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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข�อเสนอแนะ 

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

การดาํเนนิการวิจัย 

 การดําเนินการวิจัยแบ2งออกเป3น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบ 
และระยะที่ 2 การตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ 
  การวิจัยระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบ ประกอบด�วย 1) การศึกษาแนวคิด  
ทฤษฎี และสังเคราะห7เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข�อง 2) นําขอบเขตด�านเนื้อหาจากการศึกษา
แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข�องมาร2างรูปแบบการบริหารงานห�องสมุด
โรงเรียน และ 3) นําร2างรูปแบบการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนไปให�ผู�ทรงคุณวุฒิ
พิจารณา 
  การวิจัยระยะที่ 2 การตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ ประชากร 
ที่ใช�ในการวิจัยครั้งนี้ ได�แก2 ผู�บริหารและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2 จํานวน 2,004 คน ประกอบด�วยผู�บริหาร จํานวน 206 คน 
และครู จํานวน 1,798 คน กลุ2มตัวอย2างที่ใช�ในการวิจัยครั้งนี้ เป3นผู�บริหารและครู 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 กําหนดขนาดของ 
กลุ2มตัวอย2างโดยใช�ตารางของ เครจซี่ และมอร7แกน (Krejcie and Morgan, อ�างถึงใน  
วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2551, หน�า 191) จํานวน 322 คน แต2ในการวิจัยครั้งนี้ผู�วิจัยใช�จํานวน 
กลุ2มตัวอย2าง จํานวน 330 คน กลุ2มตัวอย2างผู�บริหารสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
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ประถมศึกษานครพนม เขต 2 จํานวน 70 คน และกลุ2มตัวอย2างครู สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จํานวน 260 คน การได�มาของกลุ2มตัวอย2าง
ใช�การสุ2มแบบหลายขั้นตอน (multi-stagerandom sampling) เครื่องมือที่ใช�ในการวิจัยเป3น
แบบสอบถามชนิดมาตราส2วนประมาณค2า (Rating scale) 5 ระดับ ซึ่งมีความตรงเชิงเนื้อหา 
เท2ากับ 1.00 ทุกข�อ ค2าอํานาจจําแนกอยู2ระหว2าง 0.40-0.88 และมีความเช่ือม่ันเท2ากับ 
0.99 โดยแบ2งออกเป3น 2 ตอน ประกอบด�วย ตอนที่ 1 สถานภาพผู�ตอบแบบสอบถาม  
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารงานห�องสมุด 
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 วิเคราะห7ข�อมูล
ด�วยโปรแกรมสําเร็จรูป 

