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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคาดหวังการบริการวิชาการของครูบรรณารักษ์และ
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือสําหรับห้องสมุดโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาในเขตจังหวัดพิษณุโลก 
สุโขทัย และอุตรดิตถ์ ซ่ึงการศึกษาดังกล่าวจะได้มาซ่ึงแนวทางรูปแบบการให้บริการวิชาการและการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือท่ีเหมาะสมแก่ห้องสมุด  
  ผลการศึกษา พบว่า 
   1. ครูบรรณารักษ์หรือผู้ปฏิบัติหน้าท่ีทางด้านห้องสมุดโรงเรียนส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 51-60 ปี 
มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี โดยไม่มีวุฒิการศึกษาสาขาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับห้องสมุด ซ่ึงส่วนใหญ่มีตําแหน่ง
เป็นครูซึ่งมีภาระการสอน จํานวน 11-20 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ และปฏิบัติงานด้านห้องสมุด 0-5 ปี นอกจากน้ียังพบว่า
ครูบรรณารักษ์หรือผู้ปฏิบัติหน้าท่ีทางด้านห้องสมุดส่วนใหญ่ไม่เคยเข้าร่วมการเข้าร่วมกิจกรรมการอบรม/สัมมนา 
เพ่ือพัฒนาตนเองทางด้านห้องสมุดเลย 
   2. ห้องสมุดโรงเรียนส่วนใหญ่มีขนาดห้องสมุดขนาดเล็ก (1-2 ห้องเรียน) มีบุคลากรปฏิบัติงาน
ประจําห้องสมุด จํานวน 1 คน ทรัพยากรสารสนเทศส่วนใหญ่เป็นหนังสือภาษาไทย จํานวน 1-5,000 รายการ และ
ยังขาดหนังสือภาษาอังกฤษ งบประมาณท่ีได้รับไม่เกิน  20,000 บาท และไม่มีระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ในการบริหาร
จัดการห้องสมุด   
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   3. ครูบรรณารักษ์หรือผู้ปฏิบัติหน้าท่ีทางด้านห้องสมุดโรงเรียนมีความคาดหวังในการรับบริการ

วิชาการและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับมาก (x�= 3.76) โดยมีความคาดหวังในการรับบริการวิชาการใน

หัวข้อเก่ียวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านมากท่ีสุด อยู่ในระดับมาก (x�= 4.33) และการสร้างเครือข่ายการจัด

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านมากท่ีสุดอยู่ในระดับมาก (x�= 3.94) สําหรับปัญหาท่ีทางห้องสมุดสมุดโรงเรียนพบมากท่ีสุด

คือ งบประมาณไม่เพียงพอ อยู่ในระดับมาก (x�= 4.29) 

 

คําสําคัญ: ครูบรรณารักษ์, เครือข่ายความร่วมมือ, บริการวิชาการ, ห้องสมุดโรงเรียน 

 
ABSTRACT 
  The purpose of this research was to study the academic service expectations of 
librarians and the cooperation network for school libraries in secondary education areas in 
Phitsanulok, Sukhothai and Uttaradit provinces. The study will provide guidelines, academic 
services, and the creation of a network of appropriate partnerships for libraries.  
  The study found that 
  1. Most of the librarians or library staff in the school are aged between 51-60 years 
and have a bachelor's degree which does not have any other educational qualifications related to 
the library. Most of them are teachers with a teaching load of 11-20 hours per week and operating 
0-5 years of library work. In addition, most librarians or library staff have never participated in training 
/ seminar activities to develop themself in the library program. 
  2. Most school have a small library size (1-2 classrooms), there are 1 library staff. 
The information resources are in Thai language books of 1-5,000 items and still lack English books. 
The budget received is not over 20,000 baht and still don’t have automatic library system. 
  3. The librarians or library staff in the schools have the expectation of the academic 

services and cooperation network at the high level (x�= 3.76). The expectation of academic services 

on topics related to reading promotion activities the most with the high level (x�= 4.33), and the 

networking of reading promotion activities was at the high level (x�= 3.94). The problems found by 

the school library were insufficient budget at the high level (x�= 4.29) 

