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บทคัดยอ 
                  การวิจัยคร้ังนี้มีความมุงหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน 
ครูบรรณารักษ  และครูผูสอน  ตอการดําเนินงานหองสมุดโรงเรียนขยายโอกาส ทางการศึกษา  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 3 ภายใตขอบขายการบริหารงานหองสมุดโรงเรียน 3  ดาน คือ 
ดานงานบริหาร ดานงานเทคนิค และดานงานบริการและกิจกรรม  กลุมตัวอยาง คือ ผูบริหารโรงเรียน 
79  คน ครูบรรณารักษ 79 คน และครูผูสอน 310 คน ซ่ึงไดจากการสุมประชากร โดยกําหนดขนาดกลุม
ตัวอยางตามวิธีการของเครจซีและมอรแกน (Krejcie and Morgan)  แลวทําการสุมแบบแบงชั้นอยางมี
สัดสวน (Stratified  Random Sampling) เครื่องมือ ที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม 
จํานวน 50 ขอ มี 3 ลักษณะ คือ แบบสํารวจรายการ (Check List) แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating 
Scale) และแบบปลายเปด (Open Form)  มีคาความเชื่อมั่น 0.9604  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
ไดแก  คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานโดย  t-test 
(Independent  Sample) และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) 
กําหนดคาสถิติที่ระดับนัยสําคัญ .05  ผลการวิจัยพบวา 
                 1. ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน ครูบรรณารักษ และครูผูสอนตอการดําเนินงาน
หองสมุดโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 3 ทั้ง
โดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานงานบริหารอยูในระดับ
สูงสุด รองลงมาไดแก ดานงานเทคนิค และดานงานบริการและกิจกรรม ตามลําดับ              
                2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน ครูบรรณารักษ และครูผูสอนตอการ
ดําเนินงานหองสมุดโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 
3 จําแนกตามขนาดของโรงเรียน พบวา โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
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                      3.  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน ครูบรรณารักษ และครูผูสอนตอ
การดําเนินงานหองสมุดโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย 
เขต 3 ที่มีสถานภาพตําแหนงตางกัน พบวา โดยรวมและรายดานมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน       
                4.  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตอการดําเนินงานหองสมุดโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 3  พบวา  ดานงานบริหาร  ควรใหมีครูที่มี
ความรูดานบรรณารักษศาสตรรับผิดชอบงานหองสมุด   ดานงานเทคนิค  ควรมีเจาหนาที่อยูประจําที่
หองสมุดตลอดเวลา  ดานงานบริการและกิจกรรม  ควรปฐมนิเทศแนะนําการใชหองสมุดแกครูผูสอน
ทุกกลุมสาระการเรียนรูเพื่อใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  สวนขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ดานอื่น ๆ  ผูบริหารควรใหความสําคัญกับหองสมุดมากกวานี้   
 

คําสําคัญ : การดําเนินงานหองสมุดโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ 
                 การศึกษาบุรีรัมย เขต 3   
 

                                                             ABSTRACT 

               The objects of this research were to study and to compare the opinion of the 

administrators, the librarians, and the teachers about the library operation in educational 

opportunity extension  schools under Buriram Educational Service Area Office 3 in 3 

areas of library management, that were the  management, the technical, and the service 

and activities. The sample were 79 administrators, 79 librarians and 310 teachers.  The 

sample were calculated through Krejcie & Morgan Table, selected through proportional 

stratified random sampling, respectively. The study instrument was a set of questionnaire 

consisting of 50 points and there were 3 parts: Check List, Rating Scale, and open form. 

The reliability of questionnaire was 0.9604. The statistic techniques used to analye the 

data were frequency, percentage, mean and standard deviation. The hypotheses were 

tested by t-test (Independent Sample) and one-way analysis of Variance. The significant 

difference was set at the level of .05. The results found as follows: 

              1.  The opinion of the administrators, the librarians and the teachers about the 

library operation in educational opportunity extension schools under Buriram Educational 

Service Area Office 3 as a whole and each area were at moderate level. When 

considering each area it was found that the management was highest level, followed by 

the technical and service and activities, respectively.                                                                                     

               2.  For comparison the opinion of the administrators, the librarians and the 

teachers about the library operation in educational opportunity extension schools under 
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Buriram Educational Service Area Office 3, classified by schools size, it was found that 

as a whole and each area were not significant different.                

