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 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการห้องสมุด และเพื่อหาแนวทางการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตของโรงเรียน
บ้านจิตตมาสพัฒนาประชากรที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียน1คนคณะครูจำนวน6คนนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่1-6จำนวน77คนเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 ผลการวิจัยการประเมินโครงการห้องสมุดมีชีวิตของโรงเรียนบ้านจิตตมาสพัฒนาทั้ง4ด้านพบว่า
 1)ด้านบริบทตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนโดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
 2)ดา้นปจัจยัเบือ้งตน้ตามความคดิเหน็ของผู้บรหิารและครูผู้สอนโดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัปานกลาง
 3)ดา้นกระบวนการดำเนนิงานตามความคดิเหน็ของผู้บรหิารและครูผู้สอนโดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก
 4)ดา้นผลผลติตามความคดิเหน็ของผู้บรหิารครูผู้สอนและนกัเรยีนโดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัปานกลาง
ส่วนแนวทางการพัฒนาโครงการห้องสมุดมีชีวิตของโรงเรียนบ้านจิตตมาสพัฒนาพบว่าด้านบริบทคือผู้บริหารสถานศึกษา
ควรจัดประชุมและประสานงานกับบุคลากรในโรงเรียนเพื่อร่วมกันวิเคราะห์วางแผนการดำเนินงานห้องสมุดมีชีวิตของโรงเรียน
ดา้นปจัจยัเบือ้งตน้คอืผู้บรหิารสถานศกึษาควรตดิตอ่ประสานงานกบัหนว่ยงานอืน่ๆเพือ่ขอรบัการสนบัสนนุงบประมาณพฒันา
ห้องสมุดมีชีวิตของโรงเรียน ด้านกระบวนการดำเนินงาน คือ ผู้บริหารสถานศึกษาควรจัดประชุมร่วมกันระหว่างโรงเรียนและ
บุคลากรของห้องสมุดแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินผลติดตามการดำเนินงานให้บริการห้องสมุดมีชีวิตเพื่อนำผลที่ได้มา
ปรับปรุงการดำเนินงานในปีต่อไปด้านผลผลิตคือควรจัดกิจกรรมเพื่อการแข่งขันการบันทึกสถิติสำหรับผู้ที่ใช้บริการห้องสมุด
มีชีวิตมากที่สุดเพื่อเป็นการดึงดูดใจให้ผู้ใช้บริการเห็นความสำคัญของการบันทึกสถิติการใช้บริการห้องสมุดมีชีวิต 
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Abstract 
  Thepurposesofthisresearchwere1)toassesslivinglibraryprojectofBanChittamatPhattana
schoolwhichconsistedof1.1)thecontextoflivinglibraryproject1.2)theinputoflivinglibraryproject
1.3)theprocessoflivinglibraryproject1.4)theproductoflivinglibraryproject2)tofindtheguideline
todeveloplivinglibraryofBanChittamatPhattanaschool.Thesampleconsistedofanadministrator6
teachersand77studentsinprathomsuksa1-prathomsuksa6.Theresearchinstrumentwereaquestion-
naireandinterview.Thedatawereanalyzedusingmeanandstandarddeviation.
 Theresearchfindingswereasfollows.
  1.Administratorandteachers’opinionstowardsthecontextwasatahighlevel.2.Administrator
andteachers’opinionstowardstheinputoflivinglibraryprojectwasatamoderatelevel.3.Administrator
andteachers’opinionstowardstheprocessoflivinglibraryprojectwasatahighlevel.4.Administrator,
teachers’ and students’ opinions towards the product of living library project under kan was at a
moderatelevel.5.TheguidelinetodeveloplivinglibrarywasKamphaengPheteducationalservicearea
office2wereasfollows:Forcontextitwasfoundthattheadministratorshouldsetupameetingand
cooperatewithallpersonnelsinschoolforplanning.Forinputitwasfoundthattheadministratorshould
askforthebudgetformotherorganization.Forprocessitwasfoundthattheadministratorshouldset
upameetingandappointtheevaluationcommittees.Forproductitwasfoundthattheteacherssetthe
activityforrecordcontestandgavetherewardforthehighestrecorderinordertomotivatestudentfor
servicerecord.
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บทนำ

 การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2544 ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการ
ศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542และที่แก้ไขปรับปรุง(ฉบับที่2)
พ.ศ. 2545 มีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนมีคุณลักษณะนิสัยรัก
การอ่าน และใฝ่หาความรู้อยู่เสมอรวมทั้งให้มีนิสัยและรู้จัก
วิธีการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ ห้องสมุดจึงเป็น
สถานที่สำหรบัให้นกัเรยีนได้ศกึษาคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง
อยา่ง แทจ้รงิ   แต ่ใน การ จดั กจิกรรม การ เรยีน การ สอน   เพือ่ ให ้ได ้
ประโยชน์จากห้องสมุดอย่างสูงสุด จำเป็นต้องสนับสนุนให้
นกัเรยีนได้ศกึษาคน้ควา้จากทรพัยากรสารนเิทศของหอ้งสมดุ
อย่างสม่ำเสมอ โดยการมอบหมายงานที่ท้าทายให้นักเรียน
ค้นคว้าหาคำตอบจะทำให้นักเรียนมีทักษะในการแก้ปัญหา