 
Keyword: Librarian, Collaborative network, Academic services, School library 
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บทนํา 
 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ เมื่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไทยท่ีจะ
เข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ท้ังน้ีเมื่อพิจารณาคุณภาพคน พบว่ายังมีปัญหาในแต่
ละช่วงวัยและส่งผลกระทบต่อเน่ืองถึงกันตลอดช่วงชีวิต ตั้งแต่พัฒนาการไม่สมวัยในเด็กปฐมวัย ผลลัพธ์ทางการ
ศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ํา การพัฒนาในระยะต่อไปจึงต้องให้ความสําคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้
มีความสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยท่ีต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกายและใจท่ีดี มีทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรู้ 
และทักษะชีวิต เพ่ือให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี มีสุขภาวะท่ีดีมี
คุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสํานึกท่ีดีต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะความรู้และความสามารถปรับตัวเท่าทัน
กับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวท่ีรวดเร็ว บนพ้ืนฐานของการมีสถาบันทางสังคมท่ีเข้มแข็งท้ังสถาบันครอบครัว 
สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน และภาคเอกชนท่ีร่วมกัน พัฒนาทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพสูง อีกท้ังยัง
เป็นทุนทางสังคมสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2559, น. 65)     
  ห้องสมุดโรงเรียนเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาท้ังระบบท่ีมีการจัดประมวลประสบการณ์ให้แก่
นักเรียนตามหลักสูตรใหม่ คือ มุ่งให้นักเรียนรู้จักหาวิธีเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยการแสวงหาความรู้เพ่ือนําไปสู่การคิด
เป็นและแก้ปัญหาเป็น ดังน้ันผู้เก่ียวข้องในทุกส่วนท้ังผู้บริหาร ครูและบรรณารักษ์ จึงต้องร่วมมือกันส่งเสริมให้
ห้องสมุดเป็นศูนย์การเรียนรู้ท่ีสมบูรณ์แบบ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง นอกเหนือจากการ
เรียนในห้องเรียน โดยมุ่งเน้นให้ผู้ใช้ห้องสมุดได้รับสารสนเทศท่ีตรงกับความต้องการ ถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อ
เหตุการณ์ และได้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าท่ีสุด ท่ีผ่านมาห้องสมุดโรงเรียนมักประสบปัญหาเก่ียวกับการขาดแคลน
บุคลากรประจําห้องสมุดหรือบรรณารักษ์ ทรัพยากรสารสนเทศไม่เพียงพอ ไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ 
ดังน้ันจึงจําเป็นต้องศึกษาความต้องการของบุคลากรในเขตพ้ืนท่ีบริการการศึกษาให้ได้ข้อมูลพ้ืนฐานในการบริการ
ทางวิชาการแก่สังคมให้มีระบบการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ 
  การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนเป็นหน้าท่ีสําคัญประการหน่ึงของมหาวิทยาลัย ในฐานะท่ีเป็น
สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จึงมีภารกิจท่ีสําคัญในการเป็นศูนย์บริการ
ทางวิชาการแก่ท้องถ่ิน การวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยจึงมุ่งศึกษาความคาดหวังการบริการวิชาการของครูบรรณารักษ์และการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือสําหรับห้องสมุดโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาในเขตจังหวัด พิษณุโลก 
สุโขทัย และอุตรดิตถ์ ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของครูบรรณารักษ์ในห้องสมุดโรงเรียนในเขตจังหวัดพิษณุโลก 
เพ่ือให้สามารถนําข้อมูลท่ีได้ไปใช้ในการพิจารณากําหนดกิจกรรม และวางแผนการดําเนินการให้บริการทางวิชาการ
แก่ห้องสมุดโรงเรียนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ  
  1. เพ่ือศึกษาความคาดหวังของครูบรรณารักษ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการด้าน
ห้องสมุดท่ีจัดโดยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
  2. เพ่ือศึกษาความคาดหวังของครูบรรณารักษ์ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
ห้องสมุดโรงเรียนกับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 
  การศึกษาวิจัยเรื่อง ความคาดหวังของครูบรรณารักษ์ท่ีมีต่อการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างห้องสมุดโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาในเขตจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย และอุตรดิตถ์ กับสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามครั้งน้ี ใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดยใช้เครื่องมือท่ี
ผู้วิจัยสร้างข้ึนเป็นแบบสอบถาม ซ่ึงผู้วิจัยได้กําหนดแนวทางในการดําเนินการวิจัย ดังน้ี  
  1) ประชากรในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ ครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาในเขตจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย และอุตรดิตถ์ จํานวน 84 โรงเรียน 
  2) กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ ครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาในเขตจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย และอุตรดิตถ์ จํานวน 52 โรงเรียน ซ่ึงได้จากการส่งแบบสอบถามไปยัง
โรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มประชากร จํานวน 84 โรงเรียน และได้รับแบบสอบถามตอบกลับมา จํานวน 52 โรงเรียน คิดเป็น
ร้อยละ 61.90 จากแบบสอบถามท้ังหมด 