                3.  For comparison the opinion of the administrators, the librarians and the 

teachers about the library operation in educational opportunity extension schools under 

Buriram Educational Service Area Office 3, classified by status, it was found that as a 

whole and each area were not significant different. 

                4.  Additional coments and suggestions  for the library operation in educational 

opportunity extension schools under Buriram Educational Service Area  Office 3,  it was 

found that in terms of  administrators should have teachers who had a good knowledge 

about the library to response for the library, in terms of  technical  should have the 

authority always permanently at the library, in terms service and activities should have 

orientation suggest to accountable library every teachers for learning activities, For others 

additional comments and suggestions  administrators should more than importance for 

the library. 
 

Keywords:  Library Operation Educational opportunity extension  schools  under  

                    Buriram Educational Service Area Office 3 
 

บทนํา 
             พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2545  มาตรา 
22  กําหนดไววา  การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเอง
ไดโดยถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาจึงตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  2545 : 21-22)  และ
มาตรา 24  กําหนดแนวทางการจัดการศึกษาไววา การจัดกระบวนการเรียนรูใหสถานศึกษาและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของ
ผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลฝกทักษะ กระบวนการคิดใหผูเรียนเรียนรูจาก
ประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปนทําเปน รักการอาน และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง โดย
ผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวน สมดุล สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัด
บรรยากาศ สภาพแวดลอม ส่ือการเรียนและอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความ
รอบรู รวมทั้งสามารถ ที่จะใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู  ทั้งนี้  ผูสอนและผูเรียน
อาจเรียนรูไปพรอมกันไดจากสื่อการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ และสามารถ
จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่ที่มีการประสานความรวมมือกับบิดา มารดา  ผูปกครอง
และบุคคลในชุมชนทุกฝายรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
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แหงชาติ.  2545 : 24-25) การจัดการศึกษาจึงตองหันมาเนนที่วิธีการเรียนรูดวยตนเอง โดยมีการจัด
หองสมุดโรงเรียนใหเปนแหลงความรู หรือศูนยวิชาการที่สมบูรณ  แลวจัดครูบรรณารักษที่มีความรู
ทางวิชาบรรณารักษศาสตรมาเปนผูดําเนินการบริหารงานหองสมุด  เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูศึกษา
คนควาอยางเปนระบบ   
            โรงเรียนจึงมีหนาที่สําคัญที่จะตองจัดเตรียมหองสมุดโรงเรียนใหเปนแหลงวัสดุอุปกรณ
การศึกษาตามหลักสูตร แหลงชวยการคนควาเพื่อสงเสริมการเรียนการสอนตามหลักสูตรและนอกจาก
หลักสูตร  เพื่อขยายประสบการณและความคิดใหแตกฉานและกวางไกล  ตลอดจน       เปนแหลงชวย
จัดเตรียมอุปกรณสําหรับจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียน (สมาน ลอยฟา. 2536 : 13) อันเปนผลทําให
นักเรียนเกิดการเรียนรู ซ่ึงการเรียนรูเปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดานความรู ทักษะ และ
ความรูสึกอันเนื่องจากประสบการณ การเรียนรูเปนการพัฒนารูปแบบการศึกษาคนควาซึ่งเปนการ
แสวงหาความรูโดยความรูมีอยูรอบตัวเรา มิไดมีเพียงในตําราเลมใด เลมหนึ่ง หรือจากคําบรรยายใน
หองเรียนเทานั้น จึงเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปแลววา หองสมุดเปนหัวใจของการศึกษา (เดช เผานอย.  
2533 : 3)   
             หองสมุดโรงเรียนจัดเปนแหลงรวมความรู สําหรับนักเรียน  เพื่อการศึกษาคนควา
ประกอบการเรียนการสอนและเพื่อสนองความอยากรูอยากเห็นของนักเรียน หองสมุดจึงมีความจําเปน
ตอนักเรียน  ครู  ตลอดจนผูปกครองของนักเรียน  ทั้งนี้เพราะถึงแมวาหองสมุดโรงเรียนจะไมใชเปน
หนวยงานที่มีความจําเปนโดยตรงตอการเรียนการสอนภายในโรงเรียน แตเปนหนวยงานที่สามารถ
สงเสริมการเรียนการสอนใหนักเรียนไดเรียนรูในบทเรียน  และสงเสริมใชแนวความคิดหองสมุด
โรงเรียนจึงสามารถสงผลใหการศึกษาของนักเรียนไดบรรลุวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพ  (สม
จิต  พรหมเทพ.  2542 : 2) หองสมุดจึงมีบทบาทสําคัญในการสงเสริมการปฏิรูปการเรียนรูดวยตนเอง
เปนขุมวิชาในทุกรูปแบบ การจัดหองสมุดตองเปนสวนสําคัญของสถานศึกษาเปนแหลงเรียนรูตลอด
ชีวิตที่ทุกคนสามารถใชแหลงเรียนรูดวยตนเองอยางทั่วถึงและตลอดเวลา    (สุกัญญา กุลนิติ.  2549 : 
11-12)               
                  จากที่กลาวมาขางตน ไดแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของหองสมุดวาเปนแหลงรวมความรู
สําหรับการจัดการเรียนการสอน  เปนแหลงปลูกฝงนิสัยรักการคนควาไปจนตลอดชีวิต รวมทั้งเปน
บันไดพานักเรียนไปสูการใชหองสมุดประเภทอื่นตอไปอยางมีประสิทธิภาพประกอบกับกิจกรรมการ
เรียนการสอนในทุกกลุมประสบการณตองอาศัยการศึกษาคนควาจากหองสมุด  ดังนั้นการดําเนินงาน
หองสมุดโรงเรียนจะตองมีความหลากหลาย ตรงกับความสนใจ และความตองการของนักเรียน 
โรงเรียนจะตองปูพื้นฐานใหนักเรียนรูจักการศึกษาคนควาและแสวงหาความรูตาง ๆ จากหองสมุดดวย
ตนเองและใชประโยชนจากหองสมุดโรงเรียนใหมากที่สุด ทั้งนี้โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปน
โรงเรียนประถมศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 นักเรียนเหลานี้ลวน
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เปนเปาหมายสําคัญที่ทางโรงเรียนตองการใหเกิดการเรียนรูมากที่สุด  เพื่อเปนพื้นฐานสําหรับการ
เรียนรูในระดับที่สูงขึ้น สามารถดําเนินชีวิตไดภายใตการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
เพื่อในกาวทันโลกยุคโลกาภิวัตน ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการดําเนินงานหองสมุดโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 3  เพื่อเปนสารสนเทศในการ
ปรับปรุงการดําเนินงานหองสมุดโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาใหมีคุณภาพยิ่งขึ้นตอไป 
 

