ 

 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

1.00 

73 แต%งต้ังคณะกรรมการนักเรียนให�ส%วนร%วม 
ในการให�บริการและจัดกิจกรรมห�องสมุดโรงเรียน 

 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

1.00 

การดาํเนนิการพัฒนา 
1. การบรหิารงาน 
74 มอบหมายหน�าท่ีรับผิดชอบให�บุคลากรภายใน

โรงเรียนได�มีส%วนร%วม 

 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

1.00 

75 จัดทําแผนการปฏิบัติงานห�องสมุดโรงเรียนประจําปR +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

76 ประชุมบุคลากรภายในโรงเรียนเสนอโครงการหรือ
แผนงานการดําเนินการบริหารงานห�องสมุด 

 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

1.00 
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ข�อ 
 

รูปแบบการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 
ผู�เช่ียวชาญ (คนท่ี) ค%าเฉลี่ย 

IOC 1 2 3 4 5 

2. งานเทคนิค 

77 บุคลากรห�องสมุดเข�ารับการอบรมประชุมศึกษาดู
งานด�านเทคนิคห�องสมุดอย%างต%อเนื่อง 

 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

1.00 

78 จัดเตรียมโสตทัศนวัสดุให�บริการแก%ครูนักเรียน 
อย%างเพียงพอ 

 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

1.00 

79 สนับสนุนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยมา
ใช�ในการดําเนินงานเทคนิคห�องสมุดโรงเรียน 

 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

1.00 

3. การบริการและกิจกรรม 

80 มีการเผยแพร%และประชาสัมพันธ?กิจกรรมห�องสมุด
โรงเรียนให�แก%ครูและนักเรียนทราบอย%างท่ัวถึง 

 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

1.00 

81 วิเคราะห?ผลการดําเนินกจิกรรมห�องสมุดโรงเรียน
เพื่อพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานอยู%เสมอ 

 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

1.00 

82 มีการจัดกิจกรรมส%งเสริมการอ%านท่ีหลากหลาย
รูปแบบให�เหมาะสมกับวัยของนักเรียน 

 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

1.00 

การติดตามประเมินผล 
1. การบรหิารงาน 
83 มีคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน

ห�องสมุดโรงเรียน 

 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

1.00 

84 ประเมินผลการปฏิบัติงานห�องสมุดโรงเรียนชัดเจน
เปEนรูปธรรม 

 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

1.00 

85 รายงานสรุปผลตามแผนการปฏิบัติงานของห�องสมุด
โรงเรียน 

 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

1.00 

2. งานเทคนิค 
86 จัดทําสถิติและรายงานการใช�ห�องสมุดโรงเรียน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

87 มีการวิเคราะห?หรือบันทึกข�อมูลทรัพยากร
สารสนเทศในห�องสมุดโรงเรียนเพื่อรายงานผล
ประจําปR 

 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

1.00 

88 การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน
เทคนิคห�องสมุดและนําผลการประเมินมาปรับปรุง
แก�ไขงานเทคนิคห�องสมุดให�มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 



186 

 

ข�อ 
 

รูปแบบการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 
ผู�เช่ียวชาญ (คนท่ี) ค%าเฉลี่ย 

IOC 1 2 3 4 5 

3. การบริการและกิจกรรม 

89 มีการนิเทศกํากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
กิจกรรมห�องสมุดอย%างเปEนระบบและต%อเนื่อง 

 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

1.00 

90 การติดตามและประเมินผลการให�บริการห�องสมุด
โรงเรียนโดยการมีส%วนร%วมของครูและนักเรียน 

 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

1.00 

91 มีการติดตามประเมินผลด�านการบริการและ
กิจกรรมห�องสมุดภาคเรียนละ 1 คร้ัง 

 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

1.00 

องค.ประกอบที่ 4 ผลของการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 
นักเรียนมีนสิัยรักการอ5าน 
92 นักเรียนมีความใฝTรู�ใฝTเรียน  และมีนิสัยรักการอ%าน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

93 นักเรียนกระตือรือร�นท่ีจะแสวงหาความรู�และ 
นําความรู�จากการอ%านไปใช�ในชีวิตประจําวันของ
นักเรียน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

94 นักเรียนรักการอ%านและการค�นคว�าด�วยตนเองจาก
การปฏิบัติจริงจนเปEนนิสัย 

 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

1.00 

ห�องสมุดมีบรรยากาศที่เอ้ือต5อการเข�าใช�บริการ 
95 บรรยากาศและสิ่งแวดล�อมโดยรอบห�องสมุดสะอาด  

ร%มร่ืน สวยงาม 

 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

1.00 

96 บรรยากาศภายในห�องสมุดผ%อนคลาย อบอุ%น  
เปEนกันเองสงบ สะอาด เปEนระเบียบ และสวยงาม 

 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

1.00 

97 ห�องสมุดปราศจากเสียงและกลิน่รบกวนจาก
ภายนอก 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

98 มีแสงสว%างเพียงพอ อากาศปลอดโปร%งถ%ายเทได�
สะดวก 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

มีการบริการที่ด ี
99 จัดบริการสืบค�นข�อมูลผ%านเครือข%ายในประเทศและ

ต%างประเทศ 

 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

1.00 

100 ดูแลอํานวยความสะดวกแก%ผู�เข�าใช�บริการ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

101 จัดบรรยากาศทางวิชาการ มีมุมความรู�ต%างๆ  
ปHายนิเทศ ฯลฯ เพื่อกระตุ�นให�นักเรียนเกิดการเรียนรู� 

 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

1.00 
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ข�อ 
 

รูปแบบการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 
ผู�เช่ียวชาญ (คนท่ี) ค%าเฉลี่ย 

IOC 1 2 3 4 5 

102 เจ�าหน�าท่ีห�องสมุดโรงเรียนมีอัธยาศัยดี  
มีหน�าตาย้ิมแย�มแจ%มใส 

 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

1.00 

103 ห�องสมุดโรงเรียนให�บริการและจัดกิจกรรม
ได� เหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

นักเรียนเข�าใช�บริการห�องสมุดในการศึกษาค�นคว�ามากขึ้น 
104 มีการจัดช่ัวโมงเปOดโอกาสให�นักเรียนได�เข�าใช�

บริการของห�องสมุดเพื่อศึกษาค�นคว�าอย%าง
อิสระ 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

1.00 

105 เปOดโอกาสให�นักเรียนเข�าใช�ห�องสมุดเพื่อ 
การค�นคว�าได�ตลอดท้ังวัน 

 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

1.00 

106 มีการจัดบริการห�องสมุดโรงเรียนเพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอนและสอดคล�อง
กับความต�องการของนักเรียน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

107 นักเรียนใช�เวลาว%างเข�าใช�บริการห�องสมุด
โรงเรียนเพื่อศึกษาค�นคว�า 

 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

1.00 

รวม 107 107 107 107 107 1.00 

รวมเฉลี่ย 1 1 1 1 1 1.00 
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ภาคผนวก จ 
ค
าอํานาจจําแนกของแบบสอบถามเพื่อการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบ
การบริหารงานห องสมุดโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครพนม เขต 2 
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ค
าอํานาจจําแนกของแบบสอบถามเพื่อการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการ
บริหารงานห องสมุดโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครพนมเขต 2 
 

ข�อ 
รูปแบบการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

ค+าอํานาจ
จําแนก 
(n = 40) 

องค-ประกอบท่ี 1 ป/จจัยสนับสนุนการบริหารงานห องสมุดโรงเรียน  
ผู บริหาร 

1 ผู�บริหารมีความรู�ความเข�าใจในการบริหารงานห�องสมุด 0.83 

2 ผู�บริหารให�ความสําคัญต+อการบริหารงานห�องสมุด 0.74 

3 ผู�บริหารส+งเสริมสนับสนุนการบริหารงานห�องสมุดอย+างจริงจัง 0.72 

4 ผู�บริหารมีการสร�างขวัญกําลังใจบุคลากรท่ีมีส+วนในการบริหารงาน
ห�องสมุดโรงเรียน 

0.81 

5 ผู�บริหารหรือผู�ท่ีได�มอบหมายมีการนิเทศและ ติดตามผลงานห�องสมุด 0.87 

บุคลากร 
6 บุคลากรมีความรู�ความเข�าใจเกีย่วกับหลักการบริหารงานห�องสมุด

โรงเรียน 
0.79 

7 บุคลากรเห็นคุณค+าและความสําคัญในการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 0.40 

8 บุคลากรในโรงเรียนมีส+วนร+วมในการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 0.72 

9 ครูบรรณารักษ?หรือเจ�าหน�าท่ีห�องสมุดอุทิศเวลาและเสียสละ ให�กับงาน
ห�องสมุด 

0.84 

10 บุคลากรท่ีเกี่ยวข�องกับห�องสมุดมีความรู�ในการจัดห�องสมุด โรงเรียน 0.74 

11 ครูบรรณารักษ?หรือเจ�าหน�าท่ีห�องสมุดได�รับการพัฒนาตนเอง โดยการเข�า
ร+วมประชุม อบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงาน 

0.62 

งบประมาณ 
12 โรงเรียนได�รับการจัดสรรงบประมาณจากหน+วยงานต�นสังกัดในการ

ดําเนินงานห�องสมุดอย+างพอเพียง 

0.61 

13 โรงเรียนได�รับงบประมาณสนับสนุนด�านการเงินในการดําเนินงานห�องสมุด
จากเอกชน 

0.78 
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ข�อ 
รูปแบบการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

ค+าอํานาจ
จําแนก 
(n = 40) 

14 มีการตรวจสอบการรับ-จ+ายเงินของห�องสมุดอย+างสมํ่าเสมอ 0.75 

15 ครูบรรณารักษ?มีส+วนร+วมในการจัดสรรงบประมาณ เพื่อใช�ในการพัฒนา
ห�องสมุดโรงเรียน  

0.45 

16 คณะกรรมการสถานศึกษาให�ความร+วมมือในการจัดหางบประมาณ
สนับสนุนการดําเนินงานห�องสมุดโรงเรียน 

0.81 

17 ผู�บริหารหรือผู�ท่ีได�รับมอบหมายมีการประเมินผลการใช�งบประมาณ 

ในการดําเนินงานห�องสมุดโรงเรียน 
0.79 

อาคารสถานท่ี 
18 มีนโยบายการดําเนินงานด�านอาคารสถานท่ีท่ีชัดเจน 0.76 

19 สถานท่ีท่ีเปCนห�องสมุดเปCนสัดส+วนและเปCนเอกเทศ 0.83 

20 มีพื้นท่ีเพียงพอสําหรับการจัดบริการและกิจกรรม มีแสงสว+างเพียงพอและ
อากาศถ+ายเทได�สะดวกมีบรรยากาศร+มร่ืน สงบ สะอาด และเปCนระเบียบ
เรียบร�อย 

0.70 

21 ผู�บริหารโรงเรียนหรือผู�ท่ีได�รับมอบหมายมีการนิเทศและติดตามผลการจัด
อาคารสถานท่ี 

0.83 

วัสดุ ครุภัณฑ- 
22 มีการใช�คอมพิวเตอร?ในการรับ-ส+งหนังสือของห�องสมุดและโตDะเก�าอ้ีท่ี

เหมาะสมกับวัยและเพียงพอกับจํานวนนักเรียน 
0.85 

23 มีเอกสารหลักสูตรและเอกสารค�นคว�าแก+ครูนักเรียนครบทุกกลุ+ม
ประสบการณ? 

0.85 

24 มีตู�บัตรรายการหนังสือเพื่ออํานวยความสะดวก ในการศึกษาค�นคว�า 0.87 

25 มีหนังสือพิมพ?ท่ีรับเปCนประจําทุกวันอย+างน�อยวันละ 1 ฉบับ 0.79 

26 วัสดุ อุปกรณ? ประจําห�องสมุดมปีFายนิเทศสําหรับจัดนิทรรศการอย+าง
สมํ่าเสมอเปCนปGจจุบันและทันต+อเหตุการณ? 