คดิเปน็มีความคดิสรา้งสรรค์มีวิจารณญาณในการอา่นอาศยั
ประสบการณ์เป็นสำคัญ คือ ผู้เรียนต้องทำเอง ประสบเอง
ทดลองเองคน้หาความจรงิดว้ยตนเองรูจ้กัคดิรูจ้กัแก้ปญัหา
สภาพแวดล้อมด้วยเหตุผล มีการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นส่วน
ใหญ่ และในการค้นคว้านั้นไม่จำเป็นต้องอยู่ในหนังสือตำรา
เรียน หรือที่ครูบอกเท่านั้น แต่ทุกสิ่งทุกอย่างรอบข้างจะ
ช่วยในการศึกษาค้นคว้าของนักเรียนทั้งสิ้น แหล่งที่นักเรียน
จะศึกษาค้นคว้าหาความรู้ได้อย่างกว้างขวางใกล้ตัวที่สุดคือ
ห้องสมุดโรงเรียน 
 ห้องสมุดจึงถือได้ว่าเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีความ
สำคญัยิง่ในฐานะเปน็แหลง่เรยีนรู้ที่เปน็รากฐานของการสรา้ง
สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ โดยเฉพาะห้องสมุดที่ดี
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และนักเรียนที่จะเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต อีกทั้งเป็นการพัฒนา
ศักยภาพของบุคคลให้พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันกับกระแส
การเปลี่ยนแปลงของโลกที่จะทำให้ตนเองมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศสืบต่อไป 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อประเมินโครงการห้องสมุดมีชีวิตของโรงเรียน
บ้านจิตตมาสพัฒนา4ด้านดังนี้
  1.1ประเมินบริบทของโครงการห้องสมุดมีชีวิต
ของโรงเรียนบ้านจิตตมาสพัฒนา
  1.2ประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการห้องสมุด
มีชีวิตของโรงเรียนบ้านจิตตมาสพัฒนา
  1.3ประเมินกระบวนการดำเนินงานตามโครงการ
ห้องสมุดมีชีวิตของโรงเรียนบ้านจิตตมาสพัฒนา
  1.4.ประเมินผลผลิตของโครงการห้องสมุดมีชีวิต
ของโรงเรียนบ้านจิตตมาสพัฒนา
 2. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตของ
โรงเรียนบ้านจิตตมาสพัฒนา 
วิธีดำเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยเป็น2ขั้นตอนดังนี้
    ขั้นตอนที่ 1 การประเมินโครงการห้องสมุดมีชีวิต
ของโรงเรียนบ้านจิตตมาสพัฒนา ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้เป็นการศึกษาจากประชากรของโรงเรียนบ้านจิตตมาส
พัฒนาได้แก่ผู้บริหารโรงเรียนจำนวน1คนครูจำนวน6
คนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6ปีการศึกษา2553
จำนวน 77 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม
เพื่อการประเมินโครงการห้องสมุด มีชีวิตของโรงเรียนบ้าน
จิตตมาสพัฒนาโดยผู้วิจัยใช้รูปแบบการประเมินแบบCIPP
model(Context–Input–Process–ProductModel)
คือประเมินตามองค์ประกอบ4ด้านคือประเมินด้านบริบท
ประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น ประเมินด้านกระบวนการดำเนิน
งาน และ   ประเมิน ด้าน ผลผลิต 
 ขั้นตอนที่2การหาแนวทางการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต
ของโรงเรยีนบา้นจติตมาสพฒันาผู้ให้ขอ้มลูไดแ้ก่ผู้เชีย่วชาญ
ด้านการดำเนินงานห้องสมุดจำนวน17ท่านเครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยคือแบบสัมภาษณ์ผู้วิจัยได้นำผลการวิจัยใน
ขั้นตอนที่1โดยนำข้อมูลที่มีสภาพความเหมาะสมน้อยที่สุด