สรุปผลการวิจัย 

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

อภิปรายผล 

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ผู�วิจัยขอนําเสนอประเด็นเพื่อ
อภิปรายผลตามความมุ2งหมายของการวิจัย ดังนี้ 
  1. รูปแบบการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ที่ผู�วิจัยพัฒนาขึ้นประกอบด�วย 4 องค7ประกอบ 
ได�แก2ปZจจัยสนับสนุนการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน ขอบข2ายของการบริหารงาน
ห�องสมุดโรงเรียนกระบวนการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนและผลของการบริหารงาน
ห�องสมุดโรงเรียน ซึ่งมีรายละเอียดของรูปแบบการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ดังนี้ 
   1.1 ปZจจัยสนับสนุนการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน ประกอบด�วย 
ผู�บริหาร บุคลากร งบประมาณอาคารสถานที่ และวัสดุครุภัณฑ7ทั้งนี้เนื่องจากปZจจัย
สนับสนุนการบริหารงานห�องสมุดเป3นองค7ประกอบหลักในการดําเนินงานบริหารงาน
ห�องสมุด เช2นผู�บริหารเป3นปZจจัยหลักในการขับเคลื่อนการดําเนินงานห�องสมุด 
โดยเป3นผู�กําหนดนโยบาย กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ให�คําปรึกษาสร�างขวัญและกําลังใจ
ให�แก2ผู�ดําเนินงาน บุคลากรที่ทําหน�าที่ดูแลห�องสมุดเป3นปZจจัยที่สําคัญทําให�การดําเนินงาน
ของห�องสมุดโรงเรียนดําเนินไปด�วยความเรียบร�อยและบรรลุตามวัตถุประสงค7ด�าน
งบประมาณเป3นส2วนสําคัญทําให�การดําเนินการบริหารงานห�องสมุดสามารถดําเนินงานได�
อย2างมีประสิทธิภาพ อาคารสถานที่ก็เป3นอีกปZจจัยหนึ่งที่ทําให�ห�องสมุดโรงเรียนสามารถ
ดําเนินงานได� โดยการบริหารจัดการด�านอาคารสถานที่ห�องสมุดโรงเรียนต�องมีความเป3น
เอกเทศ เงียบสงบ อากาศถ2ายเทแสงสว2างเพียงพอจึงเป3นปZจจัยที่สําคัญที่ขาดไม2ได� 
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ในการดําเนินงานห�องสมุดโรงเรียน และวัสดุ ครุภัณฑ7ก็เป3นอีกปZจจัยหนึ่งที่ขาดไม2ได�
เช2นเดียวกันเนื่องด�วยการดําเนินการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนต�องมีวัสดุ ครุภัณฑ7ที่
เพียงพอต2อความต�องการของผู�ใช�บริการ และมีการสํารวจวัสดุ ครุภัณฑ7ให�อยู2ในสภาพดี
เสมอ มีสื่อสิ่งพิมพ7ที่ทันสมัย มีคุณภาพ รวมถึงประโยชน7ใช�สอย และความสวยงามและ
วัสดุครุภัณฑ7ที่ชํารุดต�องได�รับการซ2อมแซมให�ดีอยู2เสมอ หากมีปZจจัยสนับสนุนเพียง 
ด�านใดด�านหนึ่งย2อมทําให�การดําเนินการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนไม2บรรลุเป_าหมาย  
สอดคล�องกับ ศรีสุข วงศ7วิจิตร (2553, หน�า 80) พบว2า ปZจจัยสนับสนุนการบริหารงาน
ห�องสมุดประกอบด�วยองค7ประกอบหลายประการ ได�แก2 ผู�บริหาร อาคารสถานที่ ครุภัณฑ7 
ทรัพยากรสารสนเทศ บุคลากร งบประมาณ และการบริการ   
   นอกจากนี้ จงรัก อักษร (2554, หน�า 16) พบว2า ปZจจัยสนับสนุน 
การบริหารงานห�องสมุด ต�องประกอบด�วย 6 ประการ คือ ผู�บริหาร บุคลากร อาคาร
สถานที่ วัสดุสารนิเทศ ครุภัณฑ7 และเงินอุดหนุน เช2นเดียวกับ ช2อชบา ลือนาม (2556, 
หน�า 23) พบว2า ปZจจัยสนับสนุนการบริการงานห�องสมุดว2ามี 6 ด�าน ดังนี้ ผู�บริหาร อาคาร
สถานที่ บุคลากร ครุภัณฑ7 วัสดุสารนิเทศ งบประมาณ 
   1.2 ขอบข2ายการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน ประกอบด�วย  
การบริหารงานงานเทคนิคการบริการและกิจกรรม ทั้งนี้เนื่องจากขอบข2ายการบริหารงาน
ห�องสมุดโรงเรียนเป3นสิ่งที่ผู�ครูผู�ดูแลงานห�องสมุดโรงเรียนต�องดําเนินการเพื่อให� 
การบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนบรรลุเป_าหมายหรือเพื่อยกระดับคุณภาพของห�องสมุด
โรงเรียนให�ได�มาตรฐาน ดังนั้นครูและบุคลากรในโรงเรียนต�องร2วมกันศึกษาขอบข2ายของ
การบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนเพื่อกําหนดขึ้นเป3นทฤษฎีหรือนโยบายในการปฏิบัติงาน
ภายในห�องสมุดโรงเรียน จากนั้นจึงนําทฤษฎีหรือนโยบายดังกล2าวมาใช�ปฏิบัติ ให�บรรลุผล
ตามเป_าหมายที่ตั้งไว� ทั้งนี้แนวทาง วิธี หรือทฤษฎีดังกล2าวจะต�องสอดคล�องกับวิสัยทัศน7 
วัตถุประสงค7ขององค7กรที่ห�องสมุดโรงเรียน ผู�บริหารต�องศึกษาและทําความเข�าใจใน
ขอบข2ายของงานบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน งานและบริการต2างๆ ภายในห�องสมุด
โรงเรียนอย2างถ2องแท� ว2ามีงานอะไรบ�าง ลักษณะงานเป3นอย2างไร มีวิธีดําเนินงานอย2างไร  
มีความสัมพันธ7กับงานใดอีกบ�าง ปZญหาที่มักเกิดจะสามารถป_องกันและแก�ปZญหาได�
อย2างไร รวมไปถึงการประเมินการดําเนินงานทั้งระหว2างดําเนินงาน และผลลัพธ7ที่ได�
สอดคล�องกับ จงรัก อักษร (2554, หน�า 19) พบว2า การบริหารงานห�องสมุด คือ การที่ 
ห�องสมุดจะประสบความสําเร็จ ผู�บริหารโรงเรียนจะต�องให�ความสําคัญ มีบรรณารักษ7 
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ที่ตั้งใจ คณะครูในโรงเรียนต�องใช�ห�องสมุดเพื่อการเรียนการสอนมีวัสดุสารนิเทศตรงกับ
หลักสูตร มีอาคารสถานที่ที่กว�างขวางเพียงพอให�บริการ มีการดําเนินงานห�องสมุดที่มี
ประสิทธิภาพครบทั้งสามงาน คือ งานบริหาร งานเทคนิค และงานบริการและกิจกรรมและ
มีงบประมาณสําหรับใช�ในการบริหารจัดการ 
   นอกจากนี้ นุชทิชา พรมตัน (2556, หน�า 48) พบว2า การบริหารงาน
ห�องสมุดโรงเรียนนั้นทุกฝdายต2างมีบทบาทสําคัญในการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนให�
เกิดประสิทธิภาพ ไม2ว2าจะเป3นผู�บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา
ขึ้นพื้นฐาน ซึ่งในการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนนั้นอาจแบ2งได�เป3น 3 ด�าน คือ  
ด�านการบริหารงาน ด�านการบริหารงานเทคนิค และด�านการบริหารงานบริการและ
กิจกรรม 
   1.3 กระบวนการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน ประกอบด�วย  
การวางแผนการจัดองค7การการจัดบุคคลเข�าทํางาน การดําเนินการพัฒนา การติดตาม
ประเมินผล ทั้งนี้เนื่องจากกระบวนการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนเป3นลําดับขั้นตอน 
ในการทํางานร2วมกันอย2างมีระเบียบแบบแผนผู�รับผิดชอบงานห�องสมุดโรงเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียน โดยกระบวนการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนจะต�องดําเนินการเป3น
ขั้นตอนจากการวางแผน ที่เริ่มจากการศึกษาสภาพปZญหาและความต�องการ แล�วนํามา
กําหนดแนวทางการดําเนินงานหรือปฏิบัติกิจกรรมร2วมกันของผู�เกี่ยวข�อง เช2น การประชุม
ช้ีแจงเพื่อกําหนดแนวทางแต2งตั้งคณะดําเนินงานกําหนดแผนการดําเนินงาน แบ2งหน�าที่
รับผิดชอบงานในเรื่องใดควรอยู2ภายใต�สิ่งแวดล�อมใดใช�วัสดุอุปกรณ7ใดบ�างเป3นการจัดส2วน
ราชการหรือองค7การการจัดแบ2งส2วนงานต�องพิจารณาให�เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
มีการแบ2งงาน กําหนดขอบเขตอํานาจหน�าที่ความรับผิดชอบของบุคคลทุกคนในหน2วยงาน 
สรรหา คัดเลือกบุคคลเข�าทํางานให�เหมาะสมกับงานเพื่อให�ได�คนมีความรู�ความสามารถ
มาปฏิบัติงานให�เหมาะสมเพื่อจะได�ปฏิบัติตามกิจกรรมที่กําหนดไว�ในแผนหรือโครงการที่