 3) เครื่องมือการวิจัยท่ีใช้ในเก็บรวบรวบข้อมูล คือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 5 ตอน ได้แก่ 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบเลือกตอบและเติมคํา ซ่ึงเป็นคําถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนตัว
ของผู้ตอบแบบสอบถาม มีจํานวน 8 ข้อ ประกอบไปด้วย เพศ อายุ วุฒิการศึกษา สาขาวิชา ตําแหน่ง ภาระงานอ่ืน 
ๆ ในโรงเรียนนอกเหนือจากงานห้องสมุด จํานวนช่ัวโมงสอนต่อสัปดาห์ (โดยเฉลี่ย) ประสบการณ์ในการทํางานใน
ตําแหน่งครูบรรณารักษ์/หัวหน้าห้องสมุด ประสบการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการด้านห้องสมุด เป็น
ข้อมูลประเภทนามบัญญัติ ตอนท่ี 2 ข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับห้องสมุดโรงเรียน เป็นคําถามเก่ียวกับขนาด บุคลากร 
จํานวนทรัพยากร แหล่งงบประมาณของห้องสมุด โปรแกรมหรือระบบห้องสมุดอัตโนมัติ กิจกรรมด้านต่าง ๆ มี
จํานวน 7 ข้อ เป็นแบบเลือกตอบและเติมคํา เป็นข้อมูลประเภทนามบัญญัติ ตอนท่ี 3 เป็นคําถามเก่ียวกับความ
คาดหวังในการเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการด้านห้องสมุดและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด
โรงเรียน จํานวน 47 ข้อ โดยคําถามจะถามถึงระดับความคาดหวัง เป็นแบบสอบถามแบบประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับ ตอนท่ี 4 ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน เป็นคําถามเก่ียวกับสภาพปัญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงานด้านต่าง ๆ จํานวน 14 ข้อ เป็นแบบสอบถามแบบประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ และตอนท่ี 5 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมแต่ละด้าน จํานวน 5 ข้อ เป็นคําถามแบบปลายเปิด 
  4) การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ตามข้ันตอนโดยเริ่ม
จากการจัดทําหนังสือนําส่งจากสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพ่ือ
ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลไปยังโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายท่ีจะทําการเก็บข้อมูล จากน้ันดําเนินการ
แจกจ่ายแบบสอบถามไปยังกลุ่มประชากร โดยขอความร่วมมือจากผู้บริหารสถานศึกษาและครูบรรณารักษ์ใน
โรงเรียน พร้อมส่งแบบสอบถามกลับคืนมายังผู้วิจัย ผู้วิจัยทําการเก็บรวบรวมแบบสอบถามท้ังหมดท่ีได้ นํามา
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามจากน้ันนําข้อมูลท่ีได้ไปวิเคราะห์ 