และเป็นห้องสมุดที่สร้างสรรค์ขึ้นให้เป็นมิติใหม่เป็นห้องสมุด
มีชีวิต ที่มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ มีสื่อและกิจกรรมที่
ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องหลากหลายรูปแบบ มีระบบ
การให้บริการที่สะดวกรวดเรว็เป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารที่มี
คุณค่าต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและผู้ใช้บริการใช้เป็นแหล่ง
ค้นคว้าหาความรู้และ เป็นสถานที่สำหรับใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ทั้งความรู้และความบันเทิง เป็นแหล่งสำหรับสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้และสร้างนิสัยรักการอ่านอย่างยั่งยืน
สำหรบับคุคลทกุเพศทกุวยัดว้ยบรรยากาศที่มีชวีติชวีามีการใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเรยีนรู้สามารถเขา้ถงึสารสนเทศ
ได้อย่างรวดเร็ว มีบริการและกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่านและ
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
 ห้องสมุดมีชีวิต หมายถึง ห้องสมุดที่มีความพร้อม
ทั้งทางด้านทรัพยากรสารสนเทศ การบริการและเทคโนโลยี
เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้อย่างมีชีวิตชีวา การทำ
ห้องสมุดมีชีวิต จะช่วยทำให้คนทั่วไปมาใช้บริการห้องสมุด
ทำให้มีนิสัยรักการอ่าน ได้พัฒนาการใช้สื่อการเรียนรู้ต่างๆ
ในห้องสมุดและนำไปยกระดับการศึกษา และเป็นประโยชน์
สำหรับพัฒนาอาชีพ ฉะนั้น แนวทางการพัฒนาห้องสมุด
ปัจจุบันให้เป็นห้องสมุดมีชีวิต เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับ
นกัเรยีนบคุลากรในชมุชนได้มีสว่นรว่มในการจดักจิกรรมและ
ใช้ห้องสมุดอย่างคุ้มค่า เพื่อให้ผู้ใช้ได้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างมี
ประสทิธภิาพจากทกุที่ทกุเวลาสะดวกและประหยดัคา่ใช้จา่ย
ตลอดจนการพฒันาเครอืขา่ยความรว่มมอืกนัทัง้ระดบัทอ้งถิน่
และระดับสากลนำกิจกรรมความรู้ในด้านต่างๆลงสู่ชุมชนใน
รปูแบบของเทคโนโลยีสารสนเทศการเปลีย่นแปลงดงักลา่วจะ
ทำให้ห้องสมุดมีชีวิต(สัมพันธ์พลันสังเกต,2546)
 จากความเป็นมาและความสำคัญ ดังกล่าวแสดงให้
เห็นว่าห้องสมุดมีความสำคัญต่อระบบการศึกษาเป็นอย่าง
มาก ทางโรงเรียนบ้านจิตตมาสพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ได้จัดทำโครงการห้องสมุดมี
ชีวิตขึ้นมา แต่ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร ผู้วิจัยจึงมี
ความต้องการทราบปัญหาและแนวทางพัฒนาทั้งด้านบริบท
ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการดำเนินงานและ
ดา้นผลผลติของโครงการเพือ่นำขอ้มลูที่ได้มาพฒันาโครงการ
ได้อย่างเหมาะสม พัฒนาให้เป็นห้องสมุดมีชีวิตอันจะนำ
ไปสู่แหล่งสารสนเทศที่สอดคล้องกับความต้องการของครู

54 ว า ร ส า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฎ บุ รี รั ม ย์

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2553



การดำเนินงานน้อยที่สุดและความพึงพอใจน้อยที่สุด

เป็นกรอบในการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยเดินทางไปสัมภาษณ์

ผู้เชีย่วชาญทัง้17ทา่นดว้ยตนเองแลว้นำขอ้มลูมาวเิคราะห์

เนื้อหาแล้วทำการแจกแจงความถี่ 

ผลการวิจัย 

  ตอนที่ 1 ผลการประเมินโครงการห้องสมุดมีชีวิต

ของโรงเรยีนบา้นจติตมาสพฒันาสำนกังานเขตพืน้ที่การศกึษา

กำแพงเพชรเขต2  

 1.ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนด้านบริบท

โดยภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( =3.54)

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่มีความเหมาะสม

อยู่ในระดับปานกลาง โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับ

มากที่สุด ได้แก่ ป้ายข้อความสัญลักษณ์ข้อความต่างๆ ใน

ห้องสมุดเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน (=4.16) และ

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดได้แก่การกำหนดวิธีการดำเนินการของ

โครงการมีความเหมาะสมและปฏบิตัิได้จรงิและการประสาน

งานระหว่างบุคลากรในโรงเรียนทำให้เกิดความร่วมมือในการ

ดำเนินงานห้องสมุดมีชีวิต(=3.16)

 2.ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนด้าน

ปัจจัยเบื้องต้น โดยภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ

ปานกลาง (=3.26) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าส่วน

ใหญ่ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง โดยข้อที่มีค่า

เฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมากได้แก่บุคลากรในการปฏิบัติงาน

หอ้งสมดุมีชวีติมีความเหมาะสม( =4.00)และขอ้ที่มีคา่เฉลีย่

ตำ่สดุไดแ้ก่การสนบัสนนุงบประมาณโครงการหอ้งสมดุมีชวีติ

จากหน่วยงานอื่นๆ(=2.33)

 3.ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนด้าน

กระบวนการดำเนินงาน โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ใน

ระดบัมาก(=3.53)เมือ่พจิารณาเปน็รายขอ้พบวา่สว่นใหญ่

มีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย

สูงสุดอยู่ในระดับมากได้แก่มีการปรับปรุงและพัฒนาการให้

บรกิารหอ้งสมดุอยา่งสมำ่เสมอ( =4.00)และขอ้ที่มีคา่เฉลีย่

ต่ำสุดได้แก่มีการประชุมร่วมกันระหว่างโรงเรียนบุคลากร

ของห้องสมุดในการประเมินผล ติดตามการดำเนินงาน

ให้บริการห้องสมุดมีชีวิต(=3.00)