0.71 

27 มีการสํารวจความต�องการหนังสือ วัสดุสารนิเทศตามความสนใจของผู�ใช�
โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมหาทุนสนับสนุน 

0.83 

28 ทางห�องสมุดได�ดําเนินการซ+อมแซมวัสดุครุภัณฑ?ท่ีชํารุดให�ใช�การได�ดีอยู+
เสมอ 

0.49 

ค
าความเชื่อม่ัน 0.97 
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ข�อ 
รูปแบบการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 2 

ค+าอํานาจ
จําแนก 
(n = 40) 

องค-ประกอบท่ี 2 ขอบข
ายการบริหารงานห องสมุดโรงเรียน 
การบริหารงาน 

29 ผู�บริหารและครูบรรณารักษ?จัดทําแผนปฏิบัติงาน/โครงการห�องสมุด
โรงเรียน 

0.80 

30 มีการแต+งต้ังครูบรรณารักษ?และคณะกรรมการปฏิบัติงานห�องสมุด
โรงเรียนเปCนลายลักษณ?อักษร 

0.83 

31 มีการวิเคราะห?จุดอ+อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคร+วมกับบุคลากรใน
โรงเรียนเพื่อจัดทําแผนพัฒนางานห�องสมุดโรงเรียน 

0.79 

32 จัดทําคู+มือปฏิบัติงานห�องสมุดโรงเรียนและดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 0.65 

งานเทคนิค 
33 สํารวจความต�องการและพิจารณาจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเข�าห�องสมุด 

เช+น การจัดซื้อ การขอแลกเปลี่ยน การขอรับบริจาค 
0.67 

34 การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ตามความต�องการของเด็กแต+ละวัยและ
ความแตกต+างระหว+างบุคคล 

0.76 

35 มีการวิเคราะห?หมวดหมู+ จัดหมวดหมู+ตามหลักการจดัหมวดหมู+ทาง
บรรณารักษศาสตร? 

0.81 

36 มีการกําหนดปฏิทินงานเทคนิคห�องสมุดไว�อย+างชัดเจน 0.65 

37 มีการจัดเก็บสถิติปฏิบัติงานเทคนิคห�องสมุดโรงเรียน 0.78 

การบริการและกิจกรรม 

38 เปMดบริการห�องสมุดโรงเรียนตลอดเวลาทําการของโรงเรียน 0.81 

39 การสืบค�นข�อมูลด�วยระบบคอมพิวเตอร? 0.81 

40 จัดบริการห�องสมุดโรงเรียนเพื่อการสนับสนุนการเรียนการสอน 0.81 

41 มีการบริการสื่อสิ่งพิมพ?ตามความถนัดและสนใจของนักเรียน 0.50 

42 จัดกิจกรรมส+งเสริมการอ+านท่ีหลากหลายท้ังในและนอกห�องสมุดเปCน
ประจําสมํ่าเสมอ 

0.81 

43 คณะครูและนักเรียนมีส+วนร+วมในการจัดกิจกรรมของห�องสมุดโรงเรียน  

ค
าความเชื่อม่ัน 0.97 
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ข�อ 
รูปแบบการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 2 

ค+าอํานาจ
จําแนก 
(n = 40) 

องค-ประกอบท่ี 3 กระบวนการบริหารงานห องสมุด 
การวางแผน 
1. การบริหารงาน 

44 ศึกษาสภาพปGจจุบันของห�องสมุดโรงเรียน วิเคราะห?จุดเด+น จุดด�อย ปGญหา
และอุปสรรค?ในการดําเนินงาน 

0.66 

45 มีการกําหนดวัตถุประสงค? นโยบายในการดําเนินการบริหารงานห�องสมุด
อย+างชัดเจน 

082 

46 ประชุมช้ีแจงเพื่อกําหนดแนวทางในการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 0.81 

47 มีแผนการปฏิบัติงานกิจกรรมของห�องสมุดโรงเรียน 0.74 

48 มีการจัดโครงการ/กิจกรรมของห�องสมุด เช+น กิจกรรมส+งเสริมการอ+าน 0.84 

2. งานเทคนิค 
49 กําหนดปฏิทินงานเทคนิคห�องสมุดไว�อย+างชัดเจน 0.78 

50 จัดทําสถิติปฏิบัติงานเทคนิคห�องสมุดโรงเรียน 0.87 

51 จัดหมวดหมู+หนังสือเปCนระบบง+ายต+อการค�นคว�า 0.47 

3. การบริการและกิจกรรม 

52 มีการจัดบริการและกิจกรรมห�องสมุดโรงเรียนอย+างต+อเนื่อง 0.81 

53 จัดทําแผนปฏิบัติงานบริการและกิจกรรมห�องสมุดโรงเรียน 0.74 

54 มีการวางแผนการประชาสัมพันธ?การจัดกิจกรรมส+งเสริมการอ+านใน
รูปแบบต+างๆ ตลอดปPการศึกษา 

0.87 

การจัดองค-การ 

1. การบริหารงาน 
55 มีการแต+งต้ังครูบรรณารักษ?หรือบุคลกรทําหน�าท่ีด�านสารสนเทศเพื่อการ

บริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 
0.86 

56 มีการแต+งต้ังคณะกรรมการฝRายต+างๆ เพื่อการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 0.80 

57 มีการวางแผนและกําหนดนโยบายเพื่อการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ 0.87 

58 มีคู+มือแนะนําข�อปฏิบัติระเบียบการใช�ห�องสมุดโรงเรียน 0.77 

2. งานเทคนิค 
59 มีเจ�าหน�าท่ีแนะนําการใช�ห�องสมุดในการศึกษาค�นคว�า 0.72 
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ข�อ 
รูปแบบการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

ค+าอํานาจ
จําแนก 
(n = 40) 

60 มีสารสนเทศแนะนําการใช�ห�องสมุดโรงเรียนและแนะนําหนังสือ 
ท่ีน+าสนใจ 

0.48 

61 มีการนําเทคโนโลยีเข�ามาใช�ในการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 0.82 

3. การบริการและกิจกรรม 
62 มีการปฐมนิเทศแนะนําการใช�ห�องสมุดสําหรับผู�เข�าเรียนในปPแรก 0.80 

63 มีเจ�าหน�าท่ีรับผิดชอบการจัดกิจกรรมห�องสมุดโรงเรียน 0.60 

64 มีการประสานความร+วมมือระหว+าครูบรรณารักษ?และครูกลุ+มสาระ 
การเรียนรู�ต+างๆ ในการใช�บริการห�องสมุดประกอบการเรียนการสอน 

0.70 

การจัดบุคคลเข าทํางาน 
1. การบริหารงาน 

65 จัดจํานวนบุคลากรในการปฏิบัติงานห�องสมุดโรงเรียนได�เหมาะสม 0.82 

66 มีเจ�าหน�าท่ีแนะนําการใช�ห�องสมุดโรงเรียน 0.82 

67 จัดบุคลากรผู�รับผิดชอบงานบรรณารักษ?ได�เหมาะสมกับความรู�
ความสามารถ 

0.80 

2. งานเทคนิค 

68 มีการพัฒนาความรู�/อบรม/ศึกษาดูงานด�านเทคนิคห�องสมุด 0.69 

69 เจ�าหน�ามีการจัดเรียงหนังสือเปCนระเบียบและสะดวกต+อการใช�งาน 0.84 

70 บุคลากรท่ีทําหน�าท่ีดูแลงานห�องสมุดโรงเรียนมีความรู�ความเข�าใจเกี่ยวกับ
งานเทคนิคห�องสมุดโรงเรียน 

0.84 

3. การบริการและกิจกรรม 
71 มีคณะกรรมการบริหารกิจกรรมห�องสมุดโรงเรียน 0.86 

72 มีเจ�าหน�าท่ีบริการแนะนําการใช�ตู�บัตรรายการและวิธีค�นคว�าหาหนังสือ 0.69 

73 แต+งต้ังคณะกรรมการนักเรียนให�ส+วนร+วมในการให�บริการและจัดกิจกรรม
ห�องสมุดโรงเรียน 

0.71 
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ข�อ 
รูปแบบการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 2 

ค+าอํานาจ
จําแนก 
(n = 40) 

การดําเนินการพัฒนา 
1. การบริหารงาน 

74 มอบหมายหน�าท่ีรับผิดชอบให�บุคลากรภายในโรงเรียนได�มีส+วนร+วม 0.54 

75 จัดทําแผนการปฏิบัติงานห�องสมุดโรงเรียนประจําปP 0.76 

76 ประชุมบุคลากรภายในโรงเรียนเสนอโครงการหรือแผนงานการดําเนิน 
การบริหารงานห�องสมุด 

0.77 

2. งานเทคนิค 
77 บุคลากรห�องสมุดเข�ารับการอบรมประชุมศึกษาดูงานด�านเทคนิคห�องสมุด

อย+างต+อเนื่อง 
0.64 

78 จัดเตรียมโสตทัศนวัสดุให�บริการแก+ครูนักเรียน อย+างเพียงพอ 0.82 

79 สนับสนุนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยมาใช�ในการดําเนินงาน
เทคนิคห�องสมุดโรงเรียน 

0.77 

3. การบริการและกิจกรรม 
80 มีการเผยแพร+และประชาสัมพันธ?กิจกรรมห�องสมุดโรงเรียนให�แก+ครูและ

นักเรียนทราบอย+างท่ัวถึง 
0.88 

81 วิเคราะห?ผลการดําเนินกจิกรรมห�องสมุดโรงเรียนเพื่อพัฒนาปรับปรุง 
การดําเนินงานอยู+เสมอ 

0.55 

82 มีการจัดกิจกรรมส+งเสริมการอ+านท่ีหลากหลายรูปแบบให�เหมาะสมกับวัย
ของนักเรียน 

0.83 

การติดตามประเมินผล 
1. การบริหารงาน 

83 มีคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดําเนินงานห�องสมุดโรงเรียน 0.83 

84 ประเมินผลการปฏิบัติงานห�องสมุดโรงเรียนชัดเจนเปCนรูปธรรม 0.82 

85 รายงานสรุปผลตามแผนการปฏิบัติงานของห�องสมุดโรงเรียน 0.69 

2. งานเทคนิค 
86 จัดทําสถิติและรายงานการใช�ห�องสมุดโรงเรียน 0.84 

87 มีการวิเคราะห?หรือบันทึกข�อมูลทรัพยากรสารสนเทศในห�องสมุดโรงเรียน
เพื่อรายงานผลประจําปP 

0.78 
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ข�อ 
รูปแบบการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 2 

ค+าอํานาจ
จําแนก 
(n = 40) 

88 การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานเทคนิคห�องสมุดและ
นําผลการประเมินมาปรับปรุงแก�ไขงานเทคนิคห�องสมุดให�มีประสิทธิภาพ
ย่ิงขึ้น 

0.69 

3. การบริการและกิจกรรม 
89 มีการนิเทศกํากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมห�องสมุดอย+าง

เปCนระบบและต+อเนื่อง 
0.74 

90 การติดตามและประเมินผลการให�บริการห�องสมุดโรงเรียนโดยการมีส+วน
ร+วมของครูและนักเรียน 

0.79 

91 มีการติดตามประเมินผลด�านการบริการและกิจกรรมห�องสมุดภาคเรียนละ 
1 คร้ัง 

0.84 

ค
าความเชื่อม่ัน 0.98 

องค-ประกอบท่ี 4 ผลของการบริหารงานห องสมุดโรงเรียน 
นักเรียนมีนิสัยรักการอ
าน 

92 นักเรียนมีความใฝRรู�ใฝRเรียน  และมีนิสัยรักการอ+าน 0.73 

93 นักเรียนกระตือรือร�นท่ีจะแสวงหาความรู�และ 
นําความรู�จากการอ+านไปใช�ในชีวิตประจําวันของนักเรียน 

0.87 

94 นักเรียนรักการอ+านและการค�นคว�าด�วยตนเองจากการปฏิบัติจริงจนเปCน
นิสัย 

0.64 

ห องสมุดมีบรรยากาศท่ีเอื้อต
อการเข าใช บริการ 
95 บรรยากาศและสิ่งแวดล�อมโดยรอบห�องสมุดสะอาด ร+มร่ืน สวยงาม 0.70 

96 บรรยากาศภายในห�องสมุดผ+อนคลาย อบอุ+น เปCนกันเองสงบ สะอาด  
เปCนระเบียบ และสวยงาม 