 5) การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับการวิจัยครั้งน้ี แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 5 
ตอน ตามรายละเอียดในแบบสอบถาม   ข้อมูลท่ีรวบรวมได้นํามาดําเนินการวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ี ค่า
ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel จากน้ันจึงสรุปผล 
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สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน ์
 สรุปผลการวิจัย 

   1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 แผนภูมิท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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 แผนภูมิท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ตอ่) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับห้องสมุดโรงเรียน 
 

 แผนภูมิท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูท่ัวไปเก่ียวกับห้องสมุดโรงเรียน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   3. ผลการวิเคราะห์ความคาดหวังในการเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการด้านห้องสมุดและการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดโรงเรียนในแต่ละด้านพบว่า  
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ตารางท่ี 1 แสดงความคาดหวังในการเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการด้านห้องสมุด 
 

กิจกรรมบริการวิชาการทางด้านห้องสมุด x�       S.D. แปลความ 
การเข้าชมนิทรรศการด้านห้องสมดุ   3.71 0.97 มาก 
การฟังบรรยาย/ประชุม/สัมมนาทางวิชาการ 3.65 0.88 มาก 
การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น (1-2 วัน) 3.67 0.92 มาก 
การฝึกอบรมหลักสูตรระยะยาว (1-2 สัปดาห์) 2.92 0.92 ปานกลาง 
การเข้ารับการบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการ 3.40 0.89 ปานกลาง 

รวม 3.47 0.92 ปานกลาง 
  
   จากตาราง พบว่ากิจกรรมท่ีผู้ตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังในการเข้าร่วมกิจกรรมบริการ
วิชาการอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังในการเข้าชม

นิทรรศการด้านห้องสมุดมากท่ีสุดอยู่ในระดับมาก (x�=3.71) รองลงมาคือ การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น (1-2 วัน) 

อยู่ในระดับมาก (x�=3.67) และการฟังบรรยาย/ประชุม/สัมมนาทางวิชาการอยู่ในระดับมาก (x�=3.65) ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 2   แสดงความคาดหวังในหัวข้อของกิจกรรมทางด้านห้องสมุด 
 

 หัวข้อของกจิกรรมทางด้านห้องสมุด x� S.D. แปลความ 

1. งานเทคนิคห้องสมุด    
 1.1  การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 3.90 1.05 มาก 
 1.2  การวิเคราะห์หมวดหมู่และทํารายการทรัพยากร 

      สารสนเทศ 
3.79 0.89 มาก 

 1.3  การซ่อม/การจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือให้ 
      บริการ 

3.67 0.86 มาก 

 รวม 3.79 0.93 มาก 
2. กิจกรรมห้องสมุด    
 2.1  การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 4.33 0.65 มาก 
 2.2  การจัดนิทรรศการ 4.08 0.81 มาก 
 2.3  การปฐมนิเทศการใช้ห้องสมดุ 3.85 0.87 มาก 
 รวม 4.09 0.78 มาก 
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 ตารางท่ี 2   แสดงความคาดหวังในหัวข้อของกิจกรรมทางด้านห้องสมุด (ต่อ) 
 

หัวข้อของกจิกรรมทางด้านห้องสมุด x� S.D. แปลความ 
3. งานบริการห้องสมุด    
    3.1   บริการยมื-คืน 3.96 0.97 มาก 
    3.2   บริการสอนวิธีการใช้ห้องสมุด 3.87 0.93 มาก 
    3.3   บริการตอบคําถามและช่วยการค้นคว้า 3.87 0.93 มาก 
    3.4   บริการข่าวสารทันสมัย 3.94 0.96 มาก 
    3.5   บริการสืบค้นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส/์ 
           อินเทอร์เน็ต 

