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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับสภาพและปัญหาการบริหารงานห้องสมุด
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต  2 2)เปรียบเทียบสภาพและ
ปัญหาการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียนตามความคิดเห็นของข้าราชการครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จ าแนกตาม ประสบการณ์ท างานและประเภทของโรงเรียน 
ประชากร ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ได้แก่ ครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 
2 จ านวน 1,289 คน กลุ่มตัวอย่างจ านวน 297 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ
แบบสอบถามประมาณค่า ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงเนื้อหาอยู่ระหว่าง 0.5-1.0 และได้ค่าความเชื่อมั่น 
0.97 วิเคราะห์ข้อมูลค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบค่าที (t-test) และค่าเอฟ 
(F-test)   
 ผลการศึกษาพบว่า 1) สภาพการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ปัญหาการบริหารงาน
ห้องสมุดโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับน้อยเรียงล าดับ ค่าเฉลี่ยน้อยไปหามาก ดังนี้ ด้านบริหาร ด้านเทคนิค ด้านบริการ และด้าน
กิจกรรม ตามล าดับ 
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  2) ผลการเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จ าแนกตามประเภทของโรงเรียนโดยรวม มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนผลการเปรียบเทียบสภาพและ
ปัญหาการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน ครูมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 
ค าส าคัญ:  สภาพและปัญหา  การบริหารงานห้องสมุด 
 