0.82 

97 ห�องสมุดปราศจากเสียงและกลิน่รบกวนจากภายนอก 0.73 

98 มีแสงสว+างเพียงพอ อากาศปลอดโปร+งถ+ายเทได�สะดวก 0.59 

มีการบริการท่ีดี 
99 จัดบริการสืบค�นข�อมูลผ+านเครือข+ายในประเทศและต+างประเทศ 0.69 

100 ดูแลอํานวยความสะดวกแก+ผู�เข�าใช�บริการ 0.77 

101 จัดบรรยากาศทางวิชาการ มีมุมความรู�ต+างๆ ปFายนิเทศ ฯลฯ เพื่อกระตุ�น
ให�นักเรียนเกิดการเรียนรู� 

0.82 
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ข�อ 
รูปแบบการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 2 

ค+าอํานาจ
จําแนก 
(n = 40) 

102 เจ�าหน�าท่ีห�องสมุดโรงเรียนมีอัธยาศัยดี มีหน�าตาย้ิมแย�มแจ+มใส 0.78 

103 ห�องสมุดโรงเรียนให�บริการและจัดกิจกรรมได� เหมาะสม 0.47 

นักเรียนเข าใช บริการห องสมุดในการศึกษาค นคว ามากขึ้น 
104 มีการจัดช่ัวโมงเปMดโอกาสให�นักเรียนได�เข�าใช�บริการของห�องสมุดเพื่อ

ศึกษาค�นคว�าอย+างอิสระ 
0.87 

105 เปMดโอกาสให�นักเรียนเข�าใช�ห�องสมุดเพื่อการค�นคว�าได�ตลอดท้ังวัน 0.80 

106 มีการจัดบริการห�องสมุดโรงเรียนเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและ
สอดคล�องกับความต�องการของนักเรียน 

0.76 

107 นักเรียนใช�เวลาว+างเข�าใช�บริการห�องสมุดโรงเรียนเพื่อศึกษาค�นคว�า 0.62 

ค
าความเชื่อม่ัน 0.96 
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สรุปค
าอํานาจจําแนกและค
าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเพื่อการวิจัยเรื่อง 
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานห องสมุดโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 2 
 

ด�าน 
รูปแบบการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 2 

n = 40 

ค+าอํานาจ
จําแนก 

ความเช่ือม่ัน 

1 ปGจจัยสนับสนุนการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน    0.40-0.87 0.97 

2 ขอบข+ายของการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 0.49-0.83 0.97 

3 กระบวนการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 0.47-0.88 0.98 

4 ผลของการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 0.47-0.87 0.96 

สรุปค+าอํานาจจําแนกและค+าความเช่ือม่ันทั้งฉบับ 0.40-0.88 0.99 
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ภาคผนวก ฉ 
แบบสอบถามการวจัิย 

- แบบสอบถามความคิดเห็นของผู�ทรงคุณวุฒิ 
- แบบสอบถามความคิดเห็นของผู�เชี่ยวชาญ 
- แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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แบบสอบถามความคิดเห็นจากผู�ทรงคุณวุฒิ 
ประกอบการวิจัย 

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

 
 

ชื่อผู�วิจัย นางสาวกิ่งใจ รัตนแสนศรี  

  นักศึกษาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารและพัฒนาการศึกษา 
  คณะครุศาสตร$ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 
 

คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ3 
  รศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์       ประธานกรรมการ 
  ผศ.ดร.วันเพ็ญ นันทะศรี      กรรมการ 
 
 
ช่ือผู7ตอบแบบสอบถาม...................................................................................................... 
ตําแหน:ง............................................................................................................................ 
สถานที่ทํางาน................................................................................................................... 
วันที่...............เดือน.........................................พ.ศ. 2561 
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คําชี้แจง 
 1. แบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงค$เพื่อสอบถามความคิดเห็นของผู7ทรงคุณวุฒิ
เกี่ยวกับรูปแบบการบริหารงานห7องสมุดโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2 
 2. จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี วิเคราะห$และสังเคราะห$เอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวข7องสามารถสังเคราะห$องค$ประกอบของรูปแบบการบริหารงานห7องสมุดโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ได7 4 องค$ประกอบ คือ  
1) ปDจจัยสนับสนุนการบริหารงานห7องสมุดโรงเรียน 2) ขอบข:ายการบริหารงานห7องสมุด
โรงเรียน 3) กระบวนการบริหารงานห7องสมุดโรงเรียน 4) ผลของการบริหารงานห7องสมุด
โรงเรียนจึงขอให7ท:านในฐานะผู7ทรงคุณวุฒไิด7พิจารณารายละเอียดกับข7อคําถามที่ผู7วิจัยได7
เสนอไว7ว:ามีความเหมาะสมหรือไม: โดยขีดเครื่องหมาย √ ลงในช:อง “เห็นด7วย” หรือ   
“ไม:เห็นด7วย” หากท:านเห็นว:าข7อใดควรปรับปรุงแก7ไข ขอความกรุณาได7โปรดให7
ข7อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อความชัดเจนและความสมบูรณ$ยิ่งขึ้น 
 3. ข7อมูลที่ได7จากการตอบแบบสอบถามนี้ ผู7วิจัยจะเก็บรักษาไว7เปIนความลับและ
จะนําผลไปใช7สําหรับการวิจัยในครั้งนี้เท:านั้น โดยจะไม:ส:งผลกระทบต:อท:านแต:อย:างใด 
 4. เพื่อให7ได7ข7อมูลตรงความมุ:งหมายของการวิจัย ผู7วิจัยใคร:ขอความอนุเคราะห$
ท:านได7ตอบแบบสอบถามทุกข7อ เพื่อจะได7นําไปปรับปรุงให7มีความสมบูรณ$มากยิ่งขึ้นใน
โอกาสต:อไป 
 ผู7วิจัยขอขอบพระคุณท:านล:วงหน7ามา ณ โอกาสนี้ 
 
 

นางสาวกิ่งใจ รัตนแสนศรี 
นักศึกษาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารและพัฒนาการศึกษา 

คณะครุศาสตร$ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของผู�ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารงาน
ห�องสมุดโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
 
 

ข7อ 
 

รูปแบบการบริหารงานห7องสมุดโรงเรียน 
ความคิดเห็น  

ข7อเสนอแนะ 
เห็นด7วย ไม:เห็นด7วย 

องค3ประกอบที่ 1 ป5จจัยสนับสนุนการบรหิารงานห�องสมุดโรงเรียน  
ผู�บริหาร 

1 ผู7บริหารมีความรู7ความเข7าใจในการบริหารงาน
ห7องสมุด 

   

2 ผู7บริหารให7ความสําคัญต:อการบริหารงานห7องสมุด    
3 ผู7บริหารส:งเสริมสนับสนุนการบริหารงานห7องสมุด

อย:างจริงจัง 
   

4 ผู7บริหารมีการสร7างขวัญกําลังใจบุคลากรท่ีมีส:วน 
ในการบริหารงานห7องสมุดโรงเรียน 

   

5 ผู7บริหารหรือผู7ท่ีได7มอบหมายมีการนิเทศและ ติดตาม
ผลงานห7องสมุด 

   

บุคลากร  
6 บุคลากรมีความรู7ความเข7าใจเกีย่วกับหลักการ

บริหารงานห7องสมุดโรงเรียน 
   

7 บุคลากรเห็นคุณค:าและความสําคัญในการบริหารงาน
ห7องสมุดโรงเรียน 

   

8 บุคลากรในโรงเรียนมีส:วนร:วมในการบริหารงาน
ห7องสมุดโรงเรียน 

   

9 ครูบรรณารักษ$หรือเจ7าหน7าท่ีห7องสมุดอุทิศเวลาและ
เสียสละให7กับงานห7องสมุด 

   

10 บุคลากรท่ีเกี่ยวข7องกับห7องสมุดมีความรู7ในการจัด
ห7องสมุดโรงเรียน 

   

11 ครูบรรณารักษ$หรือเจ7าหน7าท่ีห7องสมุดได7รับ 
การพัฒนาตนเอง โดยการเข7าร:วมประชุม  
อบรม สัมมนา  
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ข7อ 
 

รูปแบบการบริหารงานห7องสมุดโรงเรียน 
ความคิดเห็น  

ข7อเสนอแนะ 
เห็นด7วย ไม:เห็นด7วย 

งบประมาณ 
12 โรงเรียนได7รับการจัดสรรงบประมาณจากหน:วยงาน

ต7นสังกัดในการดําเนินงานห7องสมุดอย:าง 

พอเพียง 

   

13 มีการตรวจสอบการรับ-จ:ายเงินของห7องสมุดอย:าง
สมํ่าเสมอ 

   

14 ครูบรรณารักษ$มีส:วนร:วมในการจัดสรรงบประมาณ 
เพื่อใช7ในการพัฒนาห7องสมุดโรงเรียน 

   

15 คณะกรรมการสถานศึกษาให7ความร:วมมือในการ
จัดหางบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานห7องสมุด
โรงเรียน 

   

16 ผู7บริหารหรือผู7ท่ีได7รับมอบหมายมีการประเมินผลการ
ใช7งบประมาณในการดําเนินงานห7องสมุดโรงเรียน 

   

17 มีนโยบายการดําเนินงานด7านอาคารสถานท่ีท่ีชัดเจน    
อาคารสถานที ่
18 สถานท่ีท่ีเปIนห7องสมุดเปIนสัดส:วนและเปIนเอกเทศ    
19 มีพื้นท่ีเพียงพอสําหรับการจัดบริการและกิจกรรม  

มีแสงสว:างเพียงพอและอากาศถ:ายเทได7สะดวกมี
บรรยากาศร:มร่ืน สงบ สะอาด และเปIนระเบียบ
เรียบร7อย 

   

20 ห7องสมุดมีพื้นท่ีเพียงพอสําหรับการจัดบริการและ
กิจกรรมมีแสงสว:างเพียงพอและอากาศถ:ายเทได7
สะดวกปราศจากเสียงและกลิ่นรบกวนจากภายนอก 

   

21 ผู7บริหารหรือผู7ท่ีได7รับมอบหมายมีการนิเทศและ
ติดตามผลการจดัอาคารสถานท่ี 

   

วัสดุ ครุภัณฑ3 
22 มีการใช7คอมพิวเตอร$ในการรับ-ส:งหนังสือของ

ห7องสมุดและโตNะเก7าอ้ีท่ีเหมาะสมกับวัยและเพียงพอ
กับจํานวนนักเรียน 

   

23 มีเอกสารหลักสูตรและเอกสารค7นคว7าแก:ครูนักเรียน
ครบทุกกลุ:มประสบการณ$ 
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ข7อ 
 

รูปแบบการบริหารงานห7องสมุดโรงเรียน 
ความคิดเห็น  

ข7อเสนอแนะ 
เห็นด7วย ไม:เห็นด7วย 

24 มีตู7บัตรรายการหนังสือเพื่ออานวยความสะดวก  
ในการศึกษาค7นคว7า 

   

25 มีหนังสือพิมพ$ท่ีรับเปIนประจําทุกวันอย:างน7อยวันละ  
1 ฉบับ 

   

26 วัสดุ อุปกรณ$ ประจําห7องสมุดมปีOายนิเทศสําหรับจัด
นิทรรศการอย:างสมํ่าเสมอเปIนปDจจุบันและทันต:อ
เหตุการณ$ 

   

27 มีการสํารวจความต7องการหนังสือ วัสดุสารนิเทศตาม
ความสนใจของผู7ใช7สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมหา
ทุนสนับสนุน 

   

28 ทางห7องสมุดได7ดําเนินการซ:อมแซมวัสดุครุภัณฑ$ท่ี
ชํารุดให7ใช7การได7ดีอยู:เสมอ 

   

องค3ประกอบที่ 2 ขอบข8ายการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 
งานด�านการบรหิาร 
29 ผู7บริหารและครูบรรณารักษ$จัดทําแผนปฏิบัติงาน/

โครงการห7องสมุดโรงเรียน 
   

30 มีการแต:งต้ังครูบรรณารักษ$และคณะกรรมการ
ปฏิบัติงานห7องสมุดโรงเรียนเปIนลายลักษณ$อักษร 