วัตถุประสงค 
           1.  เพื่อศึกษาการดําเนินงานหองสมุดโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาตามความคิดเห็น
ของผูบริหาร ครูบรรณารักษ และครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 3   
                2.  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหาร ครูบรรณารักษ และครูผูสอนตอการ
ดําเนินงานหองสมุดโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย  เขต 
3  จําแนกตามสถานภาพตําแหนงและขนาดของโรงเรียน 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
                1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
                     ประชากร ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก  ผูบริหาร ครูบรรณารักษ และครูผูสอน
ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 3    ปการศึกษา  
2551 ใน 79 โรงเรียน จํานวน 1,720 คน จําแนกเปนผูบริหารโรงเรียน 79 คน  ครูบรรณารักษ 79 คน 
และครูผูสอน 1,562 คน 
                     กลุมตัวอยาง  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูบริหารและครูบรรณารักษใช
ประชากรเปนกลุมตัวอยาง จําแนกเปนผูบริหารโรงเรียนขนาดกลางจํานวน 28 คน ผูบริหารโรงเรียน
ขนาดใหญ จํานวน 51 คน และครูบรรณารักษโรงเรียนขนาดกลางจํานวน 28 คน ครูบรรณารักษ
โรงเรียนขนาดใหญ จํานวน 51 คน รวมจํานวนกลุมตัวอยางผูบริหารและครูบรรณารักษ  จํานวน 158 
คน  สวนครูผูสอนจํานวน 1,562 คน ใชการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามวิธีการของเครจซีและ
มอรแกน (Krejcie & Morgan) (อางถึงใน ประสิทธิ์ สุวรรณรักษ. 2542 : 148) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 
310 คน โดยจําแนกเปนกลุมตัวอยางจากโรงเรียนขนาดกลาง 83 คน และกลุมตัวอยางจากโรงเรียน
ขนาดใหญ  227 คน แลวทําการสุมกลุมตัวอยางโดยวิธีการสุมแบบแบงชั้นอยางมีสัดสวน (Proportional 
Stratified  Random Sampling ) จําแนกตามอําเภอและขนาดของโรงเรียน แลวสุมตัวอยางดวยวิธีสุม
อยางงาย (Simple Random Sampling ) รวมจํานวนกลุมตัวอยางครูผูสอนทั้งหมด 310 คน รวมจํานวน
กลุมตัวอยาง ผูบริหารจํานวน79 คน ครูบรรณารักษจํานวน   79 คน และครูผูสอนจํานวน 310 คน 
รวมกลุมตัวอยางทั้งหมด 468 คน                              
                  2.   เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
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                     เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นตาม
องคประกอบพื้นฐานการดําเนินงานหองสมุดโรงเรียนของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการมีลักษณะ
เปนแบบเลือกตอบ (Check List) และแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) โดยไดรับคําปรึกษา
จากคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญในการพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนการหา
ความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม แลวนําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try Out) กับประชากรโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 2 จํานวน 30 คน เพื่อหาคา
ความเชื่อมั่น (Reliability)โดยใชสูตรการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-Coefficient) ตามวิธีของครอ
นบาค (Cronbach) ไดคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ  0.9604                       
              3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
                         ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยจัดสงหนังสือขอความรวมมือจาก
ผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 3 ไปยังโรงเรียนในสังกัดที่เปนกลุมตัวอยาง เพื่อตอบ
แบบสอบถาม  จํานวน  468 ฉบับ จากนั้นผูวิจัยติดตอขอรับแบบสอบถามดวยตนเอง ซ่ึงไดรับ
แบบสอบถามคืน 468 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 
               4.  การวิเคราะหขอมูล 
                           ผูวิจัยไดนําขอมูลไปวิเคราะห โดยประมวลผลดวยคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป
ทางสถิติตามขั้นตอน ดังนี้ 
                   4.1 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหดวยการแจก
แจงความถี่ หาคารอยละ (Percent) เสนอขอมูลเปนตารางแสดงจํานวนรอยละ (Percentage) 
                  4.2 การวิเคราะหขอมูลเพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูบริหาร ครูบรรณารักษ และครูผูสอนตอ
การดําเนินงานหองสมุดโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย 
เขต 3 วิเคราะหดวยการหาคาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เสนอ
ขอมูลเปนตารางประกอบความเรียง จัดลําดับความคิดเห็น 
                  4.3 การวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหาร ครูบรรณารักษ                  
และครูผูสอนที่มีตอการดําเนินงานหองสมุดโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 3 จําแนกตามขนาดของโรงเรียน วิเคราะหดวยคา t-test Independent กําหนด
คาสถิติที่ระดับนัยสําคัญ .05 
                  4.4  การวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหาร ครูบรรณารักษ                   
และครูผูสอนที่มีตอการดําเนินงานหองสมุดโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 3  จําแนกตามสถานภาพตําแหนง โดยการวิเคราะหความแปรปรวน 
ทางเดียว  (One-Way Analysis of Variance)   เมื่อพบความแตกตางของคาเฉลี่ยในแตละดาน 
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อยางมีนัยสําคัญทางสถิติจะทําการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูตามวิธีของเชฟเฟ  (Scheffe')  
กําหนดคาสถิติที่ระดับนัยสําคัญ  .05 
                  4.5  การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่เปนคําถามปลายเปด                           
ใชการวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis) โดยจัดคําตอบเขาประเด็นเดียวกันแลวแจกแจงความถี่หา
คารอยละ เสนอขอมูลเปนตารางประกอบคําอธิบาย 
 