Abstract 
     This independent study purposes to 1) examine the state and problems of school 
library management under the jurisdiction of Pathumthani Primary Educational Service 
Area Office 2 and 2) compare the state and problems according to the opinions of 
teachers under Pathumthani Primary Educational Service Area Office 2 classified by 
teaching experiences and types of schools. The population consisted of 1,289 teachers 
under the jurisdiction of Pathumthani Primary Educational Service Area Office 2. The 
sampling group in this study was 297 teachers. The research tool was a rating scale 
questionnaire. Index of Item Objective Congruence (IOC) was during 0.5-1.00 and the 
reliability coefficient was at 0.97. The data were analyzed by using percentage, mean, 
standard deviation, t-test and F-test. 
 The findings were as follows:  
 1) the state of school library management under the jurisdiction of Pathumthani Primary 
Educational Service Area Office 2 was found at a high level. The problems of school library 
management under the jurisdiction of Pathumthani Primary Educational Service Area Office 2 
were found at a low level. The mean scores of the problems were ranked from the highest to 
the lowest scores as management, technology, services and activities respectively. 
 2) The comparisons between state and problems of the school library 
management under the jurisdiction of Pathumthani Primary Educational Service Area 
Office 2 classified by types of schools were different with the significance level at .05 
corresponding to the hypothesis. Meanwhile, the comparison between state and 
problems of the school library management under the jurisdiction of Pathumthani 
Primary Educational Service Area Office 2 classified by teaching experience were not 
significantly different. 
Keywords:  state and problems, school library management   
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545 มุ่งเน้นให้
การจัดการศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมเพ่ือพัฒนาคนไทยให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา มีความพร้อมทั้งความรู้คุณธรรม จริยธรรม
และวัฒนธรรมในการด าเนินชีวิต มีทักษะพ้ืนฐานในการเรียนรู้ อ่านออกเขียนได้ และคิดค านวณเป็น ที่
ส าคัญให้มีนิสัยรักการอ่านและใฝ่หาความรู้ มีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับสภาพและการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2548: 7) 
 จึงมีค ากล่าวที่ว่า “ห้องสมุดเป็นหัวใจของการศึกษา” (สุริสา กาญจนเกตุ, 2541: บทน า) 
เป็นศูนย์กลางการเรียนการสอนที่นักการศึกษาต่างยอมรับว่าเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงคุณภาพและความสมบูรณ์
ทางการศึกษาของโรงเรียนนั้นอย่างดีที่สุด (กุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ , 2545: 23) และยังเป็นแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษาที่มีบทบาทหน้าที่ส าคัญในการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่
จะช่วยพัฒนาคุณภาพการเรียนของผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายหลักสูตร ขณะเดียวกันยังเป็นแหล่ง
วิทยาการที่ส าคัญที่สุด ซึ่งผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้ เพ่ิมเติมได้ตามความสนใจของแต่ละ
บุคคลนอกเหนือจากการเรียนการสอนในห้องเรียน (สันติ ทองประเสริฐ, 2543 และกุหลาบ ปั้นหลายนาค
, 2545: 2) และยังเป็นส่วนหนึ่งของระบบการเรียนการสอนที่แม้ว่าไม่ใช่เป็นส่วนงานที่เป็นภารกิจหลัก
ด้านการสอนโดยตรง แต่เป็นส่วนงานที่สนับสนุนการศึกษาค้นคว้าและสนองความใฝ่รู้ของผู้เรียน 
(กาญจนา  หิรัญเกษตร, 2549: 2)ห้องสมุดโรงเรียนจึงเป็นแหล่งการเรียนรู้ภายในสถานศึกษาที่จัดไว้ใน
ฐานะเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตในมาตรา 25 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 ที่รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ทุกรูปแบบอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545: 15) 
 ดังนั้นห้องสมุดโรงเรียนจึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงให้มีคุณภาพ เพ่ือเป็น
แหล่งศึกษาค้นคว้าอย่างแท้จริงตามมาตรฐานขั้นต่ าของห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษา (ส านักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ , 2535: 4)ในการด าเนินห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลนั้นค่อนข้างยากเพราะแม้ว่าจะยอมรับในความส าคัญดังกล่าวแต่ห้องสมุดโรงเรียนก็ยังคงมี
ปัญหาหลายประการ เช่น บุคลากรที่ปฏิบัติงานห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษาไม่มีวุฒิท างด้าน
บรรณารักษศาสตร์ ครูบรรณารักษ์มีชั่วโมงสอนมาก ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติงานห้องสมุดได้ รวมทั้งการ
อบรมสัมมนาเพ่ือเพ่ิมเติมความรู้ด้านห้องสมุดมีไม่ต่อเนื่อง และครูบรรณารักษ์ต้องรับผิดชอบปฏิบัติงาน
ห้องสมุดคู่กับงานสอนท าให้ไม่มีเวลาเต็มที่ในการปฏิบัติงานห้องสมุด ผู้บริหารไม่ให้ความส าคัญในงาน
ห้องสมุด และนักเรียนให้ความส าคัญกับห้องสมุดน้อย (อาจารี  แตงอ่อน , 2544:  บทคัดย่อ) ปัญหาและ
อุปสรรค ดังกล่าวเป็นผลท าให้งานห้องสมุดโรงเรียนโดยทั่วไปยังไม่สามารถพัฒนาให้สามารถสนองตอบ
ภารกิจในด้านการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการใฝ่รู้ของผู้เรียนได้อย่าง
แท้จริง 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับสภาพและปัญหาการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2   
 2. เพ่ือเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียนตามความคิดเห็นของครูใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จ าแนกตาม ประสบการณ์ท างาน และ
ประเภทของโรงเรียน 
 
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
 การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับปัญหาการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ซ่ึงผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้  

1. ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบริหาร 
 เดมม่ิง (Dr. Edward Deming.1950, อ้างถึงใน สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์. 2542: 188 - 190) 
ได้ประยุกต์ทฤษฎีบริหารของ กูลิคและเออร์วิคให้สั้นลง เรียกว่า “วงจรเดมมิ่ง” (Deming Cycle) หรือ P D C 
A ซึ่งมี 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1. Plan (P) การวางแผน 2. Do (D) การน าแผนที่วางไว้ไปปฏิบัติ 
3. Check (C) การตรวจสอบ เมื่อปฏิบัติไประยะหนึ่งต้องมีการตรวจสอบว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรแล้ว
แก้ไขเสีย 4. Action (A) การน าแผนซึ่งแก้ไขแล้วไปปฏิบัติใหม่ในการบริหารงานถ้าวงจร P D C A หมุนได้
หลายรอบ การบริหารจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น วงจรเดมมิ่ง สามารถน ามาใช้กับการบริหารการศึกษาได้เป็น
อย่างด ี
 2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับห้องสมุดโรงเรียน 