   

31 มีการวิเคราะห$จุดอ:อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค
ร:วมกับบุคลากรในโรงเรียนเพื่อจัดทําแผนพัฒนางาน
ห7องสมุดโรงเรียน 

   

32 จัดทําคู:มือปฏิบัติงานห7องสมุดโรงเรียนและดําเนินงาน
ตามแผน 

   

งานด�านเทคนคิห�องสมุด 
33 สํารวจความต7องการและพิจารณาจัดหาทรัพยากร

สารสนเทศเข7าห7องสมุด เช:น การจัดซื้อ การขอ
แลกเปลี่ยน การขอรับบริจาค 

   

34 การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ตามความต7องการ
ของเด็กแต:ละวัยและความแตกต:างระหว:างบุคคล 

   

35 มีการวิเคราะห$หมวดหมู: จัดหมวดหมู:ตามหลักการจดั
หมวดหมู:ทางบรรณารักษศาสตร$ 
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ข7อ 
 

รูปแบบการบริหารงานห7องสมุดโรงเรียน 
ความคิดเห็น  

ข7อเสนอแนะ 
เห็นด7วย ไม:เห็นด7วย 

36 มีการกําหนดปฏิทินงานเทคนิคห7องสมุดไว7อย:างชัดเจน    
37 มีการจัดเก็บสถิติปฏิบัติงานเทคนิคห7องสมุดโรงเรียน    

งานด�านการบริการและกิจกรรม 
38 เปRดบริการห7องสมุดโรงเรียนตลอดเวลาทําการของ

โรงเรียน 

   

39 การสืบค7นข7อมูลด7วยระบบคอมพิวเตอร$    
40 จัดบริการห7องสมุดโรงเรียนเพื่อการสนับสนุน 

การเรียนการสอน 

   

41 มีการบริการสื่อสิ่งพิมพ$ตามความถนัดและสนใจของ
นักเรียน 

   

42 จัดกิจกรรมส:งเสริมการอ:านท่ีหลากหลายท้ังในและ
นอกห7องสมุดเปIนประจําสมํ่าเสมอ 

   

43 คณะครูและนักเรียนมีส:วนร:วมในการจัดกิจกรรมของ
ห7องสมุดโรงเรียน 

   

องค3ประกอบที่ 3 กระบวนการบริหารงานห�องสมุด 
การวางแผน 
1. ด�านการบริหารงาน 
44 ศึกษาสภาพปDจจุบันของห7องสมุดโรงเรียน วิเคราะห$

จุดเด:น จุดด7อย ปDญหาและอุปสรรค$ในการดําเนินงาน 
   

45 มีการกําหนดวัตถุประสงค$ นโยบายในการดําเนิน 
การบริหารงานห7องสมุดอย:างชัดเจน 

   

46 ประชุมช้ีแจงเพื่อกําหนดแนวทางในการบริหารงาน
ห7องสมุดโรงเรียน 

   

47 มีแผนการปฏิบัติงานกิจกรรมของห7องสมุดโรงเรียน    
48 มีการจัดโครงการ/กิจกรรมของห7องสมุด เช:น กิจกรรม

ส:งเสริมการอ:าน 
   

2. ด�านงานเทคนิค 
49 กําหนดปฏิทินงานเทคนิคห7องสมุดไว7อย:างชัดเจน    
50 จัดทําสถิติปฏิบัติงานเทคนิคห7องสมุดโรงเรียน    
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ข7อ 
 

รูปแบบการบริหารงานห7องสมุดโรงเรียน 
ความคิดเห็น  

ความคิดเห็น 
เห็นด7วย เห็นด7วย 

51 จัดหมวดหมู:หนังสือเปIนระบบง:ายต:อการค7นคว7า    
3. ด�านการบริการและกิจกรรม 
52 มีการจัดบริการและกิจกรรมห7องสมุดโรงเรียนอย:าง

ต:อเนื่อง 
   

53 จัดทําแผนปฏิบัติงานบริการและกิจกรรมห7องสมุด
โรงเรียน 

   

54 มีการวางแผนการประชาสัมพันธ$การจัดกิจกรรม
ส:งเสริมการอ:านในรูปแบบต:างๆ ตลอดปTการศึกษา 

   

การจัดองค3การ 

1. ด�านการบริหาร 
55 มีการแต:งต้ังครูบรรณารักษ$หรือบุคลกรทําหน7าท่ีด7าน

สารสนเทศเพื่อการบริหารงานห7องสมุดโรงเรียน 
   

56 มีการแต:งต้ังคณะกรรมการฝVายต:างๆ  
เพื่อการบริหารงานห7องสมุดโรงเรียน 

   

57 มีการวางแผนและกําหนดนโยบายเพื่อการดําเนินงาน
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

   

58 มีคู:มือแนะนําข7อปฏิบัติระเบียบการใช7ห7องสมุด
โรงเรียน 

   

2. ด�านงานเทคนิค 
59 มีเจ7าหน7าท่ีแนะนําการใช7ห7องสมุดในการศึกษาค7นคว7า    
60 มีสารสนเทศแนะนําการชรใช7ห7องสมุดโรงเรียนและ

แนะนําหนังสือท่ีน:าสนใจ 
   

61 มีการนําเทคโนโลยีเข7ามาใช7ในการบริหารงานห7องสมุด
โรงเรียน 

   

3. ด�านการบริการและกิจกรรม 
62 มีการปฐมนิเทศแนะนําการใช7ห7องสมุดสําหรับผู7เข7า

เรียนในปTแรก 
   

63 มีเจ7าหน7าท่ีรับผิดชอบการจัดกิจกรรมห7องสมุด
โรงเรียน 
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ข7อ 
 

รูปแบบการบริหารงานห7องสมุดโรงเรียน 
ความคิดเห็น  

ข7อเสนอแนะ 
เห็นด7วย ไม:เห็นด7วย 

64 มีการประสานความร:วมมือระหว:าครูบรรณารักษ$และ
ครูกลุ:มสาระการเรียนรู7ต:างๆ ในการใช7บริการ
ห7องสมุดประกอบการเรียนการสอน 

   

การจัดบุคคลเข�าทํางาน 
1. ด�านการบริหาร 
65 จัดจํานวนบุคลากรในการปฏิบัติงานห7องสมุดโรงเรียน

ได7เหมาะสม 
   

66 มีเจ7าหน7าท่ีแนะนําการใช7ห7องสมุดโรงเรียน    
67 จัดบุคลากรผู7รับผิดชอบงานบรรณารักษ$ได7เหมาะสม

กับความรู7ความสามารถ 
   

2. ด�านงานเทคนิค 
68 มีการพัฒนาความรู7/อบรม/ศึกษาดูงานด7านเทคนิค

ห7องสมุด 
   

69 เจ7าหน7ามีการจัดเรียงหนังสือเปIนระเบียบและสะดวก
ต:อการใช7งาน 

   

70 บุคลากรท่ีทําหน7าท่ีดูแลงานห7องสมุดโรงเรียนมีความรู7
ความเข7าใจเกี่ยวกับงานเทคนิคห7องสมุดโรงเรียน 

   

3. ด�านบริการและกิจกรรม 
71 มีคณะกรรมการบริหารกิจกรรมห7องสมุดโรงเรียน    
72 มีเจ7าหน7าท่ีบริการแนะนําการใช7ตู7บัตรรายการและวิธี

ค7นคว7าหาหนังสือ 
   

73 แต:งต้ังคณะกรรมการนักเรียนให7ส:วนร:วม 
ในการให7บริการและจัดกิจกรรมห7องสมุดโรงเรียน 

   

การดาํเนนิการพัฒนา 
1. ด�านการบริหาร 
74 มอบหมายหน7าท่ีรับผิดชอบให7บุคลากรภายในโรงเรียน

ได7มีส:วนร:วม 
   

75 จัดทําแผนการปฏิบัติงานห7องสมุดโรงเรียนประจําปT    
76 ประชุมบุคลากรภายในโรงเรียนเสนอโครงการหรือ

แผนงานการดําเนินการบริหารงานห7องสมุด 
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ข7อ 
 

รูปแบบการบริหารงานห7องสมุดโรงเรียน 
ความคิดเห็น  

ข7อเสนอแนะ 
เห็นด7วย ไม:เห็นด7วย 

2. ด�านงานเทคนิค 
77 บุคลากรห7องสมุดเข7ารับการอบรมประชุมศึกษาดูงาน

ด7านเทคนิคห7องสมุดอย:างต:อเนื่อง 
   

78 จัดเตรียมโสตทัศนวัสดุให7บริการแก:ครูนักเรียน  
อย:างเพียงพอ 

   

79 สนับสนุนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยมาใช7
ในการดําเนินงานเทคนิคห7องสมุดโรงเรียน 

   

3. ด�านบริการและกิจกรรม 
80 มีการเผยแพร:และประชาสัมพันธ$กิจกรรมห7องสมุด

โรงเรียนให7แก:ครูและนักเรียนทราบอย:างท่ัวถึง 
   

81 วิเคราะห$ผลการดําเนินกจิกรรมห7องสมุดโรงเรียนเพื่อ
พัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานอยู:เสมอ 

   

82 มีการจัดกิจกรรมส:งเสริมการอ:านท่ีหลากหลาย
รูปแบบให7เหมาะสมกับวัยของนักเรียน 

   

การติดตามประเมินผล 
1. ด�านการบริหาร 
83 มีคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน

ห7องสมุดโรงเรียน 
   

84 ประเมินผลการปฏิบัติงานห7องสมุดโรงเรียนชัดเจนเปIน
รูปธรรม 

   

85 รายงานสรุปผลตามแผนการปฏิบัติงานของห7องสมุด
โรงเรียน 

   

2. ด�านงานเทคนิค 
86 จัดทําสถิติและรายงานการใช7ห7องสมุดโรงเรียน    
87 มีการวิเคราะห$หรือบันทึกข7อมูลทรัพยากรสารสนเทศ

ในห7องสมุดโรงเรียนเพื่อรายงานผลประจําปT 
   

88 การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน
เทคนิคห7องสมุดและนําผลการประเมินมาปรับปรุง
แก7ไขงานเทคนิคห7องสมุดให7มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
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ข7อ 
 

รูปแบบการบริหารงานห7องสมุดโรงเรียน 
ความคิดเห็น  

ข7อเสนอแนะ 
เห็นด7วย ไม:เห็นด7วย 

3. ด�านบริการและกิจกรรม 
89 มีการนิเทศกํากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ

กิจกรรมห7องสมุดอย:างเปIนระบบและต:อเนื่อง 
   

90 การติดตามและประเมินผลการให7บริการห7องสมุด
โรงเรียนโดยการมีส:วนร:วมของครูและนักเรียน 

   

91 มีการติดตามประเมินผลด7านการบริการและกิจกรรม
ห7องสมุดภาคเรียนละ 1 คร้ัง 

   

องค3ประกอบที่ 4 ผลของการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 
นักเรียนมีนสิัยรักการอ8าน 
92 นักเรียนมีความใฝVรู7ใฝVเรียน และมีนิสัยรักการอ:าน    
93 นักเรียนกระตือรือร7นท่ีจะแสวงหาความรู7และ 

นําความรู7จากการอ:านไปใช7ในชีวิตประจําวันของ
นักเรียน 

   

94 นักเรียนรักการอ:านและการค7นคว7าด7วยตนเอง 
จากการปฏิบัติจริงจนเปIนนิสัย 

   

ห�องสมุดมีบรรยากาศที่เอ้ือต8อการเข�าใช�บริการ 
95 บรรยากาศและสิ่งแวดล7อมโดยรอบห7องสมุดสะอาด  

ร:มร่ืน สวยงาม 
   

96 บรรยากาศภายในห7องสมุดผ:อนคลาย อบอุ:น  
เปIนกันเองสงบ สะอาด เปIนระเบียบ และสวยงาม 

   

97 ห7องสมุดปราศจากเสียงและกลิน่รบกวนจากภายนอก    
98 มีแสงสว:างเพียงพอ อากาศปลอดโปร:งถ:ายเทได7