เป3นหน�าที่ของผู�รับผิดชอบเพื่อให�งานบรรลุวัตถุประสงค7 และมีการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานเป3นขั้นตอนในการตรวจสอบความสําเร็จของการดําเนินการด�วยวิธีการต2างๆ  
เช2น การสอบถามความพึงพอใจและการนําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาการ
ดําเนินกิจกรรมต2างๆ อย2างต2อเนื่อง สอดคล�องกับ รุ2งราตรี เขียวเพชร (2555, หน�า 13)
พบว2า กระบวนการบริหารงานห�องสมุดว2ามีขั้นตอน ดังนี้ การวางแผน การจัดองค7การ   
การจัดบุคคลเข�าทํางาน การสั่งการการประสานงาน การรายงาน การจัดหางบประมาณ 
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   นอกจากนี้พรพรรณ คนกลาง (2556, หน�า 22) พบว2า กระบวนการ
บริหารงานห�องสมุดว2าประกอบด�วย การกําหนดนโยบาย การวางแผน การดําเนินงานตาม
แผนและการประเมินผล  
   1.4 ผลของการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน ประกอบด�วย นักเรียน 
มีนิสัยรักการอ2านห�องสมุดมีบรรยากาศที่เอื้อต2อการเข�าใช�บริการมีการบริการที่ดี และ
นักเรียนเข�าใช�บริการห�องสมุดในการศึกษาค�นคว�ามากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากผลของ 
การบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนเป3นการแสดงถึงความสําเร็จที่เกิดจากการดําเนินการ
บริหารงานห�องสมุดโรงเรียน พิจารณาจากการความพึงพอใจของผู�รับบริการและสถิติ 
การเข�าใช�ห�องสมุดโรงเรียน โดยผลจากการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนส2งผลให�ห�องสมุด
โรงเรียนมีบรรยากาศที่น2าเข�าใช�บริการ ผู�เรียนเข�าใช�ประโยชน7จากห�องสมุดมากขึ้น  
ผู�เรียนมีนิสัยรักการอ2าน ใช�เวลาว2างให�เกิดประโยชน7 มีการจัดระบบดูแลห�องสมุดที่มี
ประสิทธิภาพ มีการบริการที่ดีทําให�มีความสะอาดเรียบร�อยน2าเข�าใช�บริการผู�เข�ารับบริการ
มีความพึงพอใจ สอดคล�องกับ สมนึก กลีบก�อน (2550, หน�า 9) พบว2า ผลของ 
การบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน คือ นักเรียนสามารถเลือกศึกษาค�นคว�าตามความสนใจ  
ความต�องการและความสามารถของแต2ละบุคคลเพื่อความเจริญงอกงามของสติปZญญา
และจิตใจสร�างนิสัยรักการอ2านและการค�นคว�าเพื่อการศึกษาตลอดชีวิตนักเรียนเกิดทักษะ
ในการใช�หนังสือและโสตทัศนวัสดุเพื่อประโยชน7ในการศึกษาค�นคว�า มีการให�บริการและ
ความสะดวกแก2ครู นักเรียนในการเข�าใช�ห�องสมุดมากขึ้น 
   นอกจากนี้ อุษณา ป_อมลิขิตกุล (2555, หน�า 54) พบว2า ผลของ 
การบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน ส2งผลให�นักเรียนเข�าใช�บริการห�องสมุดมากขึ้น ห�องสมุด
มีบรรยากาศที่น2าเข�าใช�บริการ มีการจัดระบบดูแลห�องสมุดที่มีประสิทธิภาพ มีการบริการ
ที่ดีทําให�มีความสะอาดเรียบร�อยน2าเข�าใช�บริการ นักเรียนเข�าใช�บริการห�องสมุดมากขึ้น 
  2. รูปแบบการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ที่ผู�วิจัยพัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมทั้งโดยรวมและ
รายด�านอยู2ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป3นรายด�านมีรายละเอียด ดังนี้ 
   2.1 ปZจจัยสนับสนุนการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน โดยภาพรวมอยู2ใน
ระดับเหมาะสมมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป3นรายด�านมีรายละเอียด ดังนี้ 
    2.1.1 ผู�บริหาร มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุดโดยผู�บริหาร 
เป3นบุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารโรงเรียนผู�บริหารมีบทบาทในการบริหารงาน 
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ห�องสมุดโดยเป3นผู�กําหนดนโยบาย กํากับติดตาม ตรวจสอบ ให�คําปรึกษาสนับสนุน 
ประเมินผล อย2างสมํ่าเสมอและต2อเนื่อง ผู�บริหารมีความรู�ความเข�าใจในการบริหารงาน
ห�องสมุดโรงเรียน ห�องสมุดโรงเรียนจึงจะได�มีการใช�ประโยชน7อย2างคุ�มค2า และปZจจัยที่
สําคัญที่สุดคือการให�ขวัญและกําลังใจด�วยการเข�าไปมีส2วนร2วมรับรู�การปฏิบัติงานช่ืนชม
ผลงาน ยกย2อง ชมเชย สอดคล�องกับ ไพบูลย7 คําจริง (2550, หน�า 25) พบว2า 
การบริหารงานห�องสมุดในด�านต2างๆ เพื่อให�เกิดประสิทธิภาพนั้น ผู�บริหารเป3นผู�กําหนด
นโยบาย แนวปฏิบัติงานที่ชัดเจน ตลอดจนต�องดูแลและควบคุม กํากับ ติดตาม ประเมินผล 
อย2างสมํ่าเสมอและต2อเนื่อง ห�องสมุดโรงเรียนจึงจะได�มีการใช�ประโยชน7อย2างคุ�มค2า 
นอกจากนี้ กัลยาณี จันทร7คําหอม (2551, หน�า 28) พบว2า ผู�บริหารทําหน�าที่กํากับติดตาม 
ตรวจสอบ ให�คําปรึกษาสนับสนุนปZจจัยทั้งด�านวัสดุ สิ่งของ เงินและสนับสนุนปZจจัยที่
สําคัญที่สุด คือ การให�ขวัญและกําลังใจด�วยการเข�าไปมีส2วนร2วมรับรู�การปฏิบัติงานช่ืนชม
ผลงานยกย2อง ชมเชย และการให�รางวัล เช2นเดียวกับ ณัฐติยา เหล2าโสภา (2555, หน�า 
35) พบว2า ผู�บริหารเป3นผู�มีบทบาทสําคัญยิ่งในการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการใช�ห�องสมุด
เพื่อการเรียน การสอน ตลอดจนให�การสนับสนุน ร2วมมือและช2วยเหลืองานห�องสมุด ดังนี้  
1) ให�ความสําคัญต2อห�องสมุดในการพัฒนาการเรียนการสอน 2) ให�ความสนับสนุน 
ด�านกําลังคนและการเงิน 3) เข�าใจบทบาทข�องห�องสมุดและให�กําลังใจแก2บรรณารักษ7หรือ
ครูที่ทําหน�าที่บรรณารักษ7ด�วยความจริงใจ และยุติธรรม 4) ส2งเสริมให�บรรณารักษ7หรือครู
ที่ทําหน�าที่บรรณารักษ7เข�ารับการอบรมสัมมนาและศึกษาต2อในสาขาวิชาชีพของตน เพื่อ
ความก�าวหน�าใหม2ๆ  ในวงการบรรณารักษ7ศาสตร7 5) ส2งเสริมให�มีการเรียนการสอนโดยใช�
ห�องสมุดอย2างสมํ่าเสมอ 6) เป3นผู�ประสานความสัมพันธ7ระหว2างครูผู�สอนกับบรรณารักษ7
หรือครูที่ทําหน�าที่บรรณารักษ7 7) เปeดโอกาสให�บรรณารักษ7หรือครูที่ทําหน�าที่บรรณารักษ7
ได�ทํางานอย2างเต็มที่ 
    2.1.2 บุคลากร มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด โดยบุคลากร 
ที่รับผิดชอบงานห�องสมุดโรงเรียนซึ่งมีหน�าที่เป3นหัวหน�างานห�องสมุดมีความรู�ความเข�าใจ
เกี่ยวกับหลักการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน เห็นคุณค2าและความสําคัญของ 
การบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน มีความรู�ทางด�านบรรณารักษ7ศาสตร7 หรือ 
สารนิเทศศาสตร7 อาจเป3นความรู�ที่ได�จากการศึกษาโดยตรงหรือจากประสบการณ7 
ในการทํางานห�องสมุด และถ�าหากเป3นไปได�โรงเรียนควรจัดให�มีครูทําหน�าที่บรรณารักษ7
ห�องสมุด ปฏิบัติงานห�องสมุดเต็มเวลา อุทิศเวลาและเสียสละในปฏิบัติงานห�องสมุดและ
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รับผิดชอบงานด�านการสอนการใช�ห�องสมุดการที่ครูทําหน�าที่บรรณารักษ7 มีการพัฒนา
ตนเองโดยเข�ารับการอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อพัฒนางานห�องสมุดให�ดําเนินไปอย2างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล�องกับ กัลยาณี จันทร7คําหอม (2551, หน�า 30) พบว2า บทบาทหน�า
ของบุคลากรภายในโรงเรียนคือบุคคลที่ปฏิบัติงานในห�องสมุดมีหน�าที่แตกตางกันตาม
ภาระงาน มีจุดมุ2งหมายในการปฏิบัติงานเพื่อจัดเก็บรวบรวมดําเนินงานด�านเทคนิคและ
บริการสารสนเทศ บุคลากรที่จําเป3นประกอบด�วย ผู�บริหารห�องสมุด ผู�ปฏิบัติงานในระดับ
วิชาชีพบรรณรักษ7ศาสตร7 สารสนเทศศาสตร7หรือช่ืออื่นใดด�านห�องสมุด และผู�อื่นใดที่ม ี