สรุปผลการวิจัย 
                  จากการวิเคราะหขอมูล  สรุปผลการวิจัยไดดังนี้   
                 1. ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน ครูบรรณารักษ และครูผูสอน 
ตอการดําเนินงานหองสมุดโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา พบวา 
                     1.1 ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน ครูบรรณารักษ และครูผูสอนตอการดําเนินงาน
หองสมุดโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 3 โดย
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานมีความคิดเห็นอยูในระดับปาน
กลางเชนเดียวกัน   
                     1.2 ผูบริหารโรงเรียนมีความคิดเห็นตอการดําเนินงานหองสมุดโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 3 โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เปนรายดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ดานงานบริหาร รองลงมาคือดานงานเทคนิค และดาน
งานบริการและกิจกรรม ตามลําดับ   
                    1.3 ครูบรรณารักษมีความคิดเห็นตอการดําเนินงานหองสมุดโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 3 โดยรวมอยูในระดับปานกลางเมื่อพิจารณา
เปนรายดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ดานงานบริหาร รองลงมาคือ ดานงานเทคนิค ดานงาน
บริการและกิจกรรม ตามลําดับ   
                           1.4 ครูผูสอนมีความคิดเห็นตอการดําเนินงานหองสมุดโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 3 โดยรวมอยูในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณา
เปนรายดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ดานงานบริหาร รองลงมาคือ ดานงานเทคนิค และดาน
งานบริการและกิจกรรม ตามลําดับ   
                 2.  ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน ครูบรรณารักษ และ
ครูผูสอนตอการดําเนินงานหองสมุดโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาบุรีรัมย เขต 3 จําแนกตามขนาดของโรงเรียนที่ปฏิบัติงาน พบวา 
                     2.1 ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน ครูบรรณารักษ และครูผูสอน 
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ตอการดําเนินงานหองสมุดโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
บุรีรัมย เขต 3 ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน โดยรวมไมแตกตางกัน   
                      2.2 ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนตอการดําเนินงานหองสมุดโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 3 ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาด
ตางกัน โดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทั้งดานงานบริหาร  ดานงานเทคนิค 
และดานงานบริการและกิจกรรมไมแตกตางกัน เชนเดียวกัน 
                      2.3 ความคิดเห็นของครูบรรณารักษตอการดําเนินงานหองสมุดโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 3 ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน 
โดยรวมไมแตกตางกัน   
                      2.4 ความคิดเห็นของครูผูสอนตอการดําเนินงานหองสมุดโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 3 ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน 
โดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทั้ง 3 ดาน คือดานงานบริหารดานงานเทคนิค 
และดานงานบริการและกิจกรรมไมแตกตางกันเชนเดียวกัน   
                 3. ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน ครูบรรณารักษ และ
ครูผูสอนตอการดําเนินงานหองสมุดโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
บุรีรัมย เขต 3 จําแนกตามสถานภาพตําแหนง โดยรวมไมแตกตางกัน   
                 4. ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูบริหารโรงเรียน ครูบรรณารักษ และครูผูสอน                
ตอการดําเนินงานหองสมุดโรงเรียนขยายโอกาส สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต  3           
ปรากฏวา ดานงานบริหารมีขอเสนอแนะมากที่สุด ไดแก ควรใหมีครูที่มีความรูดานบรรณารักษศาสตร
รับผิดชอบงานหองสมุด รองลงมาคือ ดานงานเทคนิค ไดแก ควรมีเจาหนาที่อยูประจําที่หองสมุด
ตลอดเวลา  ดานงานบริการและกิจกรรม ไดแก ควรปฐมนิเทศแนะนําการใชหองสมุดแกครูผูสอนทุก
กลุมสาระการเรียนรูเพื่อใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สวนดานอื่น ๆ  มีขอเสนอแนะนอย
ที่สุด ไดแก ผูบริหารควรใหความสําคัญกับหองสมุดมากกวาเดิม                                 