สะดวก 
   

มีการบริการที่ด ี

99 จัดบริการสืบค7นข7อมูลผ:านเครือข:ายในประเทศและ
ต:างประเทศ 

   

100 ดูแลอํานวยความสะดวกแก:ผู7เข7าใช7บริการ    
101 จัดบรรยากาศทางวิชาการ มีมุมความรู7ต:างๆ  

ปOายนิเทศ ฯลฯ เพื่อกระตุ7นให7นักเรียนเกิดการเรียนรู7 
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ข7อ 
 

รูปแบบการบริหารงานห7องสมุดโรงเรียน 
ความคิดเห็น  

ข7อเสนอแนะ 
เห็นด7วย ไม:เห็นด7วย 

102 เจ7าหน7าท่ีห7องสมุดโรงเรียนมีอัธยาศัยดี มีหน7าตาย้ิม
แย7มแจ:มใส 

   

103 ห7องสมุดโรงเรียนให7บริการและจัดกิจกรรมได7 
เหมาะสม 

   

นักเรียนเข�าใช�บริการห�องสมุดในการศึกษาค�นคว�ามากขึ้น 

104 มีการจัดช่ัวโมงเปRดโอกาสให7นักเรียนได7เข7าใช7บริการ
ของห7องสมุดเพื่อศึกษาค7นคว7าอย:างอิสระ 

   

105 เปRดโอกาสให7นักเรียนเข7าใช7ห7องสมุดเพื่อการค7นคว7า
ได7ตลอดท้ังวัน 

   

106 มีการจัดบริการห7องสมุดโรงเรียนเพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอนและสอดคล7องกับความต7องการของ
นักเรียน 

   

107 นักเรียนใช7เวลาว:างเข7าใช7บริการห7องสมุดโรงเรียน
เพื่อศึกษาค7นคว7า 

   

 
 

************************************** 

ขอขอบพระคุณเปIนอย:างสูง 
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แบบสอบถามความคิดเห็นจากผู�เชี่ยวชาญ 
ประกอบการวิจัย 

ชื่อเรื่อง  การพัฒนารูปแบบการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

 
 

ชื่อผู�วิจัย นางสาวกิ่งใจ รัตนแสนศรี  

  นักศึกษาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารและพัฒนาการศึกษา 
  คณะครุศาสตร$ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 

คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ3 
  รศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์       ประธานกรรมการ 
  ผศ.ดร.วันเพ็ญ นันทะศรี      กรรมการ 
 
 
ช่ือผู7ตอบแบบสอบถาม...................................................................................................... 
ตําแหน:ง............................................................................................................................ 
สถานที่ทํางาน................................................................................................................... 
วันที่...............เดือน.........................................พ.ศ. 2561 
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คําชี้แจง 
 1. แบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงค$เพื่อสอบถามความคิดเห็นของผู7เช่ียวชาญ
เกี่ยวกับรูปแบบการบริหารงานห7องสมุดโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2 มีความเที่ยงตรงและสอดคล7องกับโครงสร7างเนื้อหาหรือไม: 
 2. จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี วิเคราะห$ และสังเคราะห$เอกสารงานวิจัย 
ที่เกี่ยวข7อง และให7ผู7ทรงคุณวุฒิพิจารณาร:างรูปแบบการบริหารงานห7องสมุดโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ได7 4 องค$ประกอบ คือ  
1) ปDจจัยสนับสนุนการบริหารงานห7องสมุดโรงเรียน 2) ขอบข:ายการบริหารงานห7องสมุด
โรงเรียน3) กระบวนการบริหารงานห7องสมุดโรงเรียน 4) ผลของการบริหารงานห7องสมุด
โรงเรียน จึงขอให7ท:านในฐานะผู7เช่ียวชาญได7พิจารณารายละเอียดกับข7อคําถามที่ผู7วิจัยได7
เสนอไว7ว:ามีความเที่ยงตรงและสอดคล7องกับโครงสร7างเนื้อหาหรือไม: โดยเขียน
เครื่องหมาย √ ลงในช:อง +1, 0 หรือ -1 โดยมีเกณฑ$การให7คะแนน ดังนี้ 
  ให7คะแนน  +1   หมายถึง  แน:ใจว:าข7อความนั้นเปIนข7อคําถามที่สอดคล7อง 
  ให7คะแนน    0  หมายถึง  ไม:แน:ใจว:าข7อความนั้นเปIนข7อคําถามที่สอดคล7อง 
  ให7คะแนน   -1  หมายถึง  แน:ใจว:าข7อความนั้นเปIนข7อคําถามที่ไม:สอดคล7อง 
หากท:านเห็นว:าข7อใดควรปรับปรุงแก7ไข ขอความกรุณาได7โปรดให7ข7อเสนอแนะเพิ่มเติม 
เพื่อความชัดเจนและความสมบูรณ$ยิ่งขึ้น 
 3. ข7อมูลที่ได7จากการตอบแบบสอบถามนี้ ผู7วิจัยจะเก็บรักษาไว7เปIนความลับและ
จะนําผลไปใช7สําหรับการวิจัยครั้งนี้เท:านั้น โดยจะไม:ส:งผลกระทบต:อท:านแต:อย:างใด 
 4. เพื่อให7ได7ข7อมูลตรงตามความมุ:งหมายของการวิจัย ผู7วิจัยใคร:ขอความ
อนุเคราะห$ท:านได7ตอบแบบสอบถามทุกข7อ เพื่อจะได7นําไปปรับปรุงให7มีความสมบูรณ$มาก
ยิ่งขึ้นในโอกาสต:อไป 
 

 ผู7วิจัยขอขอบพระคุณท:านล:วงหน7ามา ณ โอกาสนี้ 
 

นางสาวกิ่งใจ รัตนแสนศรี 
นักศึกษาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารและพัฒนาการศึกษา 

คณะครุศาสตร$ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความเที่ยวตรงและสอดคล7องกับโครงสร7างเนื้อหาของ
รูปแบบรูปแบบการบริหารงานห7องสมุดโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2 

 
 

ข7อ 
 

รูปแบบการบริหารงานห7องสมุดโรงเรียน 
ความคิดเห็น  

ข7อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

องค3ประกอบที่ 1 ป5จจัยสนับสนุนการบรหิารงานห�องสมุดโรงเรียน  
ผู�บริหาร 

1 ผู7บริหารมีความรู7ความเข7าใจในการบริหารงาน
ห7องสมุด 

    

2 ผู7บริหารให7ความสําคัญต:อการบริหารงานห7องสมุด     

3 ผู7บริหารส:งเสริมสนับสนุนการบริหารงานห7องสมุด
อย:างจริงจัง 

    

4 ผู7บริหารมีการสร7างขวัญกําลังใจบุคลากรท่ีมีส:วน 
ในการบริหารงานห7องสมุดโรงเรียน 

    

5 ผู7บริหารหรือผู7ท่ีได7มอบหมายมีการนิเทศและ ติดตาม
ผลงานห7องสมุด 

    

บุคลากร 

6 บุคลากรมีความรู7ความเข7าใจเกีย่วกับหลักการ
บริหารงานห7องสมุดโรงเรียน 

    

7 บุคลากรเห็นคุณค:าและความสําคัญในการบริหารงาน
ห7องสมุดโรงเรียน 

    

8 บุคลากรในโรงเรียนมีส:วนร:วมในการบริหารงาน
ห7องสมุดโรงเรียน 

    

9 ครูบรรณารักษ$หรือเจ7าหน7าท่ีห7องสมุดอุทิศเวลาและ
เสียสละ ให7กับงานห7องสมุด 

    

10 บุคลากรท่ีเกี่ยวข7องกับห7องสมุดมีความรู7ในการจัด
ห7องสมุดโรงเรียน 

    

11 ครูบรรณารักษ$หรือเจ7าหน7าท่ีห7องสมุดได7รับการพัฒนา
ตนเอง โดยการเข7าร:วมประชุม อบรม สัมมนา หรือ
ศึกษาดูงาน 
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ข7อ 
 

รูปแบบการบริหารงานห7องสมุดโรงเรียน 
ความคิดเห็น  

ข7อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

งบประมาณ 

12 โรงเรียนได7รับการจัดสรรงบประมาณจาก 

หน:วยงานต7นสังกัดในการดําเนินงานห7องสมุดอย:าง
พอเพียง 

    

13 โรงเรียนได7รับงบประมาณสนับสนุนด7านการเงิน 

ในการดําเนินงานห7องสมุดจากเอกชน 

    

14 มีการตรวจสอบการรับ-จ:ายเงินของห7องสมุดอย:าง
สมํ่าเสมอ 

    

15 ครูบรรณารักษ$มีส:วนร:วมในการจัดสรรงบประมาณ 
เพื่อใช7ในการพัฒนาห7องสมุดโรงเรียน  

    

16 คณะกรรมการสถานศึกษาให7ความร:วมมือในการ
จัดหา งบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานห7องสมุด
โรงเรียน 

    

17 ผู7บริหารหรือผู7ท่ีได7รับมอบหมายมีการประเมินผลการ
ใช7งบประมาณในการดําเนินงานห7องสมุดโรงเรียน 

    

อาคารสถานที ่
18 มีนโยบายการดําเนินงานด7านอาคารสถานท่ี 

ท่ีชัดเจน 

    

19 สถานท่ีท่ีเปIนห7องสมุดเปIนสัดส:วนและเปIนเอกเทศ     

20 มีพื้นท่ีเพียงพอสําหรับการจัดบริการและกิจกรรม  
มีแสงสว:างเพียงพอและอากาศถ:ายเทได7สะดวก 
มีบรรยากาศร:มร่ืน สงบ สะอาด และเปIนระเบียบ
เรียบร7อย 

    

21 ผู7บริหารหรือผู7ท่ีได7รับมอบหมายมีการนิเทศและ
ติดตามผลการจดัอาคารสถานท่ี 

    

วัสดุ ครุภัณฑ3 
22 มีการใช7คอมพิวเตอร$ในการรับ-ส:งหนังสือของ

ห7องสมุดและโตNะเก7าอ้ีท่ีเหมาะสมกับวัยและเพียงพอ
กับจํานวนนักเรียน 

    

23 มีเอกสารหลักสูตรและเอกสารค7นคว7าแก:ครูนักเรียน
ครบทุกกลุ:มประสบการณ$ 
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ข7อ 
 

รูปแบบการบริหารงานห7องสมุดโรงเรียน 
ความคิดเห็น  

ข7อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

24 มีตู7บัตรรายการหนังสือเพื่ออํานวยความสะดวก  
ในการศึกษาค7นคว7า 

    

25 มีหนังสือพิมพ$ท่ีรับเปIนประจําทุกวันอย:างน7อยวันละ  
1 ฉบับ 

    

26 วัสดุ อุปกรณ$ ประจําห7องสมุดมปีOายนิเทศสําหรับจัด
นิทรรศการอย:างสมํ่าเสมอเปIนปDจจุบันและทันต:อ
เหตุการณ$ 

    

27 มีการสํารวจความต7องการหนังสือ วัสดุสารนิเทศตาม
ความสนใจของผู7ใช7 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมหาทุน
สนับสนุน 

    

28 ทางห7องสมุดได7ดําเนินการซ:อมแซมวัสดุครุภัณฑ$ท่ี
ชํารุดให7ใช7การได7ดีอยู:เสมอ 

    

องค3ประกอบที่ 2 ขอบข8ายการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 
การบริหารงาน 
29 ผู7บริหารและครูบรรณารักษ$จัดทําแผนปฏิบัติงาน/

โครงการห7องสมุดโรงเรียน 

    

30 มีการแต:งต้ังครูบรรณารักษ$และคณะกรรมการ
ปฏิบัติงานห7องสมุดโรงเรียนเปIนลายลักษณ$อักษร 

    

31 มีการวิเคราะห$จุดอ:อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค
ร:วมกับบุคลากรในโรงเรียนเพื่อจัดทําแผนพัฒนางาน
ห7องสมุดโรงเรียน 

    

32 จัดทําคู:มือปฏิบัติงานห7องสมุดโรงเรียนและดําเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติงาน 

    

งานเทคนิค 
33 สํารวจความต7องการและพิจารณาจัดหาทรัพยากร

สารสนเทศเข7าห7องสมุด เช:น การจัดซื้อ การขอ
แลกเปลี่ยน การขอรับบริจาค 

    