กุหลาบ  ปั้นลายนาค (2545: 1) ให้ความหมายว่า ห้องสมุดโรงเรียน หมายถึง สถานที่รวบรวม
หนังสือ วารสาร เอกสารและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ตลอดจนโสตทัศนวัสดุที่สอดคล้องตามหลักสูตรในปัจจุบัน 
เพ่ือเป็นการส่งเสริมการเรียนการสอนของครูและนักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 3.ปัญหาในการด าเนินงานห้องสมุดโรงเรียน 
 วาณ ีฐาปนวงศ์ศานติ (2543) ปัญหาการด าเนินงานห้องสมุดแบ่งเป็น4ประการใหญ่ ๆ คือ 
   3.1 บุคลากรเป็นปัญหาของห้องสมุดตั้งแต่อดีตแม้ปัจจุบันความรู้ทางวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ 
จะพัฒนาเป็นล าดับจนถึงสารนิเทศศาสตร์ จ านวนบุคลากรก็ยังไม่สมดุลกับจ านวนห้องสมุด และความรู้
ความช านาญทางงานเทคนิคก็ยังเป็นปัญหาที่ห้องสมุดต้อง พัฒนาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทั้ ง
สภาพแวดล้อมและวิทยาการ 
  3.2 นโยบายหลัก หรือวัตถุประสงค์ในการบริหารงานของสถาบันที่ห้องสมุดสังกัดขาดการ
สนับสนุนให้ห้องสมุดพัฒนาเป็นมาตรฐานในระดับเดียวกันผู้บริหารยังไม่เข้าใจงานห้องสมุดดี จึงขาดการ
วางแผนการยกระดับห้องสมุดให้มีฐานะเท่าเทียมกับหน่วยงานอ่ืน ท าให้ผู้ ใช้บริการเสียเปรียบจาก
นโยบายหลักของห้องสมุดที่ไม่เท่าเทียมกัน 
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  3.3 เทคโนโลยี ห้องสมุดมีปัญหาด้านการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพราะปัญหาขาด
งบประมาณและผู้ช านาญในการใช้ การด าเนินงานจึงล่าสมัยไม่พัฒนาตามยุคสมัย ซึ่งห้องสมุดควรเป็น
แหล่งแรกที่นพความรู้ที่ทันสมัยมาให้บริการ 
  3.4 วิธีบริการ เป็นปัญหาขาดเทคนิคการให้บริการที่สะดวกรวดเร็วเพราะการน าระบบใหม่มา
ใช้ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงและผู้ให้บริการเองต้องเสียค่าใช่จ่ายส าหรับบริการพิเศษส่วนหนึ่ง ท าให้การ
ให้บริการขาดประสิทธิภาพไม่เอ้ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ 
  
กรอบแนวคิด 
    1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ประสบการณ์ท างาน และประเภทของโรงเรียน 
 2. ตัวแปรตาม ได้แก่ สภาพและปัญหาการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ใน 4 ด้าน คือ 1. ด้านงานบริหาร 2. ด้านงานเทคนิค 
3. ด้านงานบริการ  4. ด้านการจัดกิจกรรม 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 ปีการศึกษา 2557 จ านวนทั้งหมด 1,289 จาก 112 โรงเรียน  
 2. กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยก าหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางการสุ่มตัวอย่างของ Krejcie and 
Morgan (อ้างถึงใน สุภาเพ็ญ จริยะเศรษฐ์, 2542, หน้า 84) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 297 คน 
 3. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลเพ่ือท าการวิจัย คือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่เดือน
เมษายน - เดือนสิงหาคม 2557 
 4. การเลือกกลุ่มตัวอย่างและแผนการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
  4.1 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยก าหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางการสุ่มตัวอย่างของ Krejcie 
and Morgan ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 297 คน 
  4.2 แผนการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
   4.2.1 การวิจัยครั้งนี้ ได้จากการสุ่มประชากรด้วยวิธีการแบ่งชั้นตามขนาดของโรงเรียน 
   4.2.2 สุ่มตัวอย่างให้ได้ตามก าหนดจ านวน 297 คน ใช้การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย โดยวิธีการ
จับฉลาก 
 5. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เป็นแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
   ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของครูเป็นแบบตรวจสอบรายการ  
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   ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามสภาพและปัญหาการด าเนินงานห้องสมุดโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 มีลักษณะเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วน
ประมาณค่า  

