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บทคัดย่ อ
การพัฒนาห้องสมุดให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ทีมีประสิ ทธิ ภาพตามกระบวนการจัดการคุณภาพ :
กรณี ศึกษาโรงเรี ยนวัดทะเลบกสังกัดสํานักงานเขตพื/นทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ผู้วจิ ยั
นางจันทรพิมพ์ รัตนเดชกําจาย
ตําแหน่ ง รองผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา วิทยฐานะชํานาญการ โรงเรี ยนวัดทะเลบก
สังกัดสํานักงานเขตพื/นทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ชือเรือง

การวิ จัย ครั/ งนี/ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื อ 1). เพื อ ศึ ก ษาสภาพและปั ญ หาของการดํา เนิ น งาน
ห้องสมุดโรงเรี ยนวัดทะเลบก 2). เพือศึกษาแนวทางและกระบวนการพัฒนาห้องสมุดให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ทีมี
ประสิ ทธิ ภาพตามกระบวนการจัดการคุณภาพ และ 3). เพือศึกษาระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การต่อการ
พัฒนาห้องสมุดให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ทีมีประสิ ทธิ ภาพตามกระบวนการจัดการคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการ
วิจยั ครั/งนี/ได้แก่ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ครู ผูป้ กครอง และนักเรี ยนชั/นประถมศึกษาปี ที 1ถึงชั/นมัธยมศึกษาปี ที 3
ของโรงเรี ยนวัดทะเลบก ภาคเรี ยนที 1 ปี การศึกษา 2554 จํานวน 265 คน จําแนกเป็ นผูบ้ ริ หาร 3 คน ครู 17 คน
ผูป้ กครอง 40 คน และนักเรี ยนชั/นประถมศึ กษาปี ที 1 ถึ งชั/นมัธยมศึ กษาปี ที 3 205 คน ทั/งนี/ ผูบ้ ริ หาร
สถานศึ กษาและครู ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) ส่ วนผูป้ กครองและนักเรี ยน
ได้มาโดยวิธีการสุ่ มอย่างง่าย (Simple random sampling) ด้วยวิธีการจับฉลาก เพือให้ครอบคลุมจํานวน
กลุ่มตัวอย่างในแต่ละระดับชั/นตามสัดส่ วนของประชากร โดยใช้ระดับชั/นเรี ยนเป็ นระดับชั/นในการสุ่ ม
เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถามจํานวน 2 ชุดแบบสัมภาษณ์จาํ นวน 1 ชุดและแผนการปฏิบตั ิงาน
ห้องสมุดโรงเรี ยนวัดทะเลบก วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าร้อยละ(%) ค่าเฉลีย (X̅) ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (SD.)
และการวิเคราะห์เนื/อหา (Content analysis)
ผลการวิจัยพบว่ า 1). สภาพและปั ญหาการดําเนิ นงานห้องสมุดของโรงเรี ยนวัดทะเลบก
มีสภาพการดําเนินงาน โดยรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า การดําเนิ นงานด้าน
บุคลากร มีค่าเฉลียสูงสุ ด รองลงมาคือ การดําเนินงานด้านอาคารสถานที ส่ วนการดําเนิ นงานด้านผูใ้ ช้บริ การ
มี ค่ า เฉลี ย ตํา สุ ด เมื อ พิ จารณาเป็ นรายข้อ พบว่ า ทุ ก ข้อ อยู่ใ นระดับ ปานกลางทั/ง หมด ส่ ว นปั ญ หาการ
ดําเนินงาน โดยรวมอยูใ่ นระดับน้อย เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า การดําเนิ นงานด้านบุคลากร มีค่าเฉลีย
สูงสุ ด รองลงมาคือ การดําเนิ นงานด้านผูใ้ ช้บริ การ ส่ วนการดําเนิ นงานด้านทรัพยากรสารสนเทศมีค่าเฉลีย
ตําสุ ด เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย 2). แนวทางและกระบวนการพัฒนา
ห้องสมุดให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ทีมีประสิ ทธิ ภาพตามกระบวนการจัดการคุณภาพ มีแนวทางการพัฒนาห้องสมุด
เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านบุคลากร เห็นว่า ควรมีการกําหนดเป็ นแผนพัฒนาบุคลากร ควรมีการ
จัดตั/งที มงานดําเนิ นงานห้องสมุด ควรมี การจัดตั/งคณะกรรมการปรั บปรุ งการดําเนิ นงานห้องสมุด ด้าน
ผูใ้ ช้บริ การ เห็นว่า ควรกําหนดแผนการปฐมนิ เทศการใช้ห้องสมุด ควรมีการจัดทําคู่มือการใช้หอ้ งสมุด
ควรมีการจัดตั/งคณะกรรมการปรับปรุ งการดําเนิ นงานห้องสมุด ด้านอาคารสถานที เห็นว่า ควรมีกาํ หนด
แผนการพัฒนาด้านอาคารสถานที ควรจัดทํา โครงการห้องสมุดในสวน ควรมี การจัดตั/งคณะกรรมการ
ปรับปรุ งการดําเนินงานตามโครงการ ส่ วนด้านทรัพยากรสารสนเทศ เห็นว่า ควรมีการกําหนดแผนงานด้าน