พื้นฐานความรู�ทางวิชาการด�านอื่นที่จําเป3นสําหรับการปฏิบัติงานในห�องสมุด นอกจากนี้ 
ชิตชนก บุญรักษา (2551, หน�า 32) พบว2า บุคลากรภายในโรงเรียนมีบทบาทหน�าที่ 
ในการพัฒนาการเรียนการสอนให�บรรลุวัตถุประสงค7ที่กําหนดไว�ในหลักสูตร โดยครู 
อาจารย7 บุคลากรในโรงเรียนบรรณารักษ7 ครูที่ทําหน�าที่บรรณารักษ7ศึกษาหลักสูตรในแต2
ละระดับและร2วมมือกันดําเนินการสอน จัดหาสื่อการศึกษามาให�นักเรียนได�พัฒนา 
การเรียนรู�ของตน เช2นเดียวกับ ผกามาศ วัยวุฒิ (2556, หน�า 51) พบว2า บทบาทหน�าของ
บุคลากรภายในโรงเรียน คือ การจัดการด�านบุคลากรของห�องสมุดโรงเรียน ได�แก2  
การสรรหาบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การสั่งการ การควบคุมงาน และการสร�างขวัญ
หรือกําลังใจ ตลอดจนสนับสนุนให�บุคลากรของห�องสมุดสามารถปฏิบัติงานได�อย2างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
    2.1.3 งบประมาณมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด  
โดยการจัดสรรงบประมาณแก2ห�องสมุดเพื่อให�ห�องสมุดสามารถดําเนินงานได�อย2างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนควบคุม ตรวจสอบการใช�เงินให�เป3นไปตาม
วัตถุประสงค7ของห�องสมุดโรงเรียน งบประมาณของห�องสมุดโรงเรียนมีแหล2งที่มาจากเงิน
งบประมาณ เงินบํารุงการศึกษา เงินบริจาค คณะกรรมการสถานศึกษาให�ความร2วมมือ 
ในการจัดหางบประมาณ และเงินรายได�จากการจัดกิจกรรมห�องสมุด บรรณารักษ7 
มีส2วนร2วมในการจัดสรรงบประมาณในการบริหารงาน วางแผนการบริหารงบประมาณ 
ผู�บริหารมีการติดตามประเมินผลการใช�งบประมาณเพื่อการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพ 
สอดคล�องกับ ชิตชนก บุญรักษา (2551, หน�า 47) พบว2า ปZจจัยด�านงบประมาณ 
ในการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน มีแหล2งที่มาจากเงินงบประมาณเงินบํารุงการศึกษา 
เงินบริจาค และเงินรายได�จากการจัดกิจกรรมห�องสมุด บรรณารักษ7จะต�องวางแผน 
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การบริหารงบประมาณซึ่งโดยทั่วไปมีข�อจํากัดอย2างมีประสิทธิภาพ มีวิธีการหารายได�หรือ
วัสดุสารนิเทศ รวมทั้งมีมนุษยสัมพันธ7อันดี และมีความร2วมมือกับแหล2งต2างๆ นอกจากนี้
มนัสปอง ศรีทอง (อ�างถึงใน พัชรี รักษาสุวรรณ, 2552, หน�า 15) พบว2า ปZจจัยด�าน
งบประมาณในการบริหารงานห�องสมุด เป3นปZจจัยสําคัญประการหนึ่งที่จะช2วยให� 
การดําเนินงานทุกอย2างเป3นไปอย2างราบรื่น ซึ่งอาจแบ2งได�เป3น 2 รูปแบบ ดังนี้  
1) งบประมาณที่ได�รับการจัดสรรจากหน2วยงานต�นสังกัด 2) งบประมาณที่ห�องสมุด 
จัดหาเอง เช2นเดียวกับ ผกามาศ วัยวุฒิ (2556, หน�า 51) พบว2า ปZจจัยด�านงบประมาณ 
ในการบริหารงานห�องสมุดคือการจัดสรรงบประมาณแก2ห�องสมุด เพื่อให�ห�องสมุดมาสารถ
ดําเนินงานได�อย2างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนควบคุม ตรวจสอบการใช�เงิน
ให�เป3นไปตามวัตถุประสงค7ของห�องสมุดโรงเรียน   
    2.1.4 อาคารสถานที่ มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด  
โดยอาคารสถานที่ในการจัดทําห�องสมุดควรมีอาคารสถานที่ที่เป3นเอกเทศ ห�องหรือมุมที่
สามารถตกแต2งบรรยากาศให�มีชีวิตชีวา มีการกําหนดนโยบายการดําเนินการด�านอาคาร
สถานที่ การอํานวยความสะดวกเรื่องอาคารสถานที่ของห�องสมุดโดยคํานึงถึง 
ความต�องการของผู�ให�บริการและผู�รับบริการทุกกลุ2มเป_าหมายและมีการขยายพื้นที่ 
ในอนาคต ควรมีพื้นที่ปฏิบัติการและพื้นที่บริการด�ายเทคโนโลยี ห�องเก็บวัสดุ อุปกรณ7 
ครุภัณฑ7ห�องสมุดควรได�มาตรฐานและเพียงพอสําหรับการปฏิบัติงานและการจัดเก็บ 
ผู�บริหารมีการนิเทศติดตามผลการจัดอาคารสถานที่เพื่อความเหมาะสม สอดคล�องกับ
กัลยาณี จันทร7คําหอม (2551, หน�า 33) พบว2า ปZจจัยด�านอาคารสถานที่ควรมี 
การออกแบบอย2างเหมาะสม โดยคํานึงถึงความต�องการของผู�ให�บริการและผู�รับบริการ 
ทุกกลุ2มเป_าหมายและมีการขยายพื้นที่ในอนาคต ควรมีพื้นที่ปฏิบัติการและพื้นที่บริการ
ด�านเทคโนโลยี วัสดุ ครุภัณฑ7 ห�องสมุดควรได�มาตรฐานและเพียงพอสําหรับ 
การปฏิบัติงานและการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ นอกจากนี้ พัชรี รักษาสุวรรณ (2552, 
หน�า 17) พบว2า ปZจจัยด�านอาคารสถานที่ควรมีอาคารสถานที่ที่เป3นเอกเทศ ห�องหรือมุมที่
สามารถตกแต2งบรรยากาศให�มีชีวิตชีวา มีกิจกรรมที่มีคุณภาพให�นักเรียนได�ร2วมตลอดทั้งปf 
อีกทั้งมีกิจกรรมที่ให�บริการแก2ชุมชนด�วย เช2นเดียวกับ ผกามาศ วัยวุฒิ (2556, หน�า 51) 
พบว2า ปZจจัยด�านอาคารสถานที่ คือการอํานวยความสะดวกเรื่องอาคารสถานที่ของ
ห�องสมุดให�เหมาะสมและสอดคล�องกับภารกิจของห�องสมุดและการจัดการเรียนการสอน
ของครู นักเรียน 
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   2.1.5 วัสดุครุภัณฑ7มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด โดยวัสดุครุภัณฑ7
จัดเป3นปZจจัยพื้นฐานที่สําคัญที่แสดงถึงความพร�อมของห�องสมุด มีการใช�คอมพิวเตอร7ใน
การรับ-ส2งหนังสือ ครูบรรณารักษ7ควรสํารวจและตรวจสอบความเรียบร�อยของวัสดุ
อุปกรณ7และครุภัณฑ7ในห�องสมุดว2าครบถ�วนและเพียงพอหรือไม2จัดโตgะเก�าอี้ให�เหมาะสม
กับวัยของผู�ใช�บริการ มีตู�บัตรอํานวยความสะดวก มีสื่อสิ่งพิมพ7ที่ทันสมัย วัสดุครุภัณฑ7 
ควรคํานึงถึงคุณภาพ ประโยชน7ใช�สอย และความสวยงาม วัสดุครุภัณฑ7ที่ชํารุดต�องได�รับ
การซ2อมแซมให�ดีอยู2เสมอ สอดคล�องกับ กระทรวงศึกษาธิการ (อ�างถึงใน จงรัก อักษร, 
2554, หน�า 27) พบว2า ปZจจัยด�านวัสดุ ครุภัณฑ7ประกอบด�วย มาตรฐานที่ 1 ทรัพยากร
สารสนเทศประเภทวัสดุตีพิมพ7 1) ห�องสมุดมีจํานวนหนังสืออ�างอิง วารสาร นิตยสาร 
หนังสือพิมพ7 จุลสาร ในปริมาณที่เหมาะสมสอดคล�องกับหลักสูตร และความต�องการของ
ผู�ใช�บริการ 2) ห�องสมุดมีหนังสือที่สอดคล�องกับหลักสูตรและตอบสนองความเพลิดเพลิน 
จํานวน 20 เล2มขึ้นไปต2อนักเรียน 1 คน 3) ห�องสมุดมีหนังสืออ�างอิง 1 เล2มต2อนักเรียน  
20 คน 4) ห�องสมุดมีวารสาร นิตยสารที่มีการบอกรับเป3นสมาชิกอย2างต2อเนื่อง 5 เล2ม 