                                    
อภิปรายผล 
                   จากการศึกษาผลการวิจัยการดําเนินงานหองสมุดโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 3 ทําใหทราบถึงการดําเนินงานหองสมุดโรงเรียนขยายโอกาส 
รวมทั้งปญหา  อุปสรรคตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ผูวิจัยจึงไดอภิปรายผล ดังนี้ 
                   1.  ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน ครูบรรณารักษ และครูผูสอนตอการดําเนินงาน
หองสมุดโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 3      ทั้ง 3 
ดาน  โดยรวมอยูในระดับปานกลาง  ที่ไดขอสรุปเชนนี้อาจเนื่องมาจากหองสมุดโรงเรียนขยายโอกาส
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ทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 3 มีขนาดของหองสมุดเล็ก กลาง ใหญ  
แตกตางกันออกไป  สงผลใหการบริหารจัดการแตกตางกันออกไปดวย ซ่ึงมีผลจากปจจัยที่ใชในงาน
บริหาร  งานเทคนิค  รวมทั้งงานบริการและกิจกรรม  การจัดการหรือเทคนิค ในการบริหารจึงมีความ
หลากหลายแตกตางกันตามสภาพของปจจัยนําเขา โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในสวนของงบประมาณ  ซ่ึง
สอดคลองกับผลการวิจัยของ ทรัพย  พิลางาม  (2548 : บทคัดยอ) ที่ศึกษาเรื่องปญหาและแนวทางแกไข
ปญหาการบริหารงานหองสมุดโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต  1 ที่พบวา  
การบริหารงานหองสมุดโรงเรียนโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  เชนเดียวกัน 
                เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน ครูบรรณารักษ และ
ครูผูสอนตอการดําเนินงานหองสมุดโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาบุรีรัมย เขต 3  ดานงานบริหาร  อยูในระดับปานกลาง  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากบุคลากรที่ทํา
หนาที่ครูบรรณารักษไมไดสําเร็จการศึกษาทางวิชาชีพบรรณารักษ และครูที่ทําหนาที่บรรณารักษมีเวลา
ในการทํางานหองสมุดนอย  รวมทั้งยังขาดแคลนงบประมาณ  วัสดุอุปกรณและครุภัณฑตาง ๆ ไม
เพียงพอ  ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ ดารกา  ตนครองจันทร  (2543 : บทคัดยอ)  ที่พบวา  การ
จัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษายังขาดครูบรรณารักษ  สวนใหญไมมีครูบรรณารักษ  มีแตครูที่ทํา
หนาที่บรรณารักษประกอบกับครูผูสอนที่ทําหนาที่บรรณารักษตองทําหนาที่งานสอนเปนหลักและตอง
รับผิดชอบงานพิเศษอีกหลายอยาง  จึงไมมีเวลามากพอที่จะจัดกิจกรรมตางๆ ไดอยางสม่ําเสมอ  และ
สอดคลองกับผลการวิจัยของ  สงา  พิชญวศิน  (2540 : บทคัดยอ) พบวา หองสมุดโรงเรียนยังขาด
งบประมาณ  วัสดุอุปกรณครุภัณฑไมเพียงพอ  การจัดกิจกรรมและใหบริการไมไดตามเกณฑมาตรฐาน 
เชนเดียวกัน   
                ดานงานเทคนิค  พบวา ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน ครูบรรณารักษ และครูผูสอนตอ
การดําเนินงานหองสมุดโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย 
เขต 3 อยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก งบประมาณที่นํามาใชพัฒนา ปรับปรุงมีนอย ไมวาจะ
เปนการจัดซื้อหนังสือ ขาดบุคลากรที่มีความรูความชํานาญที่จะมาทํางานหองสมุด การจัดหมวดหมู 
การจัดทําบัตรรายการหรือซอมบํารุงหนังสือ สงผลใหงานเทคนิคไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร ซ่ึง