 4. ความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้สอนและนักเรียน

ด้านผลผลิต โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
ปานกลาง(=3.28)เมือ่พจิารณาเปน็รายขอ้พบวา่สว่นใหญ่มี
ความเหมาะสมอยู่ในระดบัปานกลางโดยขอ้ที่มีคา่เฉลีย่สงูสดุ
อยู่ในระดับมาก ได้แก่ การจัดบรรยากาศภายในห้องสมุด
( =3.79)และขอ้ที่มีคา่เฉลีย่ตำ่สดุไดแ้ก่ขอ้16การบนัทกึ
สถิติการใช้ห้องสมุดของโรงเรียนเป็นปัจจุบัน(=2.75)
  ตอนที่ 2 แนวทางการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตของ
โรงเรียนบ้านจิตตมาสพัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษากำแพงเพชรเขต2
 1. ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการ
พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตของโรงเรียนบ้านจิตตมาสพัฒนา
ด้านบริบทตามลำดับดังนี้ผู้บริหารสถานศึกษาควรจัดประชุม
และประสานงานกับบุคลากรในโรงเรียนเพื่อร่วมกันวิเคราะห์
วางแผนการดำเนินงานห้องสมุดมีชีวิตของโรงเรียนผู้บริหาร
สถานศกึษาควรให้ความสำคญัและเปน็ผูน้ำในการจดักจิกรรม
ห้องสมุดมีชีวิตเพื่อสร้างความร่วมมือในการดำเนินงานห้อง
สมุดมีชีวิตของบุคลากรในโรงเรียนควรแต่งตั้งคณะกรรมการ
การดำเนินงานห้องสมุดมีชีวิต โดยให้บุคลากรในโรงเรียน
ทุกคนมีส่วนร่วมเพื่อการประสานงานและเกิดความร่วมมือ
ในการดำเนินงานห้องสมุดมีชีวิต และผู้บริหารสถานศึกษา
ควรสร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากรหรือเจ้าที่ห้องสมุดและ
สนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานห้องสมุดมีชีวิต
 2. ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการ
พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตของโรงเรียนบ้านจิตตมาสพัฒนา
ด้านปัจจัยเบื้องต้นตามลำดับดังนี้ผู้บริหารสถานศึกษาควร
ตดิตอ่ประสานงานกบัหนว่ยงานอืน่ๆเพือ่ขอรบัการสนบัสนนุงบ
ประมาณพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตของโรงเรียนบุคลากรหรือเจ้า
หน้าที่ของห้องสมุดควรติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ
เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณมาพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต
โรงเรยีนควรเผยแพร่โครงการหอ้งสมดุมีชวีติของโรงเรยีนเพือ่
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นๆ บุคลากร
หรือเจ้าหน้าที่ของห้องสมุดควรจัดทำแผนพัฒนางบประมาณ
ห้องสมุดมีชีวิตอย่างต่อเนื่องและโรงเรียนควรติดตามข้อมูล
ข่าวสารจากอินเทอร์เน็ตเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากหน่วยงานหรือบริษัทที่ให้การสนับสนุนการศึกษา
 3. ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการ
พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตของโรงเรียนบ้านจิตตมาสพัฒนา
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ด้านกระบวนการดำเนินงานตามลำดับ ดังนี้ ผู้บริหารสถาน
ศึกษาควรจัดประชุมร่วมกันระหว่างโรงเรียนและบุคลากรของ
ห้องสมุด แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินผล ติดตาม
การดำเนินงานให้บริการห้องสมุดมีชีวิตเพื่อนำผลที่ได้มา
ปรับปรุงการดำเนินงานในปีต่อไป โรงเรียนควรจัดกิจกรรม
เพือ่สรา้งความตระหนกัให้บคุลากรในโรงเรยีนเหน็ความสำคญั
ของการดำเนินงานให้บริการ และการประเมินผลโครงการ
ห้องสมุดมีชีวิต และโรงเรียนควรดำเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานห้องสมุด
มี ชีวิต อย่าง ต่อ เนื่อง 
 4. ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการ
พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตของโรงเรียนบ้านจิตตมาสพัฒนา
ด้านผลผลิตตามลำดับดังนี้ควรจัดกิจกรรมเพื่อการแข่งขัน
การบันทึกสถิติสำหรับผู้ที่ใช้บริการห้องสมุดมีชีวิตมากที่สุด
เพื่อเป็นการดึงดูดใจให้ผู้ใช้บริการเห็นความสำคัญของ
การบันทึกสถิติการใช้บริการห้องสมุดมีชีวิต โรงเรียนควร
ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนหรือผู้เข้าใช้บริการเห็นความสำคัญ
ของการบันทึกสถิติการใช้บริการห้องสมุดมีชีวิตบุคลากรหรือ
เจ้าหน้าที่ของห้องสมุดควรวางแผนการออกแบบการบันทึก
สถิติให้สามารถครอบคลุมข้อมูลของผู้ใช้บริการทั้งหมด และ
ควรเปิดให้บริการห้องสมุดมีชีวิตเป็นเวลาเพื่อความสะดวก
ต่อการบันทึกสถิติการใช้บริการห้องสมุดมีชีวิต
 อภิปรายผล 
 1.ด้านบริบทของโครงการห้องสมุดมีชีวิตของโรงเรียน
บ้านจิตตมาสพัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กำแพงเพชร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและ
ครูผู้สอน โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งป้ายข้อความสัญลักษณ์ข้อความต่างๆ
ในห้องสมุดเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนมีความเหมาะสม
และมีความสำคัญต่อโครงการ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครูเน้นให้
นักเรียนใช้แหล่งการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ลงมือปฏิบัติ
จริงและเรียนรู้ด้วยตนเอง ห้องสมุดจึงได้รับการใช้ประโยชน์
ในระดับสูง โดยที่ผู้บริหารให้การสนับสนุน ส่งเสริมจัดให้มี
โครงการจัดการเรียนการสอนการใช้ห้องสมุดซึ่งสอนตั้งแต่
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–6 ในกลุ่มทักษะภาษาไทยจัดทำ
หลักสูตรกำหนดการสอนและแผนการสอนการจัดทำตาราง
การใช้ห้องสมุดครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ

ทุกกลุ่มประสบการณ์ โดยให้นักเรียนเข้าศึกษา ค้นคว้า
และเขียนรายงานประเมินความรู้และผลงานของตนเอง
ซึ่งสอดคล้องกับกุหลาบปั้นลายนาค(2538,หน้า15–16)
กล่าวว่า ขั้นตอนการใช้ห้องสมุดเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนต้องศึกษาแผนการเรียนในรายวิชา เนื้อหาสาระ
สำรวจหนงัสอืในหอ้งสมดุวางแผนรว่มกบับรรณารกัษ์เรือ่งการ
สอนอย่างละเอียด แจ้งให้นักเรียนทราบ นำนักเรียนเข้า
ศึกษาค้นคว้าในห้องสมุดตามแผนที่กำหนด และประเมิน
ผลการสอนตามลักษณะความเหมาะสมของรายวิชา
เมือ่พจิารณาเปน็รายขอ้พบวา่การกำหนดวธิีการดำเนนิการของ
โครงการมีความเหมาะสมและปฏิบัติได้จริงและการประสาน
งานระหว่างบุคลากรในโรงเรียนทำให้เกิดความร่วมมือใน
การดำเนินงานห้องสมุดมีชีวิตตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
และครูผู้สอนมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด อาจเป็นเพราะการดำเนินงาน
ของหอ้งสมดุไม่ได้จดัทำในรปูของคณะกรรมการประกอบดว้ย
ผู้บริหารโรงเรียนฝ่ายวิชาการตัวแทนของนักเรียนและครูผู้ใช้
ห้องสมุด ซึ่งขาดการประสานงานกันอย่างเป็นระบบและ
ประกอบกับบุคลากรของโรงเรียนน้อย ทุกคนต้องรับผิดชอบ
ปฏบิตัิหนา้ที่งานหลายหนา้ที่ซึง่สอดคลอ้งกบัวมิลรตัน์สงสขุ
(2528, หน้า 98) ซึ่งทำการศึกษาสภาพและปัญหาของ
ห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดเมืองพัทยาปีการศึกษา
2526ได้สรปุผลการศกึษาเกีย่วกบัปญัหาดา้นการบรหิารหอ้ง
สมุด ในทัศนะของผู้บริหาร ครูบรรณารักษ์และครูผู้สอนว่า
โรงเรยีนได้รบัอตัรากำลงัสำหรบัหอ้งสมดุนอ้ยเกนิไปผู้บรหิาร
ไม่เข้าใจ ไม่เห็นความสำคัญของการมีคณะกรรมการดำเนิน
งานหอ้งสมดุโรงเรยีนผู้บรหิารสนบัสนนุงานหอ้งสมดุนอ้ยกวา่
งานด้านอื่นๆ ครูโรงเรียนประถมศึกษาส่วนใหญ่ไม่มีวุฒิทาง
บรรณารักษศาสตร์ และครูบรรณารักษ์ต้องสอนด้วยทำให้มี
เวลาทำงานในห้องสมุดน้อยงบประมาณที่ได้รับก็ไม่เพียงพอ
ต่อการดำเนินงาน รวมทั้งขาดความร่วมมือจากคณะครูใน
โรงเรียนเท่าที่ควร
 2.ด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการห้องสมุดมีชีวิตของ
โรงเรียนบ้านจิตตมาสพัฒนา ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
และครูผู้สอน โดยภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
ปานกลางโดยเฉพาะอยา่งยิง่ขอ้เกีย่วกบับคุลากรในการปฏบิตัิ
งานห้องสมุดมีชีวิตมีความเหมาะสม ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
บุคลการที่ดำเนินงานในห้องสมุดมีความรู้และมีประสบการณ์