ขึ้นไป 5) ห�องสมุดมีหนังสือพิมพ7 2 ช่ือเรื่องขึ้นไปมาตรฐานที่ 2 ทรัพยากรสารสนเทศ
ประเภทวัสดุไม2ตีพิมพ7ห�องสมุดมีวัสดุสื่อประกอบการเรียนรู�และสื่ออิเล็กทรอนิกส7ต2างๆ  
ในปริมาณที่เหมาะสมและต2อหลักสูตรและความต�องการของผู�ใช�บริการนอกจากนี้ 
ทิวาพร พูลสวัสดิ์ (2558, หน�า 27) พบว2า ปZจจัยด�านวัสดุ ครุภัณฑ7เป3นสิ่งที่จําเป3นสําหรับ
ห�องสมุดในการจัดวางวัสดุสารนิเทศ และเป3นเครื่องอํานวยความสะดวกให�แก2ผู�ใช�  
ควรคํานึงถึงคุณภาพ ประโยชน7ใช�สอย และความสวยงาม ครุภัณฑ7ต�องเหมาะกับผู�ใช�ตาม
ประเภทห�องสมุด ควบคู2ไปกับทรัพยากรสารนิเทศ เช2นเดียวกับ พสิษฐพล อินทสอน 
(2558, หน�า 65) พบว2า ปZจจัยด�านวัสดุ ครุภัณฑ7 เป3นปZจจัยพื้นฐานที่สําคัญที่แสดงถึง
ความพร�อมของห�องสมุด ครูบรรณารักษ7ควรสํารวจและตรวจสอบความเรียบร�อยของวัสดุ
อุปกรณ7และครุภัณฑ7ในห�องสมุดว2าครบถ�วนและเพียงพอหรือไม2  
  2.2 ขอบข2ายการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน โดยภาพรวมอยู2ในระดับ
เหมาะสมมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป3นรายด�านมีรายละเอียด ดังนี้ 
   2.2.1 บริหารงานมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด โดยการบริหารงาน
คือ การจัดและดูแลควบคุมให�งานนั้นดําเนินไปด�วยความเรียบร�อยและบังเกิดผลดีแก2งาน
ดําเนินการดูแลควบคุมให�มีการทํางานในสายงานต2างๆ ในห�องสมุดให�เป3นไปอย2าง
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เรียบร�อย มีประสิทธิภาพ โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติคือ จัดทําแผนปฏิบัติงาน มีการแต2งตั้ง
ครูผู�รับผิดชอบงานห�องสมุดเป3นลายลักษณ7อักษรจัดทําคู2มือการปฏิบัติงาน 
ห�องสมุดโรงเรียนและควบคุมให�มีการปฏิบัตไิปตามแผนที่วางไว� สอดคล�องกับ 
ชิดชนก บุญรักษา (2551, หน�า 49) พบว2า การบริหารงานเป3นกระบวนการที่สลับซับซ�อน  
มีลักษณะเป3นทั้งศาสตร7และศิลปh ควบคู2กับผู�ปฏิบัติจะต�องมีความรู�ความเข�าใจ  
มีความชํานาญทั้งทักษะและประสบการณ7ในการใช�ทรัพยากรให�เกิดประโยชน7สูงสุดตาม
วัตถุประสงค7ที่วางไว� การบริหารงานที่จะได�ผลสมบูรณ7จําเป3นต�องมีจุดประสงค7และ
เป_าหมายเข�ามามีบทบาทเกี่ยวข�องด�วยเสมอ นอกจากนี้ จงรัก อักษร (2554, หน�า 39)  
พบว2า งานบริหารเป3นหน�าที่โดยตรงของหัวหน�าบรรณารักษ7ห�องสมุดโรงเรียนซึ่งต�องอาศัย
หลักการบริหารทั่วไป เพื่อให�ผู�เกี่ยวข�องให�ความร2วมมือเพื่อให�ห�องสมุดประสบความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค7 ได�แก2 งานนโยบายและแผน งานอาคารสถานที่ งานครุภัณฑ7 งานวัสดุ
สารนิเทศ งานบุคลากร งานงบประมาณ งานประชาสัมพันธ7 งานสถิติและรายงาน 
เช2นเดียวกับ ณัฐติยา เหล2าโสภา (2555, หน�า 49) พบว2า การบริหารงาน คือ ระบบ 
การดําเนินงานการควบคุมงานให�ดําเนินไปด�วยความเรียบร�อยตามบทบาทการบริหารงาน
ซึ่งเป3นการกระทําสิ่งหนึ่งของคนตั้งแต2 2 คนขึ้นไป มีกระบวนการที่สลับซับซ�อน มีทั้ง
ศาสตร7และศิลปhควบคู2กัน การบริหารงานต�องมีปรัชญา แนวคิด กระบวนการ ตลอดจน
ความชํานาญ ทักษะและประสบการณ7 นํามาประยุกต7ให�ได�ผลตามความมุ2งหมาย มุ2งถึง
ความสําเร็จร2วมกัน โดยยึดหลักประหยัดและประสิทธิภาพ และความสําเร็จนั้นจะต�องเป3น
ที่พอใจของผู�รับบริการ เพื่อให�การบริหารมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
   2.2.2 เทคนิคห�องสมุดมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด   
โดยห�องสมุดต�องเลือกหนังสือที่ดีที่สุดของแต2ละสาขาวิชา เพื่อให�ผู�ใช�ได�รับประโยชน7 
อย2างคุ�มค2า มีการกําหนดปฏิทินการปฏิบัติงานเทคนิค จัดเก็บสถิติการปฏิบัติงาน   
เปeดบริการห�องสมุดตลอดเวลาทําการของสถานศึกษา บริการสืบค�นข�อมูลด�วยระบบ 
คอมพิวเตอร7 การจัดหาหนังสือสิ่งพิมพ7และโสตวัสดุตามความสนใจของผู�เข�าใช�บริการ   
มีการลงทะเบียนหนังสือ การจัดหมวดหมู2หนังสือ การทําบัตรรายการหนังสือ การเตรียม
หนังสือเพื่อให�บริการ การจัดหนังสือขึ้นช้ัน การระวังรักษาหนังสือ การสํารวจและจําหน2าย
ออก จัดเตรียมไว�สําหรับให�บริการ อย2างมีประสิทธิภาพ นํามาประยุกต7ให�ได�ตามความ 
มุ2งหมาย เพื่อให�เกิดความสะดวก และทันต2อการให�บริการสอดคล�องกับ  
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จงรัก อักษร (2554, หน�า 33) พบว2า งานเทคนิคซึ่ง ได�แก2 การคัดเลือก การจัดหาหนังสือ
สิ่งพิมพ7และโสตวัสดุ การจัดหมวดหมู2 ทําบัตรรายการ การเตรียมหนังสือเพื่อบริการ  
การจัดหนังสือขึ้นช้ัน การจัดทําดรรชนีวารสาร การทําบรรณานุกรม การทําบรรณานิทัศน7 
การทํากฤตภาค การดูแลรักษาและซ2อมแซม รวมถึงการสํารวจและจําหน2ายหนังสือ  
อันเป3นการเตรียมสารนิเทศเพื่อให�บริการอย2างมีประสิทธิภาพ ซึ่งล�วนแต2เป3นงานที่ทําให�
กิจการห�องสมุดดําเนินไปได�รวดเร็วและทันต2อผู�มาใช�บริการ นอกจากนี้ 
ณัฐติยา เหล2าโสภา (2555, หน�า 55) พบว2า งานเทคนิคห�องห�องสมุดคือการที่ห�องสมุด
ต�องเลือกหนังสือที่ดีที่สุดของแต2ละสาขาวิชา เพื่อให�ผู�ใช�ได�รับประโยชน7อย2างคุ�มค2า  
การจัดหาหนังสือเข�าห�องสมุด การลงทะเบียนหนังสือ การจัดหมวดหมู2หนังสือ  
การทําบัตรรายการหนังสือ การเตรียมหนังสือเพื่อให�บริการ การจัดหนังสือขึ้นช้ัน  
การระวังรักษาหนังสือ การสํารวจและจําหน2ายออก การจัดทําบรรณานุกรม  
บรรณานิทัศน7 ดรรชนีวารสาร กฤตภาค ทั้งหมดที่กล2าวมานี้บรรณารักษ7เป3นผู�วางแผน
ดําเนินงาน จัดเตรียมไว�สําหรับให�บริการ อย2างมีประสิทธิภาพ นํามาประยุกต7ให�ได�ผงตาม
ความมุ2งหมาย เพื่อให�เกิดความสะดวก และทันต2อการให�บริการสําหรับครู นักเรียน 
เช2นเดียวกับ ผกามาศ วัยวุฒิ (2556, หน�า 27) พบว2า งานเทคนิคเป3นงานที่ครูบรรณารักษ7
และผู�เกี่ยวข�องดําเนินการเกี่ยวกับวัสดุสารสนเทศ นับตั้งแต2การคัดเลือกจัดหาเข�ามา
จนกระทั่งจําหน2ายออกไปจากห�องสมุด งานเทคนิคห�องสมุด ได�แก2 1) การสํารวจหนังสือ
สิ่งพิมพ7ต2างๆ และโสตทัศนวัสดุ เพื่อดูสภาพปZจจุบันและความต�องการว2า ควรเลือกสิ่งใด