สอดคลองกับผลการวิจัยของ จารุวรรณ จันทราศรี (2541: บทคัดยอ) ที่พบวา  ปญหาในการใช
ทรัพยากรสารนิเทศ  ดานจํานวนสารนิเทศ ดานความทันสมัยของหนังสือ  สภาพรูปเลมและการจัดเก็บ  
รวมทั้งขาดบุคลากรที่มีความรูความเขาใจ   
                ดานงานบริการและกิจกรรม พบวา ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนครูบรรณารักษ และ
ครูผูสอนตอการดําเนินงานหองสมุดโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาบุรีรัมย เขต 3 อยูในระดับปานกลาง  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก หองสมุดโรงเรียนยังไมมีความ
พรอมในหลาย ๆ ดาน เชน การประชาสัมพันธ ครูผูรับผิดชอบยังไมมีความรูความเขาใจในการจัด
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กิจกรรมของหองสมุด รวมทั้งครูผูสอนเองไมใชหองสมุดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเทาที่ควร  
สอดคลองกับงานวิจัยของ ทรัพย พิลางาม (2548 : บทคัดยอ) ที่พบวา ขาดเจาหนาที่บรรณารักษโดยตรง
มาปฏิบัติงาน จึงไมมีความรูความเขาใจในการจัดกิจกรรม และสอดคลองกับงานวิจัยของ ประคอง โค
ตะวงษ  (2542 : บทคัดยอ) ที่พบวา ครูบรรณารักษที่รับผิดชอบโครงการและหองสมุด  ยังขาดความรู
ความสามารถในการปฏิบัติงานบริการ เชนเดียวกัน 
                2.  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน ครูบรรณารักษ และครูผูสอน ตอการ
ดําเนินงานหองสมุดโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 
3 จําแนกตามขนาดของโรงเรียน พบวา ผูบริหารโรงเรียน ครูบรรณารักษ และครูผูสอนที่ปฎิบัติงานใน
โรงเรียนที่มีขนาดตางกัน  มีความคิดเห็นตอการดําเนินงานหองสมุดโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย  เขต 3 โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน  แสดงใหเห็นวา  การ
ดําเนินงานหองสมุดโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 
3 ไมวาจะเปนโรงเรียนขนาดใด ผูบริหารโรงเรียน ครูบรรณารักษ และครูผูสอนตองรับผิดชอบและรับ
ภารกิ จต ามองคประกอบพื้ นฐ าน  การดํ า เนิ นง านห องสมุ ดโรง เ รี ยนของกรมวิ ช าการ  
กระทรวงศึกษาธิการ ทั้ง 3  ดาน เชนเดียวกัน  ถึงแมวาจะปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดตางกัน แตดวยกฎ 
ระเบียบ และรับนโยบายเดียวกัน ตลอดจนรับผิดชอบในภารกิจ บทบาทหนาที่เหมือนกัน  ยอมสงผลให
มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับ ชนะ พรพิมลวงศา (2543 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง 
บทบาทของผูบริหารในการบริหารงานหองสมุดโรงเรียน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
ขอนแกน พบวา  ผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ มีทัศนะตอบทบาทของ
ผูบริหารในการบริหารงานหองสมุดโรงเรียนไมแตกตางกัน และสอดคลองกับผลการวิจัยของ อุดม   
วัชรพงศศิริ  (2543 : บทคัดยอ)  ที่ไดศึกษาความพึงพอใจในการบริหารงานหองสมุดของครูบรรณารักษ
ที่เอื้อตอการเรียนรูของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย   
เขต 1-4  พบวา  ความพึงพอใจของครูบรรณารักษตอการบริหารงานหองสมุดโรงเรียนทั้ง 3 ดาน 
ระหวางโรงเรียนขนาดใหญกับโรงเรียนขนาดกลาง  มีความพึงพอใจไมแตกตางกัน  เชนเดียวกัน 