3.92 0.90 มาก 

    3.6   บริการลักษณะพิเศษ/ เชิงรุก เช่น ห้องสมุด 
           เคลื่อนท่ีห้องสมุดในช้ันเรียน ห้องสมุดในสนามเด็ก 
           เล่น 

3.73 0.99 มาก 

รวม 3.88 0.95 มาก 
4. งานเทคโนโลยีห้องสมุด    
    4.1   การพัฒนาระบบห้องสมดุอัตโนมตัิ  3.90 0.93 มาก 
    4.2   การพัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุด  3.77 0.96 มาก 
    4.3   การพัฒนาห้องสมดุดิจิทัล  3.81 0.95 มาก 
    4.4   ระบบอินเทอรเ์น็ต  3.96 0.93 มาก 
    4.5   Line 3.63 0.99 มาก 
    4.6   Facebook 3.85 0.89 มาก 

รวม 3.82 0.94 มาก 
5. งานบริหารจัดการห้องสมดุ    
   5.1   การวางแผนกลยุทธ์และการกําหนดนโยบายในการ 
          บริหารจัดการ  

3.75 0.86 มาก 

   5.2   การออกแบบอาคาร สถานท่ี ครุภัณฑ์ ห้องสมุด  3.83 0.99 มาก 
   5.3   การประชาสัมพันธ์ 3.90 0.87 มาก 

รวม 3.83 0.91 มาก 
รวมท้ังสิ้น 3.88 0.90 มาก 

 

   จากตารางพบว่าหัวข้อของกิจกรรมทางด้านห้องสมุดท่ีผู้ตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังใน

การเข้าร่วมมากท่ีสุดคือ หัวข้อด้านกิจกรรมห้องสมุดอยู่ในระดับมาก (x�=4.09) รองลงมาคือ ด้านงานบริการ

ห้องสมุดอยู่ในระดับมาก  (x�=3.88) และด้านการบริหารจัดการห้องสมุดอยู่ในระดับมาก (x�=3.83) ตามลําดับ ส่วน

หัวข้อกิจกรรมท่ีผู้ตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังน้อยท่ีสุดคือ ด้านงานเทคนิคห้องสมุดอยู่ในระดับมาก (x�= 
3.79) 
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ตารางท่ี 3   แสดงความคาดหวังในวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือตา่ง ๆ ในการดําเนินงานห้องสมุด 
 

 วัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือต่างๆ ในการดําเนินงานห้องสมุด x� S.D. แปลความ 

 1.  คู่มือการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียน 3.67 0.92 มาก 
 2.  คู่มือการลงรายการหนังสือ 3.65 0.95 มาก 
 3.  คู่มือการวิเคราะห์หมวดหมู่หนังสือ 3.77 0.92 มาก 
 4.  คู่มือการกําหนดเลขผู้แต่ง 3.67 0.92 มาก 
 5.  วัสดุอุปกรณด์้านการซ่อมหนังสือ 3.71 0.93 มาก 
 6.  คู่มือการจัดนิทรรศการห้องสมดุ 3.75 0.92 มาก 
 7.  คู่มือการจัดสื่อและกิจกรรมสําหรับห้องสมดุ 3.79 0.99 มาก 
 8.  คู่มือการจัดรูปแบบบริการของห้องสมุดโรงเรียน 3.88 0.94 มาก 
 9.  ระบบห้องสมุดอัตโนมตั ิ 3.96 0.97 มาก 
 10.  คอมพิวเตอร ์ 4.10 0.99 มาก 
 11.  เครื่องปริ้นเตอร ์ 4.02 0.80 มาก 

 รวม 3.82 0.93 มาก 

  
   จากตารางพบว่าด้านวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ ผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับมาก 