ง

การพัฒนาสารสนเทศ ควรจัดทําโครงการสื อ Internet เพือการเรี ยนรู ้ภายในห้องสมุด ควรมีการจัดตั/ง
คณะกรรมการปรับปรุ งการดําเนิ นงานตามโครงการ ส่ วนข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาห้องสมุดให้เป็ น
แหล่งเรี ยนรู ้ทีมีประสิ ทธิ ภาพ จากการสัมภาษณ์ผมู ้ ีประสบการณ์ พบว่า โดยรวมควรมีการปรับปรุ งวิธีการ
บริ หารจัดการด้านการพัฒนาห้องสมุดของสถานศึ กษาในทุก ๆ ด้าน ซึ งเมือวิเคราะห์เป็ นรายด้าน พบว่า
ด้านบุคลากร ควรมีครู บรรณารักษ์ทีมีความรู ้ความสามารถเฉพาะด้าน มีคุณวุฒิทีเหมาะสมกับตําแหน่ง ด้าน
ผูใ้ ช้บริ การ พบว่า ควรมีวิธีการในการให้บริ การทีครอบคลุมทุกกลุ่มของผูใ้ ช้บริ การ รวมทั/งควรจัดบริ การ
ของห้องสมุดให้เอื/อต่อการเข้าใช้บริ การในทุก ๆ ครั/ง ส่ วนด้านอาคารสถานที พบว่า ควรมีการปรับปรุ ง
เพือให้มีขนาดเพียงพอต่อผูเ้ ข้าใช้บริ การหรื อควรมีการปรับเปลียนสถานที ให้เหมาะสมโดยแยกเป็ นอาคาร
สําหรับห้องสมุดเพียงอย่างเดี ยวเพือสะดวกในการจัดกิ จกรรมส่ งเสริ มการอ่าน ควรปรับปรุ งบรรยากาศใน
ห้องสมุดให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก มีแสงสว่างเพียงพอ และด้านทรัพยากรสารสนเทศ พบว่า ควรมี
การปรับปรุ งจํานวนทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ งพิมพ์ให้มีจาํ นวนมากเพียงพอต่อจํานวนผูเ้ ข้าใช้บริ การ
ทั/งนี/ ควรมีการเลือกประเภทหนังสื อเรี ยน วารสาร หนังสื อพิมพ์ และหนังสื ออ่านนอกเวลาให้เหมาะสมกับ
เพศ วัย และระดับชั/นเรี ยนของผูใ้ ช้บริ การ อีกทั/งควรมีคอมพิวเตอร์ช่วยสื บค้นข้อมูลได้หลากหลาย ส่ วน
กระบวนการพัฒ นาห้อ งสมุ ด ให้เ ป็ นแหล่ งเรี ย นรู ้ ที มีป ระสิ ท ธิ ภ าพด้วยแผนการปฏิ บ ัติ งานห้อ งสมุ ด ตาม
โครงการพัฒนาห้องสมุดให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ทีมีประสิ ทธิ ภาพและเหมาะสมกับสถานศึกษานั/น มีผลการการ
ดําเนิ นงาน โดยได้ดาํ เนิ นการพัฒนาห้องสมุดตามกระบวนการจัดการคุณภาพ ที กาํ หนดไว้ในแผนปฏิ บตั ิ
งานห้องสมุ ดอย่า งชัด เจน มี การแต่ งตั/งคณะกรรมการดํา เนิ นงานห้อ งสมุด มี การประชุ มชี/ แ จงเพื อ วาง
แผนการดําเนินงานพัฒนาห้องสมุด มีแผนปฏิบตั ิงานห้องสมุดเป็ นกรอบกลยุทธ์ในการพัฒนา มีการกําหนด
ภาระงานตามขอบข่ายหน้าทีในการดําเนินงานด้วยกระบวนการจัดการคุณภาพ มีการกําหนดให้ทุกขั/นตอน
ของการดําเนิ นงาน มีการนิ เทศติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพือให้เกิ ดผลการพัฒนาที ชดั เจนอย่าง
ต่อเนือง 3). ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การต่อการพัฒนาห้องสมุดให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ทีมีประสิ ทธิ ภาพ
ตามกระบวนการจัดการคุณภาพของโรงเรี ยนวัดทะเลบก สังกัดสํานักงานเขตพื/นที การศึ กษาประถมศึ กษา
นครปฐม เขต 1 โดยรวม อยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.53) เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า การดําเนิ นงาน
ด้านบุคลากรมีค่าเฉลียสูงสุ ด (X̅ = 3.55) รองลงมา คือ การดําเนินงานด้านทรัพยากรสารสนเทศ (X̅ = 3.54)
ส่ วนการดําเนินงานด้านอาคารสถานที มีค่าเฉลียตําสุ ด (X̅ = 3.51)