                3.  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน ครูบรรณารักษ และครูผูสอนตอการ
ดําเนินงานหองสมุดโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 
3 ที่มีสถานภาพตําแหนงตางกัน โดยรวมและรายดาน มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน แตถาพิจารณา
คาเฉลี่ย  ปรากฏวา ดานงานบริหารมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ดานงานเทคนิค และดานงานบริการ
และกิจกรรม ตามลําดับ แสดงใหเห็นวา ผูบริหารโรงเรียน ครูบรรณารักษ และครูผูสอนมีความคิดเห็น
วาดานงานบริหารเปนดานที่มีการปฏิบัตินอยที่สุด รองลงมาดานงานเทคนิค  และดานงานบริการและ
กิจกรรม ที่เปนเชนนี้เนื่องจากการดําเนินงานดานการบริหารเกี่ยวกับกระบวนการทางการจัดการดาน
กายภาพ หรือการดําเนินกิจกรรมใด ๆ เพื่อใหการดําเนินงานหองสมุดโรงเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค 
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รวมถึงการหาวิธีปฏิบัติงานตาง ๆ เพื่อใหงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  เปนงานที่ตองดําเนิน
ตอเนื่องกันไป สวนดานงานเทคนิคและดานงานบริการและกิจกรรมนั้นจะมีปจจัยที่สําคัญในเรื่อง
ความรูความสามารถ ความตระหนัก และความรวมมือของบุคลากรเปนสําคัญ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย
ของ ดารกา ตนครองจันทร (2543 : บทคัดยอ) ที่ศึกษาสภาพการบริหารงานหองสมุดโรงเรียน
ประถมศึกษา ประจําอําเภอและจังหวัด และงานวิจัยของ  ประคอง  โคตะวงษ  (2542 : บทคัดยอ) ที่ได
ทําการศึกษา สภาพการปฏิบัติงานและปญหาของโครงการจัดมุมหนังสือและหองสมุดโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดหนองคาย พบวา ดานงานบริหารนั้นตองใช
ปจจัยที่สําคัญเหมือนกัน ไดแก เร่ืองงบประมาณ  ทรัพยากร ชุมชน และสภาพแวดลอมของโรงเรียน
เปนสําคัญ 
                 4. ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตอการดําเนินงานหองสมุดโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 3 ปรากฏวาดานงานบริหารมีขอเสนอแนะมากที่สุด 
ไดแก  ควรใหมีครูที่มีความรูดานบรรณารักษศาสตรรับผิดชอบงานหองสมุดและควรเพิ่มงบประมาณ
ในการบริหารงานหองสมุดใหมาก รองลงมาคือ ดานงานบริการและกิจกรรมไดแก  ควรปฐมนิเทศ
แนะนําการใชหองสมุดแกครูผูสอนทุกกลุม สาระการเรียนรูเพื่อใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ดานงานเทคนิค ควรมีเจาหนาที่ อยูประจําที่หองสมุดตลอดเวลา สวนดานอื่น ๆ มีขอเสนอแนะนอย
ที่สุด ไดแก  ผูบริหารควรใหความสําคัญกับหองสมุดมากกวานี้ แสดงใหเห็นวา  ครูที่ทําหนาที่
รับผิดชอบหองสมุดโรงเรียนไมมีความรูดานบรรณารักษศาสตร หรือไมไดสําเร็จการศึกษาทางสาขา
บรรณารักษศาสตรโดยตรง ทําใหครูไมสามารถดูแล รับผิดชอบ หรือดําเนินงานการบริหารหองสมุด
โรงเรียนไดดีเทาที่ควร ประกอบกับงบประมาณมีนอยจึงไมสามารถสงบุคลากรที่รับผิดชอบเขาอบรม
สัมมนาไดอยางสม่ําเสมอ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ พัชรินทร ปจมิตร (2542 : บทคัดยอ) พบวา  
บุคลากรและครูทําหนาที่บรรณารักษสวนใหญขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารงานหองสมุด  
และ สงา  พิชญวศิน (2540 : บทคัดยอ) พบวา  หองสมุดโรงเรียนยังขาดแคลนงบประมาณ วัสดุ
อุปกรณครุภัณฑไมเพียงพอ  การจัดกิจกรรมและใหบริการไมไดตามเกณฑมาตรฐาน   
 