6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  6.1 แบบสอบถาม ตอนที่ 1 เกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม น ามาแจกแจง
ความถี่และหาค่าร้อยละ 
   6.2 แบบสอบถามตอนที่ 2 เกี่ยวกับสภาพและปัญหาการด าเนินงานห้องสมุดโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 ใช้วิธีหาค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เสนอเป็นรายแบบตารางประกอบค าบรรยายและแปลความหมายจากค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์
รายด้าน ตามเกณฑ์ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด.2535 อ้างในอ านวย พงษ์เสือ, 2547: 48) 
   6.3 การเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยเปรียบเทียบกับประสบการณ์ท างาน และประเภทของ
โรงเรียน ใช้การวิเคราะห์โดยการหาค่า t-test ส าหรับตัวแปรที่จ าแนกเป็น 2 กลุ่ม ในกรณีที่มีความ
แตกต่าง 2 กลุ่มขึ้นไปท าการวิเคราะห์หาค่าความแปรปรวน (ANOVA) เมื่อพบว่าความแตกต่างท าการ
ทดสอบเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’) 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์สภาพการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียนตามความคิดเห็นของครูในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 
 

ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 เกี่ยวกับสภาพการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียน โดยรวม 

สภาพการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียน ระดับสภาพการด าเนินการ 

X  S.D. แปลผล 
ด้านบริหาร 3.90 .63 มาก 
ด้านเทคนิค 3.90 .80 มาก 

ด้านบริการ 3.91 .80 มาก 
ด้านกิจกรรม 3.97 .83 มาก 

รวม 3.92 .70 มาก 
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 จากตารางที่  1 พบว่า ครู ในสั งกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  
เขต 2 ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X = 3.92, 
S.D. = .70) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่  ด้านกิจกรรม (X = 3.97, 
S.D. = .83) รองลงมาคือ ด้านบริการ (X = 3.91, S.D. = .80)  ส่วนด้านบริหารและด้านเทคนิค (X  =  3.90, 
S.D. = .80) ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
 
ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 
 การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จ าแนกตามประเภทของโรงเรียน 

ขอบข่ายการบริหารงาน 
ห้องสมุดโรงเรียน 

โรงเรียนรัฐบาล  โรงเรียนเอกชน  t P 

X  S.D. X  S.D. 
ด้านบริหาร 3.74 .74 4.11 .35 -5.55 0.000* 
ด้านเทคนิค 3.70 .97 4.15 .37 -5.41 0.000* 

ด้านบริการ 3.74 .98 4.13 .38 -4.77 0.001* 
ด้านกิจกรรม 3.80 1.00 4.19 .45 -4.51 0.001* 

รวม 3.75 .87 4.14 .27 -5.59 0.000* 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

 จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จ าแนกประเภทของโรงเรียนโดยรวม  มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้านเป็นรายด้านพบว่าโรงเรียน
เอกชน (X  =  4.14) มีค่าเฉลี่ยสภาพการบริหารงานห้องสมุดสูงกว่าโรงเรียนรัฐบาล (X  =  3.75)   
 
ตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบ สภาพการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 
 การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน 
การบริหารงานห้องสมุด แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F P 

ด้านบริหาร ระหว่างกลุ่ม 0.84 3 0.28 0.71 0.55 
ภายในกลุ่ม 116.27 293 0.40   

รวม 117.11 296    

ด้านเทคนิค ระหว่างกลุ่ม 2.05 3 0.68 1.07 0.36 

ภายในกลุ่ม 187.23 293 0.64   

รวม 189.29 296    
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การบริหารงานห้องสมุด แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F P 

ด้านบริการ ระหว่างกลุ่ม 1.14 3 0.38 0.59 0.62 
ภายในกลุ่ม 188.74 293 0.64   

รวม 189.88 293    
ด้านกิจกรรม ระหว่างกลุ่ม 0.44 6 0.15 0.21 0.89 

ภายในกลุ่ม 202.31 293 0.69   
รวม 202.75 296    

ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม 0.89 3 0.30 0.60 0.61 
ภายในกลุ่ม 145.04 293 0.50   