เข�ามา ควรซ2อมแซมสิ่งใดบ�างหรือจําหน2ายสิ่งใด 2) การเลือกและจัดหาวัสดุสารนิเทศ 
ควรเลือกดูให�เหมาะสมและตรงกับความต�องการให�มากที่สุดตามสภาพของงบประมาณ
และความต�องการของบุคลากร 3) การเตรียมหนังสือเพื่อให�บริการ เช2น สํารวจดู 
ความเรียนร�อยของหนังสือ ลงทะเบียน ทําบัตรยืม ฯลฯ 4) การจัดหมวดหมู2หนังสือ 
หมายถึง การจัดระบบให�กับหนังสือในห�องสมุดของตนเองอาจจัดได�หลายวิธีตามสภาพ
ความเหมาะสม 
   2.2.3 การบริการและกิจกรรมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด  
โดยการจัดกิจกรรมที่สนับสนุนการศึกษาค�นคว�าด�วยตนเองกิจกรรมที่สร�างความเข�าใจใน
เรื่องการใช�ห�องสมุด และเชิญชวนให�ผู�ใช�ห�องสมุดมโีอกาสเข�าร2วมกิจกรรม และตอบสนอง
ความต�องการของผู�ใช�ห�องสมุดไม2เหมือนกัน โดยมีครูบรรณารักษ7และทุกฝdายที่เกี่ยวข�อง
เป3นตัวจักรสําคัญในการขับเคลื่อน เพื่อเป3นการส2งเสริมการอ2าน จัดกิจกรรมส2งเสริม 
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การอ2านที่หลากหลายทั้งในและนอกห�องสมุด มีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศตาม 
ความต�องการของผู�ใช�บริการเพื่อให�ผู�ใช�บริการห�องสมุดได�รับความสะดวกและได�รับ
ประโยชน7สูงสุดในการใช�หนังสือและวัสดุสารนิเทศอื่นๆ ที่ห�องสมุดจัดให�มีขึ้นเพื่อประโยชน7
แก2การศึกษาค�นคว�า เป3นการสนับสนุนการเรียนการสอนให�มีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน7สูงสุดกับนักเรียน สอดคล�องกับ กัลยาณี จันทร7คําหอม (2551, หน�า 30) พบว2า
การบริการและกิจกรรมเป3นงานประจําที่ต�องอํานวยความสะดวกผู�ใช�เป3นหน�าที่หลักที่
ห�องสมุดจัดรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัยและมีคุณภาพปริมาณเพียงพอ
สามารถนํามาให�บริการด�วยวิธีต2างๆ เพื่อให�ผู�ใช�เกิดประโยชน7สูงสุดนอกจากนี้ 
พัชรี รักษาสุวรรณ (2552, หน�า 30) พบว2า การบริการและกิจกรรม คืองานที่จัดขึ้น
สําหรับให�ผู�ใช�บริการห�องสมุดได�รับความสะดวกและได�รับประโยชน7สูงสุดในการใช�หนังสือ
และวัสดุสารนิเทศอื่นๆ ที่ห�องสมุดจัดให�มีขึ้นเพื่อประโยชน7แก2การศึกษาค�นคว�า ความรู�
ทั่วไป ความจรรโลงใจ และเพื่อความเพลิดเพลิน เช2นเดียวกับ ณัฐติยา เหล2าโสภา  
(2555, หน�า 57) พบว2า การบริการและกิจกรรมห�องสมุดเป3นการปฏิบัติงานห�องสมุดเพื่อ
อํานวยความสะดวกแก2ผู�ใช�บริการห�องสมุด เชิญชวนน2าเข�าใช� โดยจัดสถานที่ภายใน
ห�องสมุดให�แลดูสวยงามมีระเบียบและสะอาด จัดกิจกรรมการอ2านและกิจกรรมห�องสมุด
ตามระยะเวลาโดยคํานึงถึงความน2าสนใจ ความสะดวก และระยะเวลาในการจัดเพื่อให�
บรรลุวัตถุประสงค7 ส2งเสริมการเรียนการสอน การศึกษาค�นคว�าตามหลักสูตรอย2างมี
ประสิทธิภาพให�ได�มาตรฐานห�องสมุดโรงเรียน 
  2.3 กระบวนการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน โดยภาพรวมอยู2ในระดับ
เหมาะสมมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป3นรายด�านมีรายละเอียด ดังนี้ 
   2.3.1 การวางแผน มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด  
โดยการวางแผนพัฒนาห�องสมุดโรงเรียนบุคลากรทุกคนมีส2วนร2วมในการจัดห�องสมุดเพื่อ
สนองนโยบายที่กําหนดไว�ได�สมบูรณ7ซึ่งการวางโครงการจะดําเนินการไปได�เร็วหรือ 
ช�าขึ้นอยู2กับกําลังเงิน คนและสถานที่เป3นสําคัญ มีการจัดโครงการ/กิจกรรมของห�องสมุด
ตลอดปfการศึกษา สอดคล�องกับ น้ําทิพย7 วิภาวิน (2548, หน�า 126) พบว2า กระบวนการ
บริหารงานห�องสมุดโรงเรียนขั้นการวางแผน คือ หน�าที่ของการจัดการเกี่ยวข�องกับ 
การกําหนด วัตถุประสงค7 นโยบาย พันธกิจ วิสัยทัศน7 แผนงานโครงการ และกําหนด 
กลยุทธ7สําหรับการปฏิบัติงานและ ทรัพยากรให�เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให�บริการ 
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แก2บุคลากรภายในองค7กรที่สังกัดอยู2 และส2งเสริมวัตถุประสงค7 หรือเป_าหมายขององค7กร 
หรือของหน2วยงานที่สังกัดอยู2 และตอบสนองบทบาทหน�าที่ของห�องสมุดและ 
ศูนย7สารสนเทศที่มุ2งให�ผู�ใช�ได�ใช�ประโยชน7จากทรัพยากรและบริการหลากหลายที่มีสําหรับ
การศึกษาค�นคว�า อย2างมีทักษะ หรือการรู�สารสนเทศ เพื่อนําไปสู2การสร�างนวัตกรรมใน
สังคมแห2งการเรียนรู� นอกจากนี้ สมนึก ก�อนกลีบ (2550, หน�า 11) พบว2า กระบวนการ
บริหารงานห�องสมุดโรงเรียนขั้นการวางแผนเป3นการจัดห�องสมุดเพื่อสนองนโยบายที่
กําหนดไว�ได�สมบูรณ7ซึ่งการวางโครงการจะดําเนินการไปได�เร็วหรือช�าขึ้นอยู2กับกําลังเงิน 
คนและ สถานที่ เป3นสําคัญ เช2นเดียวกับ ชิดชนก บุญรักษา (2551, หน�า 24) พบว2า
กระบวนการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนขั้นการวางแผนเป3นการวางแผนพัฒนาห�องสมุด
โรงเรียนควรให�บุคลากรทุกคนมีส2วนร2วมโดยมีแนวทาง ดังต2อไปนี้ 1) ศึกษาผลการประเมิน
สภาพปZจจุบันของห�องสมุดโรงเรียน วิเคราะห7จุดเด2น จุดด�อย ปZญหาและอุปสรรค 
ในการดําเนินงาน 2) กําหนดจุดที่จะพัฒนาและลําดับความสําคัญ 3) ระดมความคิด  
หาวิธีพัฒนาในแต2ละจุดและเลือกวิธีพัฒนาที่มีความเป3นไปได�และคาดว2าจะ 
ประสบความสําเร็จมากที่สุด 4) วางแผนพัฒนาโดยเขียนเป3นโครงการหรือแผนจัดกิจกรรม
ตามความเหมาะสม 
   2.3.2 การจัดองค7การ มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด  
โดยการกําหนดว2าแต2ละแผนกจะมีหน�าที่รับผิดชอบงานในเรื่องใดควรอยู2ภายใต�
สิ่งแวดล�อมใดใช�วัสดุอุปกรณ7ใดบ�างเป3นการจัดส2วนราชการหรือองค7การการจัดแบ2งส2วน
งานต�องพิจารณาให�เหมาะสมกับการปฏิบัติงานมีการแบ2งงาน กําหนดขอบเขตอํานาจ
หน�าที่ความรับผิดชอบของบุคคลทุกคนในหน2วยงาน สอดคล�องกับ น้ําทิพย7 วิภาวิน  
(2548, หน�า 126) พบว2า กระบวนการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนขั้นการจัดองค7การเป3น
การกําหนดว2าแต2ละแผนกจะมีหน�าที่รับผิดชอบงานในเรื่องใดควรอยู2ภายใต�สิ่งแวดล�อมใด
ใช�วัสดุอุปกรณ7ใดบ�าง งานสัมพันธ7กับแผนกงานใดถือเป3นการป_องกันความสับสน ซ้ําซ�อน
