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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
คําสั่งการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 
  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 ประเสริฐศรี (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 
โรงเรียน ไพ
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คว
าม

ถี ่

ป6จ
จัย

ที่มุ
8งศึ

กษ
า 

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 

 
 
 
 

 
 

มห
าว
ทิย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



29 

   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 การสั่งการ 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 
 
 
 
 

มห
าว
ทิย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



30 

  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 
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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 
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   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�ปฏิบัติงานคําสั่ง 
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 สั่งการ การประสานงาน การรายงาน และการประชาสัมพันธ< 
  กฤษฎา ประเสริฐศรี (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) การสั่งการ 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) การสั่งการ 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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คว
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ถี ่

ป6จ
จัย

ที่มุ
8งศึ

กษ
า 

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�  
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   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 ประเสริฐศรี (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 
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ป6จ
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ที่มุ
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กษ
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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
ทดสอบสมมติฐานโดยใช� 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 

มห
าว
ทิย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



56 

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
รูปแบบดังกล8าวอาจดําเนินการโดยวิธีใดวิธีหนึ่งก็ได� 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 

มห
าว
ทิย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



63 

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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