34 การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ตามความต7องการ
ของเด็กแต:ละวัยและความแตกต:างระหว:างบุคคล 

    

35 มีการวิเคราะห$หมวดหมู: จัดหมวดหมู:ตามหลักการจดั
หมวดหมู:ทางบรรณารักษศาสตร$ 
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ข7อ 
 

รูปแบบการบริหารงานห7องสมุดโรงเรียน 
ความคิดเห็น  

ข7อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

36 มีการกําหนดปฏิทินงานเทคนิคห7องสมุดไว7อย:างชัดเจน     

37 มีการจัดเก็บสถิติปฏิบัติงานเทคนิคห7องสมุดโรงเรียน     

การบริการและกิจกรรม 
38 เปRดบริการห7องสมุดโรงเรียนตลอดเวลาทําการของ

โรงเรียน 

    

39 การสืบค7นข7อมูลด7วยระบบคอมพิวเตอร$     

40 จัดบริการห7องสมุดโรงเรียนเพื่อการสนับสนุนการเรียน
การสอน 

    

41 มีการบริการสื่อสิ่งพิมพ$ตามความถนัดและสนใจของ
นักเรียน 

    

42 จัดกิจกรรมส:งเสริมการอ:านท่ีหลากหลายท้ังในและ
นอกห7องสมุดเปIนประจําสมํ่าเสมอ 

    

43 คณะครูและนักเรียนมีส:วนร:วมในการจัดกิจกรรมของ
ห7องสมุดโรงเรียน 

    

องค3ประกอบที่ 3 กระบวนการบริหารงานห�องสมุด 
การวางแผน 
1. การบรหิารงาน 
44 ศึกษาสภาพปDจจุบันของห7องสมุดโรงเรียน วิเคราะห$

จุดเด:น จุดด7อย ปDญหาและอุปสรรค$ในการดําเนินงาน 

    

45 มีการกําหนดวัตถุประสงค$ นโยบายในการดําเนิน 
การบริหารงานห7องสมุดอย:างชัดเจน 

    

46 ประชุมช้ีแจงเพื่อกําหนดแนวทางในการบริหารงาน
ห7องสมุดโรงเรียน 

    

47 มีแผนการปฏิบัติงานกิจกรรมของห7องสมุดโรงเรียน     

48 มีการจัดโครงการ/กิจกรรมของห7องสมุด เช:น กิจกรรม
ส:งเสริมการอ:าน 

    

2. งานเทคนิค 

49 กําหนดปฏิทินงานเทคนิคห7องสมุดไว7อย:างชัดเจน     

50 จัดทําสถิติปฏิบัติงานเทคนิคห7องสมุดโรงเรียน     
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ข7อ 
 

รูปแบบการบริหารงานห7องสมุดโรงเรียน 
ความคิดเห็น  

ข7อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

51 จัดหมวดหมู:หนังสือเปIนระบบง:ายต:อการค7นคว7า     

3. การบริการและกิจกรรม 

52 มีการจัดบริการและกิจกรรมห7องสมุดโรงเรียนอย:าง
ต:อเนื่อง 

    

53 จัดทําแผนปฏิบัติงานบริการและกิจกรรมห7องสมุด
โรงเรียน 

    

54 มีการวางแผนการประชาสัมพันธ$การจัดกิจกรรม
ส:งเสริมการอ:านในรูปแบบต:างๆ ตลอดปTการศึกษา 

    

การจัดองค3การ 

1. การบรหิารงาน 
55 มีการแต:งต้ังครูบรรณารักษ$หรือบุคลกรทําหน7าท่ีด7าน

สารสนเทศเพื่อการบริหารงานห7องสมุดโรงเรียน 

    

56 มีการแต:งต้ังคณะกรรมการฝVายต:างๆ เพื่อการ
บริหารงานห7องสมุดโรงเรียน 

    

57 มีการวางแผนและกําหนดนโยบายเพื่อการดําเนินงาน
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

    

58 มีคู:มือแนะนําข7อปฏิบัติระเบียบการใช7ห7องสมุด
โรงเรียน 

    

2. งานเทคนิค 

59 มีเจ7าหน7าท่ีแนะนําการใช7ห7องสมุดในการศึกษาค7นคว7า     

60 มีสารสนเทศแนะนําการใช7ห7องสมุดโรงเรียนและ
แนะนําหนังสือท่ีน:าสนใจ 

    

61 มีการนําเทคโนโลยีเข7ามาใช7ในการบริหารงานห7องสมุด
โรงเรียน 

    

3. การบริการและกิจกรรม 

62 มีการปฐมนิเทศแนะนําการใช7ห7องสมุดสําหรับผู7เข7า
เรียนในปTแรก 

    

63 มีเจ7าหน7าท่ีรับผิดชอบการจัดกิจกรรมห7องสมุด
โรงเรียน 
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ข7อ 
 

รูปแบบการบริหารงานห7องสมุดโรงเรียน 
ความคิดเห็น  

ข7อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

64 มีการประสานความร:วมมือระหว:าครูบรรณารักษ$และ
ครูกลุ:มสาระการเรียนรู7ต:างๆ ในการใช7บริการ
ห7องสมุดประกอบการเรียนการสอน 

    

การจัดบุคคลเข�าทํางาน 
1. การบรหิารงาน 
65 จัดจํานวนบุคลากรในการปฏิบัติงานห7องสมุดโรงเรียน

ได7เหมาะสม 

    

66 มีเจ7าหน7าท่ีแนะนําการใช7ห7องสมุดโรงเรียน     

67 จัดบุคลากรผู7รับผิดชอบงานบรรณารักษ$ได7เหมาะสม
กับความรู7ความสามารถ 

    

2. งานเทคนิค 

68 มีการพัฒนาความรู7/อบรม/ศึกษาดูงานด7านเทคนิค
ห7องสมุด 

    

69 เจ7าหน7ามีการจัดเรียงหนังสือเปIนระเบียบและสะดวก
ต:อการใช7งาน 

    

70 บุคลากรท่ีทําหน7าท่ีดูแลงานห7องสมุดโรงเรียนมีความรู7
ความเข7าใจเกี่ยวกับงานเทคนิคห7องสมุดโรงเรียน 

    

3. บริการและกิจกรรม 

71 มีคณะกรรมการบริหารกิจกรรมห7องสมุดโรงเรียน     

72 มีเจ7าหน7าท่ีบริการแนะนําการใช7ตู7บัตรรายการและวิธี
ค7นคว7าหาหนังสือ 

    

73 แต:งต้ังคณะกรรมการนักเรียนให7ส:วนร:วมในการ
ให7บริการและจัดกจิกรรมห7องสมุดโรงเรียน 

    

การดาํเนนิการพัฒนา 
1. การบริหารงาน 
74 มอบหมายหน7าท่ีรับผิดชอบให7บุคลากรภายในโรงเรียน

ได7มีส:วนร:วม 

    

75 จัดทําแผนการปฏิบัติงานห7องสมุดโรงเรียนประจําปT     

76 ประชุมบุคลากรภายในโรงเรียนเสนอโครงการหรือ
แผนงานการดําเนินการบริหารงานห7องสมุด 
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ข7อ 
 

รูปแบบการบริหารงานห7องสมุดโรงเรียน 
ความคิดเห็น  

ข7อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

2. งานเทคนิค 
77 บุคลากรห7องสมุดเข7ารับการอบรมประชุมศึกษาดูงาน

ด7านเทคนิคห7องสมุดอย:างต:อเนื่อง 

    

78 จัดเตรียมโสตทัศนวัสดุให7บริการแก:ครูนักเรียน อย:าง
เพียงพอ 

    

79 สนับสนุนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยมาใช7
ในการดําเนินงานเทคนิคห7องสมุดโรงเรียน 

    

3. การบริการและกิจกรรม 

80 มีการเผยแพร:และประชาสัมพันธ$กิจกรรมห7องสมุด
โรงเรียนให7แก:ครูและนักเรียนทราบอย:างท่ัวถึง 

    

81 วิเคราะห$ผลการดําเนินกจิกรรมห7องสมุดโรงเรียนเพื่อ
พัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานอยู:เสมอ 

    

82 มีการจัดกิจกรรมส:งเสริมการอ:านท่ีหลากหลาย
รูปแบบให7เหมาะสมกับวัยของนักเรียน 

    

การติดตามประเมินผล 
1. การบรหิารงาน 
83 มีคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน

ห7องสมุดโรงเรียน 

    

84 ประเมินผลการปฏิบัติงานห7องสมุดโรงเรียนชัดเจนเปIน
รูปธรรม 

    

85 รายงานสรุปผลตามแผนการปฏิบัติงานของห7องสมุด
โรงเรียน 

    

2. งานเทคนิค 
86 จัดทําสถิติและรายงานการใช7ห7องสมุดโรงเรียน     

87 มีการวิเคราะห$หรือบันทึกข7อมูลทรัพยากรสารสนเทศ
ในห7องสมุดโรงเรียนเพื่อรายงานผลประจําปT 

    

88 การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน
เทคนิคห7องสมุดและนําผลการประเมินมาปรับปรุง
แก7ไขงานเทคนิคห7องสมุดให7มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
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ข7อ 
 

รูปแบบการบริหารงานห7องสมุดโรงเรียน 
ความคิดเห็น  

ข7อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

3. การบริการและกิจกรรม 

89 มีการนิเทศกํากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
กิจกรรมห7องสมุดอย:างเปIนระบบและต:อเนื่อง 

    

90 การติดตามและประเมินผลการให7บริการห7องสมุด
โรงเรียนโดยการมีส:วนร:วมของครูและนักเรียน 

    

91 มีการติดตามประเมินผลด7านการบริการและกิจกรรม
ห7องสมุดภาคเรียนละ 1 คร้ัง 

    

องค3ประกอบที่ 4 ผลของการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 
นักเรียนมีนสิัยรักการอ8าน 
92 นักเรียนมีความใฝVรู7ใฝVเรียน และมีนิสัยรักการอ:าน     

93 นักเรียนกระตือรือร7นท่ีจะแสวงหาความรู7และ 
นําความรู7จากการอ:านไปใช7ในชีวิตประจําวันของ
นักเรียน 

    

94 นักเรียนรักการอ:านและการค7นคว7าด7วยตนเองจาก
การปฏิบัติจริงจนเปIนนิสัย 

    

ห�องสมุดมีบรรยากาศที่เอ้ือต8อการเข�าใช�บริการ 
95 บรรยากาศและสิ่งแวดล7อมโดยรอบห7องสมุดสะอาด  

ร:มร่ืน สวยงาม 

    

96 บรรยากาศภายในห7องสมุดผ:อนคลาย อบอุ:น  
เปIนกันเองสงบ สะอาด เปIนระเบียบ และสวยงาม 

    

97 ห7องสมุดปราศจากเสียงและกลิน่รบกวนจากภายนอก     

98 มีแสงสว:างเพียงพอ อากาศปลอดโปร:งถ:ายเทได7
สะดวก 

    

มีการบริการที่ด ี
99 จัดบริการสืบค7นข7อมูลผ:านเครือข:ายในประเทศและ

ต:างประเทศ 

    

100 ดูแลอํานวยความสะดวกแก:ผู7เข7าใช7บริการ     

101 จัดบรรยากาศทางวิชาการ มีมุมความรู7ต:างๆ  
ปOายนิเทศ ฯลฯ เพื่อกระตุ7นให7นักเรียนเกิดการเรียนรู7 

    

102 เจ7าหน7าท่ีห7องสมุดโรงเรียนมีอัธยาศัยดี มีหน7าตาย้ิม
แย7มแจ:มใส 
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ข7อ 
 

รูปแบบการบริหารงานห7องสมุดโรงเรียน 
ความคิดเห็น  

ข7อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

103 ห7องสมุดโรงเรียนให7บริการและจัดกิจกรรมได7 
เหมาะสม 

    

นักเรียนเข�าใช�บริการห�องสมุดในการศึกษาค�นคว�ามากขึ้น 

104 มีการจัดช่ัวโมงเปRดโอกาสให7นักเรียนได7เข7าใช7บริการ
ของห7องสมุดเพื่อศึกษาค7นคว7าอย:างอิสระ 