ในการทํางานและถือเป3นการประหยัดงบประมาณในกรณีที่แต2ละแผนกงานสามารถใช�
สถานที่ วัสดุและอุปกรณ7ร2วมกันได�ในการจัดองค7กรในห�องสมุดและศูนย7สารสนเทศ
สามารถจัดแบ2งได�โดยพิจารณาตามลักษณะงาน ดังต2อไปนี้ 1) ตามลักษณะการให�บริการ 
เช2น บริการให�ยืมบริการแนะนําการอ2าน เป3นต�น 2) ตามลักษณะของผู�รับบริการ เช2น
บริการสําหรับเด็กบริการสําหรับผู�พิการ เป3นต�น 3) ตามกระบวนการทํางาน เช2น  
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แผนกคัดเลือก แผนกจัดซื้อ แผนกวิเคราะห7และ ทํารายการ เป3นต�น 4) ตามลักษณะหน�าที่
หรือประเภทของงานเช2นแผนกงานบุคคลแผนกการเงิน 5) ตามตําแหน2งที่ตั้งทําการ เช2น
ห�องสมุดกลางห�องสมุดประชาชน 6) ตามช2วงเวลาทําการ เช2น บริการภาคเช�า 
บริการภาคค่ํา เป3นต�น นอกจากนี้ ชุมากานต7 สุรเสียง (2552, หน�า 14) พบว2า 
กระบวนการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนขั้นการจัดองค7การ คือ การจัดหน2วยงานระเบียบ
สอดคล�องกับนโยบายและวัตถุประสงค7 โดยแบ2งหน2วยงาน กําหนดงานและ 
ความรับผิดชอบของบุคคลในหน2วยงานให�เหมาะสมเช2นเดียวกับ กฤษฎา ประเสรฐิศรี  
(2554, หน�า 25) พบว2า กระบวนการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนขั้นการจัดองค7การเป3น 
การจัดส2วนราชการหรือองค7การการจัดแบ2งส2วนงานต�องพิจารณาให�เหมาะสมกับ 
การปฏิบัติงานมีการแบ2งงาน กําหนดขอบเขตอํานาจหน�าที่ความรับผิดชอบของบุคคล 
ทุกคนในหน2วยงานการติดต2อบังคับบัญชาสายงานการกําหนดขอบเขตอํานาจการแก�ไข
อุปสรรคข�อขัดข�อง ตลอดจนการปรับปรุงองค7การบริหารให��ดีขึ้น 
   2.3.3 จัดบุคคลเข�าทํางาน มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด  
โดยการสรรหา คัดเลือกบุคคลเข�าทํางานให�เหมาะสมกับงานการจัดงานเกี่ยวกับบุคคล 
หรือการบริหารงานบุคคลงานนี้เป3นงานที่จําเป3นอย2างยิ่งเพื่อให�คนมีความรู�ความสามารถ
มาปฏิบัติงานให�เหมาะสมเพื่อจะได�บรรลุเป_าหมายที่กําหนดไว�สอดคล�องกับ  
น้ําทิพย7 วิภาวิน (2548, หน�า 126) พบว2า กระบวนการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 
ขั้นการจัดบุคคลเข�าทํางาน คือ การสรรหา คัดเลือกบุคคลเข�าทํางานให�เหมาะสมกับงาน 
เพื่อให�การทํางานบรรลุผลที่ได�ตั้งไว�เพราะทรัพยากรมนุษย7คือผู�ที่ใช�งบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ7 ดําเนินงานตามแบบแผนที่ได�สร�างขึ้น ซึ่งจะประสบผลสําเร็จและบรรลุเป_าหมาย
หรือไม2นั้น ขึ้นอยู2กับว2าหน2วยงานหรือองค7กรมีทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถและ
กระบวนการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพมากน�อยเพียงใด นอกจากนี้ กฤษฎา ประเสริฐศรี 
(2554, หน�า 25) พบว2า กระบวนการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนขั้นการจัดบุคคลเข�า
ทํางานเป3น การจัดบุคคลและเจ�าหน�าที่มาปฏิบัตใิห�สอดคล�องกันกับการจัดแบ2งหน2วยงาน
เพื่อให�คนมีความรู�ความสามารถมาปฏิบัติงานให�เหมาะสม (Competent Man for 
Competent job) รวมถึงการสร�างสัมพันธ7ระหว2างคนกับงาน เช2นเดียวกับ ชัชรา ควรเนตร 
(2557, หน�า 26) พบว2า กระบวนการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนขั้นการจัดบุคคล 
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เข�าทํางานเป3นการจัดงานเกี่ยวกับบุคคล หรือการบริหารงานบุคคลงานนี้เป3นงานที่จําเป3น
อย2างยิ่งควรคัดเลือกผู�ที่มีความรู�ความเข�าใจและศรัทธาในงานห�องสมุดจัดวางบุคคลให�
เหมาะสมกับงานและความสามารถของแต2ละบุคคล 
   2.3.4 การดําเนินการพัฒนามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด  
โดยการดําเนินการพัฒนา เป3นขั้นตอนสําคัญของกระบวนการบริหารเพราะเป3นขั้นตอนที่
ต�องปฏิบัติจัดทําตามกิจกรรมที่กําหนดไว�ในแผนงานหรือโครงการ เป3นขั้นตอนสําคัญของ
กระบวนการบริหารงานเพราะเป3นขั้นตอนที่ต�องปฏิบัติตามกิจกรรมที่กําหนดไว�ในแผนหรือ
โครงการที่เป3นหน�าที่ของผู�รับผิดชอบเพื่อให�งานบรรลุวัตถุประสงค7สอดคล�องกับ 
ชิดชนก บุญรักษา (2551, หน�า 24) พบว2า กระบวนการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 
ขั้นการดําเนินการพัฒนาเป3นการดําเนินงานพัฒนาห�องสมุดโรงเรียน มีแนวทาง ดังนี้   
1) ประชุมครูทั้งโรงเรียนเสนอโครงการหรือแผนการจัดกิจกรรม ร2วมกันอภิปรายและ
ปรับปรุงโครงการ 2) มอบหมายหน�าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานให�ครูทุกคนและนักเรียน
มีส2วนร2วมตามความถนัดและความสนใจ 3) กําหนดปฏิทินและลงมือปฏิบัติตามที่ได�รับ
มอบหมาย นอกจากนี้ กฤษฎา ประเสรฐิศรี (2554, หน�า 28) พบว2า กระบวนการ
บริหารงานห�องสมุดโรงเรียนขั้นการดําเนินการพัฒนาเป3นขั้นตอนสําคัญของกระบวนการ
บริหารเพราะเป3นขั้นตอนที่ต�องปฏิบัติจัดทําตามกิจกรรมที่กําหนดไว�ในแผนงานหรือ
โครงการเป3นหน�าที่ของผู�รับผิดชอบโครงการหรือผู�ปฏิบัติตามที่ระบุไว�ในโครงการส2วน
ผู�บริหารมีหน�าที่ในการควบคุม ติดตามนิเทศกํากับ เพื่อให�การดําเนินการตามแผนหรือ
โครงการบรรลุวัตถุประสงค7หรือเป_าหมายอย2างมีประสิทธิภาพสูงสุด เช2นเดียวกับ 
รุ2งราตรี เขียวเพชร (2555, หน�า 15) พบว2า กระบวนการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 
ขั้นการดําเนินการพัฒนาเป3นขั้นตอนสําคัญของกระบวนการบริหารงานเพราะเป3นขั้นตอนที่
ต�องปฏิบัติตามกิจกรรมที่กําหนดไว�ในแผนหรือโครงการที่เป3นหน�าที่ของผู�รับผิดชอบเพื่อให�
งานบรรลุวัตถุประสงค7 
   2.3.5 การติดตามประเมินผล มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด  
โดยการติดตามประเมินผลเป3นกระบวนการรวบรวมข�อมูลเกี่ยวกับการทํางาน  
การปฏิบัติงานในหน�าที่ของบุคลากร ตลอดจนสมรรถภาพของบุคลากร นําไปวิเคราะห7กับ
เกณฑ7หรือมาตรฐานที่เราต�องการแล�วตัดสินว2าดีหรือไม2เพียงใด ควรมีการติดตาม
ประเมินผลภาคเรียนละ 1 ครั้ง และรายงานผลเป3นรายภาคเรียนหรือปfละครั้ง เพื่อให� 
การบริหารงานห�องสมุดบรรลุตามวัตถุประสงค7 สอดคล�องกับ ชิดชนก บุญรักษา  