(x�=3.82) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังในวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร์มากท่ีสุด อยู่ในระดับมาก (x�=4.10) รองลงมาคือเครื่องปริ้นเตอร์ (x�=4.02) และระบบห้องสมุด

อัตโนมัติอยู่ในระดับมาก (x�=3.96) ตามลําดับ ส่วนวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ ท่ีมีความคาดหวังน้อยท่ีสุดคือ 

คู่มือการลงรายการหนังสืออยู่ในระดับมาก  (x�= 3.65) 
 
ตารางท่ี 4   แสดงความคาดหวังในสถานท่ีจัดกิจกรรมบริการวิชาการ 
 
 สถานท่ีจัดกิจกรรมบริการวิชาการห้องสมุด      x� S.D. แปลความ 

 1.  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 3.89 0.83 มาก 
 2.  ศูนย์ฝึกอบรม/โรงแรมในเขตพ้ืนท่ีต้นสังกัด  3.79 0.98 มาก 
 3.  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตน้สังกัด  3.69 0.92 มาก 

 รวม 3.79 0.91 มาก 
  
   จากตาราง พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังในสถานท่ีจัดกิจกรรมบริการวิชาการใน

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x�=3.79) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังในสถานท่ีจัด

กิจกรรมบริการวิชาการท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมากท่ีสุด อยู่ในระดับมาก (x�=3.89) รองลงมาคือ ศูนย์

ฝึกอบรม/โรงแรมในเขตพ้ืนท่ีต้นสังกัด อยู่ในระดับมาก (x�=3.79) ตามลําดับ  
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ตารางท่ี 5   แสดงความคาดหวังในการสร้างเครือข่าย 
 

 เครือข่าย x� S.D. แปลความ 
 1.  เครือข่ายการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  3.79 0.98 มาก 

 2.  เครือข่ายการยมืระหว่างห้องสมุด  3.77 0.94 มาก 

 3.  เครือข่ายการพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมตัิ  3.83 0.96 มาก 

 4.  เครือข่ายการพัฒนาห้องสมุดดจิิทัล  3.88 0.94 มาก 

 5.  เครือข่ายการพัฒนาเว็บไซต์หอ้งสมุด  3.83 0.96 มาก 

 6.  เครือข่ายการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  3.94 0.99 มาก 

 7.  เครือข่ายการจัดนิทรรศการ 3.85 0.89 มาก 

 รวม 3.84 0.95 มาก 

  

   จากตาราง พบว่า ความคาดหวังในการสร้างเครือข่ายน้ันผู้ตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังใน

การสร้างเครือข่ายอยู่ในระดับมาก (x�=3.84) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังใน

การสร้างเครือข่ายเครือข่ายการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านมากท่ีสุดอยู่ในระดับมาก (x�=3.94) รองลงมาคือ 

เครือข่ายการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลอยู่ในระดับมาก (x�= 3.88) และเครือข่ายการจัดนิทรรศการอยู่ในระดับมาก 

(x�=3.85) ตามลําดับ ส่วนความคาดหวังในการสร้างเครือข่ายท่ีน้อยท่ีสุด คือเครือข่ายการยืมระหว่างห้องสมุดอยู่ใน

ระดับมาก (x�= 3.77)    
    4. ผลการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน พบว่า ห้องสมุดโรงเรียนท่ีทําการศึกษา

ส่วนใหญ่มีปัญหาในภาพรวมระดบัมาก (x�=3.82)เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าห้องสมุดโรงเรยีนมีปัญหาด้าน

งบประมาณไม่เพียงพอมากท่ีสดุอยู่ในระดับมาก (x�=4.29) รองลงมาคือ อุปกรณ์เทคโนโลยีไมเ่พียงพอและอุปกรณ์