    

105 เปRดโอกาสให7นักเรียนเข7าใช7ห7องสมุดเพื่อการค7นคว7าได7
ตลอดท้ังวัน 

    

106 มีการจัดบริการห7องสมุดโรงเรียนเพื่อสนับสนุน 
การเรียนการสอนและสอดคล7องกับความต7องการของ
นักเรียน 

    

107 นักเรียนใช7เวลาว:างเข7าใช7บริการห7องสมุดโรงเรียนเพื่อ
ศึกษาค7นคว7า 

    

 
 
 

************************************** 

ขอขอบพระคุณเปIนอย:างสูง 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนสังกัดสํานักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

 
 

ชื่อผู�วิจัย นางสาวกิ่งใจ รัตนแสนศรี  

  นักศึกษาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารและพัฒนาการศึกษา 
  คณะครุศาสตร$ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 
 

คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ3 
  รศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์       ประธานกรรมการ 
  ผศ.ดร.วันเพ็ญ นันทะศรี      กรรมการ 
 
 
 
ช่ือผู7ตอบแบบสอบถาม...................................................................................................... 
ตําแหน:ง............................................................................................................................ 
สถานที่ทํางาน................................................................................................................... 
วันที่...............เดือน.........................................พ.ศ. 2561 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนสังกัดสํานักงาน 

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
 
คําชี้แจง 
 1. แบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงค$เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
เหมาะสมของรูปแบบการบริหารงานห7องสมุดโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2 
 2.แบบสอบถามฉบับนี้มีทั้งหมด 2 ตอน คือ 
  ตอนที่ 1 สถานภาพของผู7ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารงาน
ห7องสมุดโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
 3. ขอให7ท:านในฐานะเปIนผู7เกี่ยวข7องกับการบริหารงานห7องสมุดโรงเรียนได7
พิจารณารายละเอียดในแต:ละองค$ประกอบว:ามีความเหมาะสมหรือไม: ในระดับใด 
โดยเขียนเครื่องหมาย √ ลงในช:อง 5, 4, 3, 2, และ 1 โดยมีเกณฑ$คะแนนความคิดเห็นดังนี้ 
  ระดับความเหมาะสมมากที่สุด  ให7ค:าคะแนน 5 คะแนน 
  ระดับความเหมาะสมมาก    ให7ค:าคะแนน 4 คะแนน 
  ระดับความเหมาะสมปานกลาง  ให7ค:าคะแนน 3 คะแนน 
  ระดับความเหมาะสมน7อย    ให7ค:าคะแนน 2 คะแนน 
  ระดับความเหมาะสมน7อยที่สุด  ให7ค:าคะแนน 1 คะแนน 
 ผู7วิจัยขอขอบพระคุณท:านล:วงหน7ามา ณ โอกาสนี้ ที่ได7ให7ความอนุเคราะห$ตอบ
แบบสอบถาม เพื่อการวิจัยครั้งนี้เปIนอย:างดียิ่ง 
 
 

นางสาวกิ่งใจ รัตนแสนศรี 
นักศึกษาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา 

คณะครุศาสตร$ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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ตอนที่ 1 สถานภาพผู7ตอบแบบสอบถาม 
 1.1 เพศ 
     ชาย 
     หญิง 
 1.2 สถานภาพตําแหน:ง 
     ผู7บริหาร 
     ครู 
 1.3 ระดับการศึกษา 
     ปริญญาตรี 
     ปริญญาโท 
     ปริญญาเอก 
 1.4 ประสบการณ$การทํางาน 
     ตํ่ากว:า 5 ปT 
     5 – 10 ปT 
     มากกว:า 10 ปT  
 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารงานห7องสมุด 
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
 

 
 

ข7อ 

 
 

รูปแบบการบริหารงานห7องสมุดโรงเรียน 

ระดับความเหมาะสม 
     

5 4 3 2 1 
องค3ประกอบที่ 1 ป5จจัยสนับสนุนการบรหิารงานห�องสมุดโรงเรียน  
ผู�บริหาร 

1 ผู7บริหารมีความรู7ความเข7าใจในการบริหารงานห7องสมุด      
2 ผู7บริหารให7ความสําคัญต:อการบริหารงานห7องสมุด      
3 ผู7บริหารส:งเสริมสนับสนุนการบริหารงานห7องสมุดอย:างจริงจัง      

 
 

มา
กท

ี่สุด
 

น7อ
ย 

ปา
นก

ลา
ง 

มา
ก 

น7อ
ยท

ี่สุด
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ข7อ 

 
 

รูปแบบการบริหารงานห7องสมุดโรงเรียน 

ระดับความเหมาะสม 
     

5 4 3 2 1 
4 ผู7บริหารมีการสร7างขวัญกําลังใจบุคลากรท่ีมีส:วน 

ในการบริหารงานห7องสมุดโรงเรียน 
     

5 ผู7บริหารหรือผู7ท่ีได7มอบหมายมีการนิเทศและ ติดตามผลงาน
ห7องสมุด 

     

บุคลากร 

6 บุคลากรมีความรู7ความเข7าใจเกีย่วกับหลักการบริหารงาน
ห7องสมุดโรงเรียน 

     

7 บุคลากรเห็นคุณค:าและความสําคัญในการบริหารงานห7องสมุด
โรงเรียน 

     

8 บุคลากรในโรงเรียนมีส:วนร:วมในการบริหารงานห7องสมุด 
โรงเรียน 

     

9 ครูบรรณารักษ$หรือเจ7าหน7าท่ีห7องสมุดอุทิศเวลาและเสียสละ 
ให7กับงานห7องสมุด 

     

10 บุคลากรท่ีเกี่ยวข7องกับห7องสมุดมีความรู7ในการจัดห7องสมุด  
โรงเรียน 

     

11 ครูบรรณารักษ$หรือเจ7าหน7าท่ีห7องสมุดได7รับการพัฒนาตนเอง 
โดยการเข7าร:วมประชุม อบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงาน 

     

งบประมาณ 

12 โรงเรียนได7รับการจัดสรรงบประมาณจากหน:วยงานต7นสังกัด 

ในการดําเนินงานห7องสมุดอย:างพอเพียง 

     

13 โรงเรียนได7รับงบประมาณสนับสนุนด7านการเงินในการดําเนินงาน
ห7องสมุดจากเอกชน 

     

14 มีการตรวจสอบการรับ-จ:ายเงินของห7องสมุดอย:าง 

สมํ่าเสมอ 

     

15 ครูบรรณารักษ$มีส:วนร:วมในการจัดสรรงบประมาณ เพื่อใช7 
ในการพัฒนาห7องสมุดโรงเรียน  

     

16 คณะกรรมการสถานศึกษาให7ความร:วมมือในการจัดหา
งบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานห7องสมุดโรงเรียน 
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229 

 
 

ข7อ 

 
 

รูปแบบการบริหารงานห7องสมุดโรงเรียน 

ระดับความเหมาะสม 
     

5 4 3 2 1 
17 ผู7บริหารหรือผู7ท่ีได7รับมอบหมายมีการประเมินผลการใช7

งบประมาณในการดําเนินงานห7องสมุดโรงเรียน 
     

อาคารสถานที ่
18 มีนโยบายการดําเนินงานด7านอาคารสถานท่ีท่ีชัดเจน      
19 สถานท่ีท่ีเปIนห7องสมุดเปIนสัดส:วนและเปIนเอกเทศ      
20 มีพื้นท่ีเพียงพอสําหรับการจัดบริการและกิจกรรม  

มีแสงสว:างเพียงพอและอากาศถ:ายเทได7สะดวก 
มีบรรยากาศร:มร่ืน สงบ สะอาด และเปIนระเบียบเรียบร7อย 

     

21 ผู7บริหารหรือผู7ท่ีได7รับมอบหมายมีการนิเทศและติดตามผล 
การจัดอาคารสถานท่ี 

     

วัสดุ ครุภัณฑ3 
22 มีการใช7คอมพิวเตอร$ในการรับ-ส:งหนังสือของห7องสมุดและโตNะ

เก7าอ้ีท่ีเหมาะสมกับวัยและเพียงพอกับจํานวนนักเรียน 
     

23 มีเอกสารหลักสูตรและเอกสารค7นคว7าแก:ครูนักเรียนครบทุกกลุ:ม
ประสบการณ$ 

     

24 มีตู7บัตรรายการหนังสือเพื่ออํานวยความสะดวก ในการศึกษา
ค7นคว7า 

     

25 มีหนังสือพิมพ$ท่ีรับเปIนประจําทุกวันอย:างน7อยวันละ 1 ฉบับ      
26 วัสดุ อุปกรณ$ ประจําห7องสมุดมปีOายนิเทศสําหรับจัดนิทรรศการ

อย:างสมํ่าเสมอเปIนปDจจุบันและทันต:อเหตุการณ$ 
     

27 มีการสํารวจความต7องการหนังสือ วัสดุสารนิเทศตามความสนใจ
ของผู7ใช7สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมหาทุนสนับสนุน 

     

28 ทางห7องสมุดได7ดําเนินการซ:อมแซมวัสดุครุภัณฑ$ท่ีชํารุดให7ใช7 
การได7ดีอยู:เสมอ 
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ข7อ 

 
 

รูปแบบการบริหารงานห7องสมุดโรงเรียน 

ระดับความเหมาะสม 
     

5 4 3 2 1 
องค3ประกอบที่ 2 ขอบข8ายการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 
การบริหารงาน 
29 ผู7บริหารและครูบรรณารักษ$จัดทําแผนปฏิบัติงาน/โครงการ

ห7องสมุดโรงเรียน 
     

30 มีการแต:งต้ังครูบรรณารักษ$และคณะกรรมการปฏิบัติงาน
ห7องสมุดโรงเรียนเปIนลายลักษณ$อักษร 

     

31 มีการวิเคราะห$จุดอ:อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคร:วมกับ
บุคลากรในโรงเรียนเพื่อจัดทําแผนพัฒนางานห7องสมุดโรงเรียน 

     

32 จัดทําคู:มือปฏิบัติงานห7องสมุดโรงเรียนและดําเนินงานตามแผน      
งานเทคนิค 

33 สํารวจความต7องการและพิจารณาจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเข7า
ห7องสมุด เช:น การจัดซื้อ การขอแลกเปลี่ยน การขอรับบริจาค 

     

34 การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ตามความต7องการของเด็กแต:ละ
วัยและความแตกต:างระหว:างบุคคล 

     

35 มีการวิเคราะห$หมวดหมู: จัดหมวดหมู:ตามหลักการจดัหมวดหมู:
ทางบรรณารักษศาสตร$ 

     

36 มีการกําหนดปฏิทินงานเทคนิคห7องสมุดไว7อย:างชัดเจน      
37 มีการจัดเก็บสถิติปฏิบัติงานเทคนิคห7องสมุดโรงเรียน      

การบริการและกิจกรรม 

38 เปRดบริการห7องสมุดโรงเรียนตลอดเวลาทําการของโรงเรียน      
39 การสืบค7นข7อมูลด7วยระบบคอมพิวเตอร$      
40 จัดบริการห7องสมุดโรงเรียนเพื่อการสนับสนุนการเรียนการสอน      
41 มีการบริการสื่อสิ่งพิมพ$ตามความถนัดและสนใจของนักเรียน      
42 จัดกิจกรรมส:งเสริมการอ:านท่ีหลากหลายท้ังในและนอกห7องสมุด

เปIนประจําสมํ่าเสมอ 
     

43 คณะครูและนักเรียนมีส:วนร:วมในการจัดกิจกรรมของห7องสมุด
โรงเรียน 
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ข7อ 

 
 

รูปแบบการบริหารงานห7องสมุดโรงเรียน 

ระดับความเหมาะสม 
     

5 4 3 2 1 
องค3ประกอบที่ 3 กระบวนการบริหารงานห�องสมุด 
การวางแผน 
1. การบรหิารงาน 
44 ศึกษาสภาพปDจจุบันของห7องสมุดโรงเรียน วิเคราะห$จุดเด:น   