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ในการปฏิบัติงานห้องสมุดมาก่อนซึ่งสอดคล้องกับสำนักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2534, หน้า 71)
ได้กล่าวไว้ว่าคุณลักษณะและบทบาทหน้าที่ของบรรณารักษ์
ตอ้งเปน็บคุคลที่มีความรู้ทางบรรณารกัษ์หรอืเคยอบรมมาและ
เปน็ผู้ที่สนใจงานหอ้งสมดุรกัหนงัสอืและรกัการอา่นที่สำคญั
จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้านบริหาร ด้านบริการและด้านเทคนิค
อยา่งถกูตอ้งตามหลกัวชิาการบรรณารกัษศาสตร์เมือ่พจิารณา
เปน็รายขอ้พบวา่การสนบัสนนุงบประมาณโครงการหอ้งสมดุ
มีชีวิตจากหน่วยงานอื่นๆ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและ
ครูผู้สอนมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดอาจเป็นเพราะทางโรงเรียนไม่ได้รับ
งบประมาณอยา่งเพยีงพอเพือ่ให้สามารถดำเนนิงานตามหนา้ที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ ปิยนันท์ รัตนกุล
(2551,บทคัดย่อ)ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการห้องสมุด
โรงเรยีนในสว่นของการบรหิารงบประมาณถา้โรงเรยีนไม่ได้รบั
งบประมาณอย่างเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ
นั้น ทำให้การพัฒนางานห้องสมุดเป็นไปอย่างล่าช้าและขาด
การพฒันาอยา่งตอ่เนือ่งเงนิงบประมาณของหอ้งสมดุโรงเรยีน
อาจมีแหล่งที่มาจากเงินงบประมาณ เงินบำรุงการศึกษา
เงินบริจาค และเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมห้องสมุด
บรรณารกัษ์จะตอ้งวางแผนการบรหิารงบประมาณซึง่โดยทัว่ไป
มีจำกัด อย่างมีประสิทธิภาพ มีวิธีการหารายได้หรือวัสดุ
สารสนเทศ รวมทั้งมีมนุษย์สัมพันธ์อันดีและมีความร่วมมือ
กับแหล่งต่างๆ
 3. ด้านกระบวนการดำเนินงานของโครงการห้องสมุด
มีชีวิตของโรงเรียนบ้านจิตตมาสพัฒนา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษากำแพงเพชรเขต2ตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารและครูผู้สอน โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดบัมากไดแ้ก่การปรบัปรงุและพฒันาการให้บรกิารหอ้งสมดุ
อย่างสม่ำเสมอ อาจเป็นเพราะโรงเรียนให้ความสำคัญกับ
งานหอ้งสมดุได้ดำเนนิการและจดับรกิารสารสนเทศตลอดจน
กจิกรรมสง่เสรมิการอา่นตา่งๆให้เหมาะสมกบัผู้ใช้บรกิารเพือ่
อำนวยความสะดวกในการให้บริการบริการต้องมุ่งส่งเสริมให้
ความสะดวกแก่ผู้ใช้บรกิารทกุประเภทและสง่เสรมิการเรยีนรู้
ด้วยตนเอง ต้องหาวิธีการ เครื่องมือ เทคโนโลยีที่จำเป็น
เพือ่ชว่ยให้ผู้ใช้บรกิารเขา้ถงึทรพัยากรสารสนเทศอยา่งรวดเรว็
และครบถ้วนตามความต้องการ และการบริหารจัดการดูแล
อาคารสถานที่และห้องสมุดเป็นไปอย่างมีระบบทั้งนี้อาจเป็น