 รวม 145.94 296    
  

 จากตารางที่ 3 พบว่าการวิเคราะห์ความแปรปรวน สภาพการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จ าแนกตามประสบการณ์ท างานผู้ที่มี
ประสบการณ์ท างานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียนไม่แตกต่างทั้งใน
ภาพรวมและรายด้านซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 ผลการวิเคราะห์ปัญหาการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียนตามความคิดเห็นของครูในสังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
 

ตารางท่ี 4  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 เกี่ยวกับปัญหาการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียน โดยรวม 

ปัญหาการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียน ระดับปัญหา 

X  S.D. แปลผล 
ด้านบริหาร 2.37 0.91 น้อย 
ด้านเทคนิค 2.36 0.99 น้อย 

ด้านบริการ 2.32 0.98 น้อย 
ด้านกิจกรรม 2.36 1.02 น้อย 

รวม 2.35 0.91 น้อย 
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 จากตารางที่ 4 พบว่า ครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อปัญหาการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดับน้อย ( X = 2.35) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านบริหาร (X = 2.37) รองลงมาคือ ด้าน
เทคนิคและด้านกิจกรรม (X = 3.36)  ส่วนด้านบริการ (X  = 3.32) ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
 
ตารางท่ี 5  การเปรียบเทียบปัญหาการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จ าแนกประเภทของโรงเรียน 

ขอบข่ายการบริหารงาน 
ห้องสมุดโรงเรียน 

โรงเรียนรัฐบาล  โรงเรียนเอกชน  t P 

X  S.D. X  S.D. 
ด้านบริหาร 3.74 .74 4.11 .35 -5.55 0.000* 
ด้านเทคนิค 3.70 .97 4.15 .37 -5.41 0.000* 

ด้านบริการ 3.74 .98 4.13 .38 -4.77 0.001* 
ด้านกิจกรรม 3.80 1.00 4.19 .45 -4.51 0.001* 

รวม 3.75 .87 4.14 .27 -5.59 0.000* 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 จากตารางที่ 5 พบว่า ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัญหาการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จ าแนกประเภทของโรงเรียนโดยรวม  มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยโรงเรียนเอกชนมีปัญหามากกว่าโรงเรียน
รัฐบาล และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ปัญหาการบริหารงานห้องสมุดของของโรงเรียนรัฐบาลและ
โรงเรียนเอกชนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ตารางท่ี 6  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อปัญหาการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียนในสังกัด 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จ าแนกตามประสบการณ์ 
 ท างาน ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 

ปัญหาการบริหารงาน 
ห้องสมุดโรงเรียน 

ประสบการณ์
ท างาน 

X  S.D. F Sig. 

1. ด้านบริหาร ต่ ากว่า 5 ปี 2.80 .855 .511 .675 
5-10 ปี 2.67 .801 
11-15 ปี 2.87 .909 

มากกว่า 15 ปี 2.74 .871 
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ปัญหาการบริหารงาน 
ห้องสมุดโรงเรียน 

ประสบการณ์
ท างาน 

X  S.D. F Sig. 

2.  ด้านเทคนิค ต่ ากว่า 5 ปี 2.59 .758 .617 .605 

5-10 ปี 2.61 .715 

11-15 ปี 2.76 .838 

มากกว่า 15 ปี 2.60 .920 

3.  ด้านบริการ ต่ ากว่า 5 ปี 2.74 .876 .942 .421 
5-10 ปี 2.69 .859 
11-15 ปี 2.94 .943 

มากกว่า 15 ปี 2.73 .877 
4.  ด้านกิจกรรม ต่ ากว่า 5 ปี 2.81 .813 0.87 0.967 

5-10 ปี 2.77 .915 
11-15 ปี 2.84 .810 

มากกว่า 15 ปี 2.79  
รวม 2.73 .774 .363 .780 

 
 จากตารางที่ 6 พบว่า ข้าราชการครูที่มีประสบการณ์งานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัญหาการ
ด าเนินการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียนโดยรวมไม่แตกต่างกัน 
 
 สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาเรื่องสภาพและปัญหาการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 สรุปผลได้ดังนี้      
 1. สภาพการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 2 ตามความคิดเห็นของครู ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารงานห้องสมุด
โรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.92) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
ได้แก่ ด้านกิจกรรม (X = 3.97) รองลงมาคือ ด้านบริการ (X = 3.91) ส่วนด้านบริหารและด้านเทคนิค 
(X = 3.90) ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
            2. การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2จ าแนกประเภทของโรงเรียนพบว่า ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัญหาการ
บริหารงานห้องสมุดโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จ าแนก
ประเภทของโรงเรียนโดยรวม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตาม
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สมมุติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ปัญหาการบริหารงานห้องสมุดของของโรงเรียนรัฐบาลและ
โรงเรียนเอกชนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. ปัญหาการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 2 ตามความคิดเห็นของครู ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อปัญหาการบริหารงานห้องสมุด
โรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดับน้อย (X = 2.35) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
ได้แก่ ด้านบริหาร (X = 2.37) รองลงมาคือ ด้านเทคนิคและด้านกิจกรรม (X = 3.36) ส่วนด้านบริการ 
(X = 3.32) ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
 4. การเปรียบเทียบปัญหาการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จ าแนกประเภทของโรงเรียน พบว่า ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัญหาการ
บริหารงานห้องสมุดโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จ าแนก
ประเภทของโรงเรียนโดยรวม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมุติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ปัญหาการบริหารงานห้องสมุดของของโรงเรียนรัฐบาลและ
โรงเรียนเอกชนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
อภิปรายผล 
 1. ด้านบริหารงานห้องสมุดโดยภาพรวมสภาพอยู่ในระดับมาก แต่ปัญหาอยู่ในระดับน้อย อาจ
เป็นเพราะว่าผู้บริหารโรงเรียนและบรรณารักษ์ห้องสมุดได้มีการวางแผนงานอย่างมีระบบ มีการวางแผน
งานสู่การปฏิบัติงาน มีการติดตามและประเมินผล และห้องสมุดมีการบริหารงานครบทั้ง 4 ด้าน คือ ด้าน
บริหาร ด้านเทคนิค ด้านบริการ และด้านกิจกรรมซึ่งสอดคล้องกับกรมวิชาการ (2535 : 21-69) 
ให้ความเห็นว่า การปฏิบัติงานของครูที่รับผิดชอบงานห้องสมุดหรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุดโรงเรียนเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการห้องสมุด ประกอบด้วย การวางแผน การท าแผนสู่การปฏิบัติ การติดตามประเมินผล 
และการน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขในการบริหารงาน ดังนี้งานอาคารสถานที่ งานครุภัณฑ์ งานวัสดุ
สารนิเทศ งานบุคลากร งานงบประมาณ งานประชาสัมพันธ์ 
 2. ด้านเทคนิคงานห้องสมุดโดยภาพรวมสภาพอยู่ในระดับมาก แต่ปัญหาอยู่ในระดับน้อย อาจ
เป็นเพราะว่าห้องสมุดมีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง มีการจัดเสนอแนะน าหนังสือใหม่ การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเนินงาน สอดคล้องกับแนวคิด
ของปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์  (2535 : 84, อ้างถึงใน ปัญญา กาละปัตย์, 2549 : 30) กล่าวว่า งานเทคนิค
ห้องสมุดหมายถึง การจัดหนังสือและวัสดุอุปกรณ์ไว้บริการในห้องสมุด จัดท าบันทึกเป็นหลักฐานและ
เตรียมเพ่ือบริการ รวมทั้งการดูแลให้อยู่ในสภาพที่ดีและเหมาะสม งานเทคนิคมีดังนี้ งานคัดเลือกหนังสือ
และวัสดุอุปกรณ์ งานจัดหางบประมาณวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ที่จ าเป็น งานมอบและแลกเปลี่ยน งานจัด
หมวดหมู่ งานท าบัตรรายการ งานเตรียมหนังสือและวัสดุอุปกรณ์เพ่ือออกบริการ งานดูแลรักษา งาน
ซ่อมแซม งานถ่ายเอกสารส าเนาหนังสือ งานส ารวจหนังสือและอุปกรณ์ 
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 3. ด้านบริการงานห้องสมุดโดยภาพรวมสภาพอยู่ในระดับมาก แต่ปัญหาอยู่ในระดับน้อย อาจ
เป็นเพราะว่า ห้องสมุดมีการเปิดบริการให้อย่างเสรีเพ่ือให้ผู้ใช้รับประโยชน์ต่าง ๆ จากการอ่าน   มีการ
บริการยืม-คืน และจัดสรรวัสดุสารนิเทศให้ผู้ใช้อย่างทั่วถึง  มีการแนะแนวการอ่านเพ่ือให้มีความสามารถ
และเกิดทักษะในการอ่านโดยทั่วกัน การจัดท าป้ายนิเทศในการแนะน าการใช้ห้องสมุด สอดคล้องกับ
แนวคิดของ  แม้นมาส ชวลิต (2541 : 19) งานบริการห้องสมุด หมายถึง งานที่อ านวยความสะดวกและ
ช่วยเหลือผู้ใช้วัสดุสารนิเทศให้ใช้ได้ตามความต้องการและรวดเร็ว 
 4. ด้านกิจกรรมโดยภาพรวมสภาพอยู่ในระดับมาก แต่ปัญหาอยู่ในระดับน้อย อาจเป็นเพราะว่า
ห้องสมุดมีการจัดกิจกรรมเพ่ือกระตุ้นเร้าใจให้ผู้ใช้เกิดความต้องการในการอ่านสอดคล้องกับแนวคิดของ  
แม้นมาส ชวลิต (2541 : 19) งานกิจกรรม หมายถึง งานที่ห้องสมุดจัดท าขึ้นเป็นครั้งคราวเพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนสนใจมาใช้บริการมากขึ้นและเปิดโอกาสให้นักเรียนท างานร่วมกัน การจัดกิจกรรมในห้องสมุดท า
ให้คนรู้จักห้องสมุดและมาใช้ห้องสมุดได้อย่างถูกต้องยิ่งขึ้น มีความกระตื้อรื้อร้นที่จะติดตามอ่านหนังสือ
หรือค้นคว้า งานกิจกรรมมีส่วนช่วยเสริมสร้างให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์สามารถค้นคว้าหาข้อมูลจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเพื่อน ามาสู่การใช้บริการ 

5. เปรียบเทียบปัญหาการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จ าแนกประเภทของโรงเรียนโดยรวม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ปัญหาการบริหารงานห้องสมุดของโรงเรียนรัฐบาลและ
โรงเรียนเอกชนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าสภาพการ
บริหารงานของห้องสมุดโรงเรียนเอกชนทั้ง 4 ด้าน ได้รับการสนับสนุน ด้านงบประมาน บุคลากรและสื่อ
สารนิเทศมากกว่าโรงเรียนรัฐบาล เพราะโรงเรียนเอกชนมีผู้บริหาร ผู้รับใบอนุญาตซึ่งเป็นเจ้าของโรงเรียน 
สามารถตัดสินใจหรือจัดหาทรัพยากรสื่อสารนิเทศ ได้อย่างรวดเร็วแตกต่างจากโรงเรียนรัฐบาลซึ่งต้องผ่าน
กระบวนการทางการจัดหาหลายขั้นตอนและใช้เวลานานในการจัดหา และปัญหาการบริหารงานห้องสมุด
โรงเรียนเอกชนมีมากกว่าโรงเรียนรัฐบาลทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่าครูผู้สอนในโรงเรียนเอกชนมีภาระหน้าที่
ในการสอนและก ากับดูแลนักเรียนมากจึงท าให้ไม่มีเวลาในการบริหารงานห้องสมุดและโรงเรียนเอกชน
ส่วนใหญ่ไม่มีครูบรรณารักษ์ปฏิบัติหน้าที่ห้องสมุดโดยตรงจึงเป็นปัญหาในการบริหารงานห้องสมุด 
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