 ขอเสนอแนะ                   
1. ขอเสนอแนะในการนําไปใช 

                     1.1 ผูบริหารควรสงเสริมใหครูบรรณารักษ ไดมีโอกาสพัฒนาตนเอง เขารับการอบรม 
ประชุม สัมมนา และเพิ่มพูนความรู และครูบรรณารักษหองสมุดไมควรที่จะเปนครูประจําชั้น หรือควร
ใหครูบรรณารักษไดมีเวลาปฏิบัติงานในหองสมุดโรงเรียนอยางนอยสัปดาหละ 10 ช่ัวโมง                      
 1.2 ควรมีการจัดอบรมสัมมนาผูบริหารโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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บุรีรัมย เขต 3 ในดานการบริหารงานหองสมุดโรงเรียน เพื่อที่จะใหผูบริหารโรงเรียนเกิดความตระหนัก
และเล็งเห็นความสําคัญของหองสมุดโรงเรียนมากขึ้น 
                     1.3  ควรมีการบรรจุขาราชการครูบรรณารักษหองสมุดใหทั่วถึงในทุกโรงเรียน ในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย  เขต  3             

2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยตอไป 
                         2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยบทบาทของผูบริหารโรงเรียนตอการสงเสริม สนับสนุนบริหาร
จัดการหองสมุดโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 3     
                         2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยผลกระทบหองสมุดโรงเรียนที่เกิดจากสื่อเทคโนโลยีในยุค
ปจจุบัน 
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