เพราะโรงเรยีนจดัดำเนนิการจดัทรพัยากรสารสนเทศอยา่งเปน็
ระบบ ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการ
สามารถค้นหาได้สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
การจัดบรรยากาศให้เหมาะสมกับการศึกษาค้นคว้า ได้แก่
การจดัสถานที่อยา่งเปน็ระเบยีบสะอาดอากาศถา่ยเทได้สะดวก
แสงสว่างเพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ กุลทรัพย์
เกษแม่นกิจ (2524, หน้า 71–72) กล่าวถึงลักษณะของ
ห้องสมุดที่ดีว่า มีหนังสือ สิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ จัดบริการ
แนะแนวช่วยค้น มีการจัดหนังสือไว้เป็นหมวดหมู่ตาม
ระบบสากล จัดสถานที่สะอาดเรียบร้อยเหมาะสมอำนวย
ความสะดวกต่อผู้ใช้บริการ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
การประชุมร่วมกันระหว่างโรงเรียน บุคลากรของห้องสมุด
ในการประเมินผล ติดตามการดำเนินงานให้บริการห้องสมุด
มีชีวิตตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนมีค่าเฉลี่ย
ต่ำสุด อาจเป็นเพราะกระบวนการบริหารงานห้องสมุดไม่เป็น
ระบบ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากโรงเรียนไม่ได้จัดให้มีการประชุม
ชี้แจงแนวทางดำเนินงานให้กับครูทั้งโรงเรียน นอกจากนี้
ผู้บริหารโรงเรียนอาจไม่ให้ความสำคัญต่อการนิเทศการใช้
ห้องสมุดการเยี่ยมเยียนสังเกตการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
และบรรณารักษ์อย่างสม่ำเสมอ ซึ่ งสอดคล้องกับ
สมเพศคามใส(2544,หน้า80)ได้ศึกษาการปฏิบัติงาน
ห้องสมุดของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดพัทลุง ซึ่งผลการวิจัยพบว่า การ
นิเทศภายในเกี่ยวกับงานห้องสมุดเป็นเรื่องสำคัญ ผู้บริหาร
โรงเรียนควรมีการนิเทศภายในการปฏิบัติงานห้องสมุด
โรงเรียนอย่างมีระบบและต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือ ปรับปรุง
ส่งเสริมเพื่อพัฒนาครูบรรณารักษ์ห้องสมุดและครูอาจารย์
ที่รับผิดชอบให้ปฏิบัติงานห้องสมุดอย่างมีประสิทธิภาพ
 4.ดา้นผลผลติของโครงการหอ้งสมดุมีชวีติของโรงเรยีน
บ้านจิตตมาสพัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กำแพงเพชรเขต2ตามความคิดเห็นของผู้บริหารครูผู้สอน
และนักเรียน โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
ปานกลางคอืการจดับรรยากาศภายในหอ้งสมดุอาจเปน็เพราะ
บุคลากรของห้องสมุดเห็นความสำคัญของการจัดบรรยากาศ
ภายในห้องสมุดรวมทั้งการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
มีกิจกรรมให้เลือกปฏิบัติอย่างหลากหลาย ทำให้การเรียน
รู้ของผู้ใช้เป็นไปอย่างเพลิดเพลิน สามารถเรียนรู้ได้ตาม
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ความตอ้งการซึง่จะสง่ผลถงึความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิารทำให้
กลับมาใช้บริการเป็นประจำซึ่งสอดคล้องกับปราณีพ่วงโพธิ์
(2553, บทคัดย่อ) ศึกษาการส่งเสริมการอ่านห้องสมุด
ประชาชนอำเภอคา่ยบางระจนักบันโยบาย3ดีพบวา่การจดั
ห้องสมุดประชาชนที่มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมเอื้อต่อ
การอ่าน การเรียนรู้ การค้นคว้า อุดมไปด้วยความรู้
ความบนัเทงิและเชือ้เชญิให้ทกุคนเขา้มาใช้บรกิารเสมอืนหนึง่
เป็นบ้านหลังที่สองที่สะดวกสะอาดร่มรื่นปลอดโปร่งและ
ปลอดภยัสำหรบัทกุคนที่เขา้มาใช้บรกิารเปน็หอ้งสมดุประหยดั
พลังงานและสะท้อนเอกลักษณ์ของชุมชนเมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่าการบันทึกสถิติการใช้ห้องสมุดของโรงเรียน
เป็นปัจจุบัน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนมี
ค่าเฉลี่ยต่ำสุด อาจเป็นเพราะบุคลากรของห้องสมุดมีเวลา
ปฏิบัติงานในห้องสมุดน้อย ทำให้ไม่สามารถบันทึกสถิติการ
ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับหน่วยศึกษานิเทศก์
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย ได้สรุป
ผลการประเมินการดำเนินงานพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน
ตามเกณฑ์มาตรฐานขัน้ตำ่หอ้งสมดุโรงเรยีนประถมศกึษาสงักดั
สำนกังานการประถมศกึษาจงัหวดัเชยีงรายปีการศกึษา2539
ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจคือโรงเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ขัน้ตำ่หอ้งสมดุโรงเรยีนนัน้สบืเนือ่งมาจากสาเหตุหลายประการ
คอืผู้บรหิารให้ความสำคญัในหอ้งสมดุโรงเรยีนตอ่บทบาทการ
เรยีนการสอนนอ้ยมีการมอบหมายให้ครูทำหนา้ที่บรรณารกัษ์
รับผิดชอบงานมากเกินไป ครูบรรณารักษ์มีเวลาทำงาน
ห้องสมุดน้อย มีชั่วโมงสอนมาก ควรให้ความสำคัญกับการ
บรรจุตำแหน่งครูบรรณารักษ์ให้กับโรงเรียนประถมศึกษาด้วย
เพื่อให้เกิดการพัฒนาห้องสมุดได้อย่างเต็มที่
 5. แนวทางการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตของโรงเรียน
บ้านจิตตมาสพัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กำแพงเพชรเขต2พบว่าด้านบริบทผู้เชี่ยวชาญได้เสนอ
แนะแนวทางการพัฒนา คือ ผู้บริหารสถานศึกษาควรจัด
ประชุมและประสานงานกับบุคลากรในโรงเรียนเพื่อร่วมกัน
วิเคราะห์วางแผนการดำเนินงานห้องสมุดมีชีวิตของโรงเรียน
ซึ่งสอดคล้องกับ สมเพศ คามใส (2544, บทคัดย่อ)
สรปุผลการวจิยัวา่ผู้บรหิารโรงเรยีนจะตอ้งตระหนกัถงึบทบาท
อันสำคัญของตนเองเกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย การกำกับ
ติดตาม การสนับสนุนงบประมาณ บุคลากร สถานที่ และ