มห
าว
ทิย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



145 

(2551, หน�า 28) พบว2า กระบวนการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนขั้นการติดตาม
ประเมินผล เป3นการประเมินผลภายหลังจากที่ได�ดําเนินการตามแผนแล�ว ดังนี้  
1) ครูทุกคนร2วมกันวางแผนการประเมินผลและดําเนินการประเมินผลตามแบบประเมินที่
กําหนด 2) วิเคราะห7และสรุปผลการประเมิน 3) เขียนรายงานผลการพัฒนาห�องสมุด
โรงเรียนนอกจากนี้ กฤษฎา ประเสรฐิศรี (2554, หน�า 28) พบว2า กระบวนการบริหารงาน
ห�องสมุดโรงเรียนขั้นการติดตามประเมินผล หมายถึง กระบวนการหรือวิธีการรวบรวม
ข�อมูลเกี่ยวกับการทํางาน การปฏิบัติงานในหน�าที่ของบุคลากร ตลอดจนสมรรถภาพของ
บุคลากร นําไปวิเคราะห7กับเกณฑ7หรือมาตรฐานที่เราต�องการแล�วตัดสินว2าดีหรือไม2
เพียงใด การประเมินผลงานควรมีวัตถุประสงค7ที่แน2นอนเพื่อนําไปใช�ให�เกิดประโยชน7มาก
ที่สุด เช2นเดียวกับ พรพรรณ คนกลาง (2556, หน�า 16) พบว2า กระบวนการบริหารงาน
ห�องสมุดโรงเรียนขั้นการติดตามประเมินผลเป3นการประเมินผลโดยผู�บริหารและ
ผู�รับผิดชอบงานห�องสมุดต�องทําอย2างสมํ่าเสมอ ควรมีการติดตามประเมินผลภาคเรียนละ 
1 ครั้ง และรายงานผลเป3นรายภาคเรียนหรือปfละครั้ง โดยใช�แบบสอบถามแบบสํารวจ และ
แบบประเมินผลเพื่อให�การบริหารงานห�องสมุดบรรลุตามวัตถุประสงค7 
  2.4 ผลของการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน โดยภาพรวมอยู2ในระดับ
เหมาะสมมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป3นรายด�านมีรายละเอียด ดังนี้ 
   2.4.1 นักเรียนนิสัยรักการอ2าน มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด  
โดยนักเรียนมีการฝZกใฝdมุ2งม่ันในการอ2าน และอ2านจนเคยชิน เป3นนิสัยไม2ใช2สัญชาตญาณ 
หากแต2เป3นปฏิกิริยาที่เกิดจากการทําซ้ํา เช2น การอ2านจนเคยชินช2วยส2งเสริมความคิด
สร�างสรรค7 นักเรียนมีความกระตือรือร�นในการแสวงหาความรู�และนําไปใช�ใน
ชีวิตประจําวันสอดคล�องกับ ชุมากานต7 สุรเสียง (2552, หน�า 12) พบว2า ผลของ 
การบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนด�านการส2งเสริมนิสัยรักการอ2าน คือการพัฒนาห�องสมุด
ได�ส2งเสริมให�นักเรียนสนใจในการอ2าน มีนิสัยรักการอ2านจนอาจพัฒนาการอ2านของตน 
ให�สามารถวิเคราะห7วิจารณ7ได�อย2างลึกซึ้ง นอกจากนี้ พสิษฐพล อินทสอน (2555, หน�า 
24) พบว2า ผลของการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนด�านการส2งเสริมนิสัยรักการอ2าน 
เป3นสิ่งสําคัญที่ช2วยทําให�ห�องสมุดมีชีวิตชีวาและเคลื่อนไหวอยู2ตลอดเวลา การจัดกิจกรรม
ส2งเสริมนิสัยรักการอ2านแก2นักเรียนกระตุ�นให�เกิดการอ2านอย2างต2อเนื่อง เช2นเดียวกับ 
วัชรี รักษาสระน�อย (2557, หน�า 30) พบว2า ผลของการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 
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ด�านการส2งเสริมนิสัยรักการอ2านเป3นหัวใจสําคัญของการศึกษาเป3นการส2งเสริมให�ผู�เรียน
เกิดความรอบรู� ช2วยปลูกฝZงและสางเสริมนิสัยรักการอ2านให�แก2นักเรียน ช2วยส2งเสริม
ความคิดสร�างสรรค7 ช2วยให�เกิดการเรียนรู�ได�ตามอัตภาพ 
   2.4.2 ห�องสมุดมีบรรยากาศที่เอื้อต2อการเข�าใช�บริการ มีความเหมาะสม
ในระดับมากที่สุด โดยผลจากการบริหารงานห�องสมุดทําให�เกิดบรรยากาศที่เอื้อต2อ 
การเข�าใช�บริการซึ่งจะช2วยส2งเสริมการเรียนรู�และการศึกษาค�นคว�าได�ดีขึ้น สิ่งแวดล�อม
รอบห�องสมุดมีความร2มรื่น สวยงาม บรรยากาศภายในห�องสมุดที่สะอาด ผ2อนคลาย   
เป3นระเบียบ ปราศจากกลิ่น และเสียงรบกวน มีความสว2างที่เพียงพอ อากาศถ2ายเทสะดวก
สอดคล�องกับ พสิษฐพล อินทสอน (2555, หน�า 23) พบว2า ผลของการบริหารงาน
ห�องสมุดโรงเรียนด�านบรรยากาศที่เอื้อต2อการเข�าใช�บริการ ห�องสมุดออกแบบจัด
บรรยากาศทั้งภายในและภายนอกห�องสมุดให�ทันสมัยและมีบรรยากาศที่ดีเอื้อต2อการเข�า 
ใช�บริการ ซึ่งจะช2วยส2งเสริมการเรียนรู�และการศึกษาค�นคว�าได�ดีขึ้น นอกจากนี้ 
วราภรณ7 คําเขียว (2556, หน�า 50) พบว2า ผลของการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 
ด�านบรรยากาศที่เอื้อต2อการเข�าใช�บริการ การทําให�ห�องสมุดมีบรรยากาศที่ดีและ
สภาพแวดล�อมเอื้อต2อการเรียนรู� การค�นคว�า อุดมไปด�วยความรู�และความบันเทิงส2งผลให�
นักเรียนและบุคลากรเข�ามาใช�บริการห�องสมุดเพื่อการค�นคว�ากันมากขึ้น เช2นเดียวกับ 
เกศินี ศรีสาธร (2557, หน�า 26) พบว2า ผลของการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 
ด�านบรรยากาศที่เอื้อต2อการเข�าใช�บริการส2งผลให�ห�องสมุดมีบรรยากาศที่ดีมีความสําคัญ
ต2อผู�ใช�ห�องสมุดด�วยบรรยากาศภายในห�องสมุดที่สบายเป3นกันเองจะสามารถช2วยให�
ผู�ใช�บริการได�รับความรู� ความบันเทิงใจ และเรียนรู�อย2างมีความสุข 
   2.4.3 มีการบริการที่ดีมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด โดยผู�มาใช�
บริการเกิดความประทับใจ พึงพอใจในประสิทธิภาพและประสิทธิผลของห�องสมุดและ
ตอบสนองต2อความต�องการของผู�รับบริการให�ความสะดวกแก2ผู�ใช�บริการในการเลือกใช�
หนังสือและวัสดุอุปกรณ7ต2างๆ มีการจัดบริการสืบค�นข�อมูลที่ทันสมัยผ2านเครือข2าย 
ทั้งในและต2างประเทศ จัดบรรยากาศทางวิชาการ มีมุมความรู�ต2างๆ เจ�าหน�าที่ห�องสมุดมี
อัธยาศัยดี ยิ้มแย�มแจ2มใส มีการจัดบริการและกิจกรรมที่เหมาะสมเพื่อประโยชน7ใน
การศึกษาค�นคว�าได�ดียิ่งขึ้น สอดคล�องกับ สมนึก ก�อนกลีบ (2550, หน�า 9) พบว2า 
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ผลของการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนด�านการบริการที่ดี คือ การบริหารงานห�องสมุด
ส2งผลให�เกิดการบริการที่ดีมีประสิทธิภาพ และความสะดวกแก2ผู�ใช�บริการในการเลือกใช�
หนังสือและวัสดุอุปกรณ7ต2างๆ ในห�องสมุดเพื่อประโยชน7ในการศึกษาค�นคว�า   
มีการให�บริการและจัดกิจกรรมที่เหมาะสม นอกจากนี้ ชิดชนก บุญรักษา (2551, หน�า 46) 
พบว2า ผลของการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนด�านการบริการที่ดี คือ การให�บริการ
ห�องสมุดเจ�าหน�าที่มีการต�อนรับผู�มาใช�บริการเกิดความประทับใจ พึงพอใจในประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของห�องสมุด สามารถเข�าถึงแหล2งเรียนรู� ทรัพยากรสารสนเทศ ได�สะดวก 
ประหยัดเวลา คุ�มค2า ตอบสนองต2อความต�องการของผู�รับบริการได�ดีและมีการจัด
บรรยากาศทางวิชาการเพื่อกระต�นความสนใจให�ผู�ใช�บริการเกิดการเรียนรู� เช2นเดียวกับ
อุษณีย7 สุวรรณจินดา (2552, หน�า 16) พบว2า ผลของการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 
ด�านการบริการที่ดี คือ การบริหารงานห�องสมุดส2งผลให�เกิดการบริการที่ดีตรงตาม 
ความต�องการของผู�รับบริการ เริ่มตั้งแต2การเลือกหนังสือ การจัดหนังสือให�เป3นระเบียบ 
สะดวกต2อการใช�งาน เจ�าหน�าที่มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย�ม การจัดสถานที่สร�าง 
บรรยากาศที่ดี สวยงามสะอาดน2าเข�าใช�บริการมากขึ้น 
   2.4.4 นักเรียนเข�าใช�บริการห�องสมุดในการศึกษาค�นคว�ามากขึ้น   
มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด โดยผลของการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 
ด�านการเข�าใช�บริการห�องสมุดในการศึกษาค�นคว�ามากขึ้น คือ จัดให�มีการเรียนการสอน
เพื่อเปeดโอกาสให�นักเรียนสามารถเข�าใช�ห�องสมุดตามความต�องการ ให�ความสะดวก 
แก2ผู�ใช�บริการในการศึกษาค�นคว�า ช2วยส2งเสริมการใช�เวลาว2างให�เป3นประโยชน7สูงสุด  
เมื่อมีเวลาว2างนักเรียนเข�าใช�บริการห�องสมุดเพื่อศึกษาค�นคว�าเพิ่มมากขึ้นสอดคล�องกับ
อุษณีย7 สุวรรณจินดา (2552, หน�า 16) พบว2า ผลของการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียน 
ด�านเข�าใช�บริการห�องสมุดในการศึกษาค�นคว�ามากขึ้นไว�ว2า ห�องสมุดจัดตั้งขึ้นเพื่อ 
อํานวยความสะดวกแก2ผู�ใช�บริการในการศึกษาค�นคว�า การพัฒนาห�องสมุดยังส2งผลให�มี
การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ส2งเสริมให�ผู�เรียนเข�ามาใช�ห�องสมุดในการศึกษา
ค�นคว�าเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ชัชรา ควรเนตร (2557, หน�า 40) พบว2า ผลของ 
การบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนด�านเข�าใช�บริการห�องสมุดในการศึกษาค�นคว�ามากขึ้น 
เป3นการบริหารงานห�องสมุดทําให�เกิดการบริหารจัดการที่ดีมีการเข�าใช�บริการอย2างเสรี
ห�องสมุดเปeดตลอดเวลาทําการของโรงเรียน จัดให�มีการเรียนการสอนเพื่อเปeดโอกาสให�
นักเรียนสามารถเข�าใช� เมื่อมีเวลาว2างนักเรียนเข�าใช�บริการห�องสมุดเพื่อศึกษาค�นคว�าเพิ่ม
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มากขึ้น เช2นเดียวกับ วัชรี รักษาสระน�อย (2557, หน�า 30) พบว2า ผลของการบริหารงาน
ห�องสมุดโรงเรียนด�านเข�าใช�บริการห�องสมุดในการศึกษาค�นคว�ามากขึ้น  
เป3นการบริหารงานห�องสมุดโรงเรียนส2งผลให�นักเรียนเข�าใช�ห�องสมุดเพื่อการศึกษาค�นคว�า
ด�วยตนเองเพิ่มมากขึ้น ช2วยปรับปรุงทักษะในการอ2าน และช2วยส2งเสริมการใช�เวลาว2างให�
เป3นประโยชน7สูงสุด 

ข�อเสนอแนะ  

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

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

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