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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 
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  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 
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   3) การบริการและกิจกรรม หมายถึง การจัดกิจกรรมที่สนับสนุน 
การศึกษาค�นคว�าด�วยตนเองกิจกรรมที่สร�างความเข�าใจในเรื่องการใช�ห�องสมุดและ 
เชิญชวนให�ผู�ใช�ห�องสมุดมีโอกาสเข�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 
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  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 
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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 
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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� 
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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 
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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
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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
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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 
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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  
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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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