ร่วมมือกับครูบรรณารักษ์และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัด
และดำเนินงานห้องสมุดตลอดจนกระตุ้นให้ครูนักเรียนและ
บุคลากรฝ่ายต่างๆ ในโรงเรียนให้หันมาสนใจและสนับสนุน
แล้ว จะทำให้การบริหารงานห้องสมุดโรงเรียนมีประสิทธิภาพ
มากดา้นปจัจยัเบือ้งตน้ผู้เชีย่วชาญได้เสนอแนะแนวทางการ
พัฒนา คือ ผู้บริหารสถานศึกษาควรติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานอื่นๆ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณพัฒนา
ห้องสมุดมีชีวิตของโรงเรียน ด้านประบวนการดำเนินงาน
ผู้เชีย่วชาญได้เสนอแนะแนวทางการพฒันาคอืผู้บรหิารสถาน
ศึกษาควรจัดประชุมร่วมกันระหว่างโรงเรียนและบุคลากรของ
ห้องสมุด แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินผล ติดตาม
การดำเนินงานให้บริการห้องสมุดมีชีวิตเพ่ือนำผลท่ีได้มาปรับปรุง
การดำเนินงานในปีต่อไป ด้านผลผลิต ผู้เชี่ยวชาญได้เสนอ
แนะแนวทางการพัฒนา คือ ควรจัดกิจกรรมเพื่อการแข่งขัน
การบนัทกึสถติิสำหรบัผู้ที่ใช้บรกิารหอ้งสมดุมีชวีติมากทีส่ดุเพือ่
เป็นการดึงดูดใจให้ผู้ใช้บริการเห็นความสำคัญของการบันทึก
สถิติการใช้บริการห้องสมุดมีชีวิตซึ่งสอดคล้องกับประหยัด
ช่วยงาน(2551,บทคัดย่อ)สรุปผลการวิจัยว่าลักษณะห้อง
สมุดมีชีวิตจะต้องมีบรรยากาศเหมือนบ้าน มีเพลงฟังขณะ
อ่านหนังสือมีมุมสำหรับดื่มกาแฟจัดกิจกรรมให้หลากหลาย
และมีความเคลื่อนไหวตลอดเวลา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เชื่อมโยงสารสนเทศทุกรูปแบบ ดำเนินการในลักษณะ
ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดเพื่อให้บริการสารสนเทศได้
โดยไม่มีขีดจำกัด ให้ผู้ใช้และเครือข่ายห้องสมุดมีส่วนร่วมใน
การ ดำเนิน กิจกรรม 
 ข้อเสนอแนะ
  ข้อเสนอแนะสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
 1.ผู้บริหารสถานศึกษาควรสนับสนุนให้มีโครงการร่วม
ระหว่างโรงเรียนและชุมชน โดยให้กรรมการสถานศึกษามี
บทบาทในการร่วมวิเคราะห์สภาพบริบทของโครงการ ปัจจัย
เบือ้งตน้ของโครงการรว่มวางแผนการดำเนนิงานของโครงการ
ตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงโครงการห้องสมุดมีชีวิต
 2. ผู้บริหารสถานศึกษา ควรแต่งตั้งคณะทำงานซึ่ง
ประกอบไปด้วย ครู ผู้ปกครอง นักเรียน กรรมการสถาน
ศึกษาและนักเรียน
 3. ผู้บริหารสถานศึกษาควรกำกับ มอบหมายให้
คณะกรรมการจัดทำโครงการห้องสมุดมีชีวิตอย่างเป็นระบบ
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ครบทุกขั้นตอน มีการนิเทศติดตาม สรุปการนิเทศและ
นำผลการนิเทศไปใช้พัฒนางานห้องสมุด รวมทั้งการประเมิน
โครงการห้องสมุดมีชีวิตควรให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วม และ
นำผลการประเมินมาพัฒนางานห้องสมุดในครั้งต่อไป
 4.ผู้บรหิารสถานศกึษาควรมอบหมายให้คณะกรรมการ
จัดกิจกรรมเผยแพร่โครงการห้องสมุดมีชีวิต ให้กับนักเรียน
และบุคคลทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณประโยชน์
ของห้องสมุด
  ข้อเสนอแนะสำหรับหน่วยงานระดับเขตพื้นที่
 1. ควรจัดสรรงบประมาณให้แก่ห้องสมุดของโรงเรียน
อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะงบประมาณซื้อหนังสือ วารสาร
สิ่งพิมพ์ งบประมาณซื้อวัสดุครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ในการ
ปรับปรุงตกแต่งห้องสมุด

 2. ควรบรรจุแต่งตั้งบุคคลที่มีวุฒิทางบรรณารักษ์
มาปฏิบัติงานในห้องสมุดของโรงเรียนประถมศึกษา
 3.ควรจัดให้มีการประชุมอบรมผู้บริหารโรงเรียนและ
ครูบรรณารกัษ์เพือ่สรา้งความเขา้ใจในกรอบภาระงานหอ้งสมดุ
เพิ่มทักษะการปฏิบัติงานห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป
 1.ผู้วจิยัควรศกึษาการประเมนิโครงการหอ้งสมดุมีชวีติ
ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จังหวัดอื่นเพื่อนำผลการศึกษาค้นคว้ามาเปรียบเทียบกัน
 2.ผู้วิจัยควรศึกษาความคิดเห็นของชุมชนผู้ปกครอง
และกรรมการสถานศึกษาเพื่อจะได้ทราบความคิดเห็นที่มีต่อ
การดำเนนิงานโครงการหอ้งสมดุมีชวีติซึง่จะมีผลโดยตรงและ
เปน็ประโยชน์ตอ่การพฒันางานโครงการให้ได้รบัผลสำเรจ็มาก
ยิ่งขึ้น
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