จุดด7อย ปDญหาและอุปสรรค$ในการดําเนินงาน 
     

45 มีการกําหนดวัตถุประสงค$ นโยบายในการดําเนินการบริหารงาน
ห7องสมุดอย:างชัดเจน 

     

46 ประชุมช้ีแจงเพื่อกําหนดแนวทางในการบริหารงานห7องสมุด
โรงเรียน 

     

47 มีแผนการปฏิบัติงานกิจกรรมของห7องสมุดโรงเรียน      
48 มีการจัดโครงการ/กิจกรรมของห7องสมุด เช:น กิจกรรมส:งเสริม 

การอ:าน 
     

2. งานเทคนิค 

49 กําหนดปฏิทินงานเทคนิคห7องสมุดไว7อย:างชัดเจน      
50 จัดทําสถิติปฏิบัติงานเทคนิคห7องสมุดโรงเรียน      
51 จัดหมวดหมู:หนังสือเปIนระบบง:ายต:อการค7นคว7า      

3. การบริการและกิจกรรม 
52 มีการจัดบริการและกิจกรรมห7องสมุดโรงเรียนอย:างต:อเนื่อง      
53 จัดทําแผนปฏิบัติงานบริการและกิจกรรมห7องสมุด 

โรงเรียน 
     

54 มีการวางแผนการประชาสัมพันธ$การจัดกิจกรรมส:งเสริมการอ:าน 
ในรูปแบบต:างๆ ตลอดปTการศึกษา 

     

การจัดองค3การ 

1. การบรหิารงาน 
55 มีการแต:งต้ังครูบรรณารักษ$หรือบุคลกรทําหน7าท่ีด7านสารสนเทศ

เพื่อการบริหารงานห7องสมุดโรงเรียน 
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ข7อ 

 
 

รูปแบบการบริหารงานห7องสมุดโรงเรียน 

ระดับความเหมาะสม 
     

5 4 3 2 1 
56 มีการแต:งต้ังคณะกรรมการฝVายต:างๆ เพื่อการบริหารงาน

ห7องสมุดโรงเรียน 
     

57 มีการวางแผนและกําหนดนโยบายเพื่อการดําเนินงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

     

58 มีคู:มือแนะนําข7อปฏิบัติระเบียบการใช7ห7องสมุดโรงเรียน      
2. งานเทคนิค 

59 มีเจ7าหน7าท่ีแนะนําการใช7ห7องสมุดในการศึกษาค7นคว7า      
60 มีสารสนเทศแนะนําการใช7ห7องสมุดโรงเรียนและแนะนําหนังสือ 

ท่ีน:าสนใจ 
     

61 มีการนําเทคโนโลยีเข7ามาใช7ในการบริหารงานห7องสมุดโรงเรียน      
3. การบริการและกิจกรรม 
62 มีการปฐมนิเทศแนะนําการใช7ห7องสมุดสําหรับผู7เข7าเรียนในปTแรก      
63 มีเจ7าหน7าท่ีรับผิดชอบการจัดกิจกรรมห7องสมุดโรงเรียน      
64 มีการประสานความร:วมมือระหว:าครูบรรณารักษ$และครูกลุ:ม

สาระการเรียนรู7ต:างๆ ในการใช7บริการห7องสมุดประกอบการเรียน
การสอน 

     

การจัดบุคคลเข�าทํางาน 
1. การบรหิารงาน 
65 จัดจํานวนบุคลากรในการปฏิบัติงานห7องสมุดโรงเรียนได7

เหมาะสม 
     

66 มีเจ7าหน7าท่ีแนะนําการใช7ห7องสมุดโรงเรียน      
67 จัดบุคลากรผู7รับผิดชอบงานบรรณารักษ$ได7เหมาะสมกับความรู7

ความสามารถ 
     

2. งานเทคนิค 

68 มีการพัฒนาความรู7/อบรม/ศึกษาดูงานด7านเทคนิคห7องสมุด      
69 เจ7าหน7ามีการจัดเรียงหนังสือเปIนระเบียบและสะดวกต:อ 

การใช7งาน 
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ข7อ 

 
 

รูปแบบการบริหารงานห7องสมุดโรงเรียน 

ระดับความเหมาะสม 
     

5 4 3 2 1 
70 บุคลากรท่ีทําหน7าท่ีดูแลงานห7องสมุดโรงเรียนมีความรู7 

ความเข7าใจเกี่ยวกับงานเทคนิคห7องสมุดโรงเรียน 
     

3. การบริการและกิจกรรม 
71 มีคณะกรรมการบริหารกิจกรรมห7องสมุดโรงเรียน      
72 มีเจ7าหน7าท่ีบริการแนะนําการใช7ตู7บัตรรายการและวิธีค7นคว7าหา

หนังสือ 
     

73 แต:งต้ังคณะกรรมการนักเรียนให7ส:วนร:วมในการให7บริการและจัด
กิจกรรมห7องสมุดโรงเรียน 

     

การดาํเนนิการพัฒนา 
1. การบริหารงาน 
74 มอบหมายหน7าท่ีรับผิดชอบให7บุคลากรภายในโรงเรียนได7มี 

ส:วนร:วม 
     

75 จัดทําแผนการปฏิบัติงานห7องสมุดโรงเรียนประจําปT      
76 ประชุมบุคลากรภายในโรงเรียนเสนอโครงการหรือแผนงานการ

ดําเนินการบริหารงานห7องสมุด 
     

2. งานเทคนิค 
77 บุคลากรห7องสมุดเข7ารับการอบรมประชุมศึกษาดูงานด7านเทคนิค

ห7องสมุดอย:างต:อเนื่อง 
     

78 จัดเตรียมโสตทัศนวัสดุให7บริการแก:ครูนักเรียน อย:างเพียงพอ      
79 สนับสนุนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยมาใช7ในการ

ดําเนินงานเทคนิคห7องสมุดโรงเรียน 
     

3. การบริการและกิจกรรม 

80 มีการเผยแพร:และประชาสัมพันธ$กิจกรรมห7องสมุดโรงเรียนให7แก:
ครูและนักเรียนทราบอย:างท่ัวถึง 

     

81 วิเคราะห$ผลการดําเนินกจิกรรมห7องสมุดโรงเรียนเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงการดําเนินงานอยู:เสมอ 
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ข7อ 

 
 

รูปแบบการบริหารงานห7องสมุดโรงเรียน 

ระดับความเหมาะสม 
     

5 4 3 2 1 
82 มีการจัดกิจกรรมส:งเสริมการอ:านท่ีหลากหลายรูปแบบให7

เหมาะสมกับวัยของนักเรียน 
     

การติดตามประเมินผล 
1. การบรหิารงาน 
83 มีคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดําเนินงานห7องสมุด

โรงเรียน 
     

84 ประเมินผลการปฏิบัติงานห7องสมุดโรงเรียนชัดเจนเปIนรูปธรรม      
85 รายงานสรุปผลตามแผนการปฏิบัติงานของห7องสมุดโรงเรียน      
2. งานเทคนิค 

86 จัดทําสถิติและรายงานการใช7ห7องสมุดโรงเรียน      
87 มีการวิเคราะห$หรือบันทึกข7อมูลทรัพยากรสารสนเทศในห7องสมุด

โรงเรียนเพื่อรายงานผลประจําปT 
     

88 การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานเทคนิค
ห7องสมุดและนําผลการประเมินมาปรับปรุงแก7ไขงานเทคนิค
ห7องสมุดให7มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

     

3. การบริการและกิจกรรม 
89 มีการนิเทศกํากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม

ห7องสมุดอย:างเปIนระบบและต:อเนื่อง 
     

90 การติดตามและประเมินผลการให7บริการห7องสมุดโรงเรียนโดย
การมีส:วนร:วมของครูและนักเรียน 

     

91 มีการติดตามประเมินผลด7านการบริการและกิจกรรมห7องสมุด
ภาคเรียนละ 1 คร้ัง 
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ข7อ 

 
 

รูปแบบการบริหารงานห7องสมุดโรงเรียน 

ระดับความเหมาะสม 
     

5 4 3 2 1 
องค3ประกอบที่ 4 ผลของการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 
นักเรียนมีนสิัยรักการอ8าน 
92 นักเรียนมีความใฝVรู7ใฝVเรียน และมีนิสัยรักการอ:าน      
93 นักเรียนกระตือรือร7นท่ีจะแสวงหาความรู7และ 

นําความรู7จากการอ:านไปใช7ในชีวิตประจําวันของนักเรียน 
     

94 นักเรียนรักการอ:านและการค7นคว7าด7วยตนเองจากการปฏิบัติจริง
จนเปIนนิสัย 

     

ห�องสมุดมีบรรยากาศที่เอ้ือต8อการเข�าใช�บริการ 
95 บรรยากาศและสิ่งแวดล7อมโดยรอบห7องสมุดสะอาด ร:มร่ืน  

สวยงาม 
     

96 บรรยากาศภายในห7องสมุดผ:อนคลาย อบอุ:น เปIนกันเองสงบ 
สะอาด เปIนระเบียบ และสวยงาม 

     

97 ห7องสมุดปราศจากเสียงและกลิน่รบกวนจากภายนอก      
98 มีแสงสว:างเพียงพอ อากาศปลอดโปร:งถ:ายเทได7สะดวก      
มีการบริการที่ด ี
99 จัดบริการสืบค7นข7อมูลผ:านเครือข:ายในประเทศและต:างประเทศ      
100 ดูแลอํานวยความสะดวกแก:ผู7เข7าใช7บริการ      
101 จัดบรรยากาศทางวิชาการ มีมุมความรู7ต:างๆ ปOายนิเทศ ฯลฯ  

เพื่อกระตุ7นให7นักเรียนเกิดการเรียนรู7 
     

102 เจ7าหน7าท่ีห7องสมุดโรงเรียนมีอัธยาศัยดี มีหน7าตาย้ิมแย7มแจ:มใส      
103 ห7องสมุดโรงเรียนให7บริการและจัดกิจกรรมได7 เหมาะสม      
นักเรียนเข�าใช�บริการห�องสมุดในการศึกษาค�นคว�ามากขึ้น 
104 มีการจัดช่ัวโมงเปRดโอกาสให7นักเรียนได7เข7าใช7บริการของห7องสมุด

เพื่อศึกษาค7นคว7าอย:างอิสระ 
     

105 เปRดโอกาสให7นักเรียนเข7าใช7ห7องสมุดเพื่อการค7นคว7าได7ตลอด 
ท้ังวัน 

     

 

มา
กท

ี่สุด
 

น7อ
ย 

ปา
นก

ลา
ง 

มา
ก 

น7อ
ยท

ี่สุด
 



236 

 
 

ข7อ 

 
 

รูปแบบการบริหารงานห7องสมุดโรงเรียน 

ระดับความเหมาะสม 
     

5 4 3 2 1 
106 มีการจัดบริการห7องสมุดโรงเรียนเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน

และสอดคล7องกับความต7องการของนักเรียน 
     

107 นักเรียนใช7เวลาว:างเข7าใช7บริการห7องสมุดโรงเรียนเพื่อศึกษา
ค7นคว7า 

     

 
 
 

 
************************************** 

ขอขอบพระคุณเปIนอย:างสูง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มา
กท

ี่สุด
 

น7อ
ย 

ปา
นก

ลา
ง 

มา
ก 

น7อ
ยท

ี่สุด
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ประวัติย	อผูวิจัย 

ช่ือ-สกุล     กิ่งใจ รัตนแสนศรี 
วัน เดือน ป�เกิด   วันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2532 
สถานที่อยู+ป,จจุบัน  บ.านเลขที่ 2 หมู+ 1 ตําบลหมูม+น อําเภอสมเด็จ  
      จังหวัดกาฬสินธุ6 46150 
ตําแหน+งป,จจุบัน   ครู 
สถานที่ทํางาน    โรงเรียนบ.านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย6) 
      อําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 
      สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
ประวัติการศึกษา  
 พ.ศ. 2556  ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 
      สาขาวิชาวิทยาศาสตร6 
      มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 พ.ศ. 2562  ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) 
      สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา 
      มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ประวัติการทํางาน 
 พ.ศ. 2558  ครูผู.ช+วย 
      โรงเรียนบ.านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย6) 
      อําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 
      สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
  
 