เทคโนโลยีไม่ทันสมยั อยู่ในระดับมาก (x�= 4.12) และบุคลากรไม่เพียงพออยู่ในระดับมาก (x�= 4.10) ตามลําดับ 
ส่วนปัญหาท่ีห้องสมุดโรงเรยีนมีน้อยท่ีสุด คือครไูมส่นับสนุนให้นักเรยีนศึกษาค้นคว้าในห้องสมุด อยู่ในระดับมาก 

(x�= 3.13)  
  5. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 1. ด้านการบริการวิชาการต้องการพัฒนาตนเองในกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการอบรม สัมมนา การ
อบรมเชิงปฏิบัติการเป็นประจําทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 2. หัวข้อกิจกรรมเป็นหัวข้อทางดา้นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเข้าใช้ห้องสมุด       
 3. การดําเนินงานของห้องสมุดโรงเรียนควรเน้นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับนักเรียน 
 4. เน้ือหาหลักสูตรของกิจกรรมมีความต้องการหลักสูตรเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการส่งเสริม
การอ่านท่ีมีเน้ือหาหลักสูตรท่ีทันสมัยโดยนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน  
 5. สถานท่ีจัดอบรม สัมมนา และอบรมเชิงปฏิบัติการต้องการให้จัดท่ีสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เน่ืองจากมีความพร้อมทุกด้าน       
 6. ด้านเครือข่ายมีความต้องการในการสร้างเครือข่ายในลักษณะออนไลน์เพ่ือความสะดวก
และรวดเร็วอันจะเอ้ือต่อการดําเนินงานห้องสมุดโรงเรียนในพ้ืนท่ีใกล้เคียงกันมากยิ่งข้ึน            
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 7. ด้านปัญหาและอุปสรรคการดําเนินงาน เสนอแนะว่าผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ยังมีการเข้าใช้
บริการน้อยและยังขาดแรงจูงใจในการอ่าน รวมถึงผู้ปฏิบัติงานยังขาดทักษะ ความรู้ทางด้านบรรณารักษ์และมีภาระ
งานอ่ืน ๆ ท่ีต้องรับผิดชอบจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มท่ี นอกจากน้ีในด้านงบประมาณยังมีผลต่อการบริหารจัดการ

ห้องสมุดท่ีถือเป็นปัญหาและอุปสรรคสําคัญอย่างยิ่ง 

  อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยเรื่องความคาดหวังของครูบรรณารักษ์ท่ีมตี่อการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

ระหว่างห้องสมดุโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาในเขตจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย และอุตรดิตถ์ กับสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามสามารถอภิปรายในประเด็นท่ีสําคัญ ดังน้ี 
   ห้องสมุดโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาในเขตจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย และอุตรดิตถ์ 
มีขนาดห้องสมุดขนาดเล็ก 1-2 ห้องเรียน และมีความคาดหวังในการเข้าชมนิทรรศการด้านห้องสมุดสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ทิพภา ปลีหะจินดา (2554, น. 47-59) ท่ีว่าห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกส่วนใหญ่
เป็นห้องสมุดขนาดเล็ก 1-2 ห้องเรียน ผู้บริหารโรงเรียนสนับสนุนให้ครูบรรณารักษ์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการใน
ภาพรวมในระดับปานกลางโดยสนับสนุนด้านเวลา ด้านบุคลากร และด้านงบประมาณ ตามลําดับ ด้านกิจกรรมครู
บรรณารักษ์มีความต้องการอันดับหน่ึงด้านศึกษาดูงานในห้องสมุดท่ีได้มาตรฐาน รองลงมาคือการจัดหลักสูตรระยะ
สั้น 1-2 วัน และการเข้าชมนิทรรศการ นอกจากน้ีผู้ตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังรับบริการวิชาการเก่ียวกับ
หัวข้อของกิจกรรมทางด้านห้องสมุด และการสร้างเครือข่ายซ่ึงต้องการรับบริการเก่ียวกับกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
และระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุปผา ไชยแสง และคณะ (2560, น. 35) ดาราวรรณ 
สุวรรณทา (2556, น. 90) ท่ีพบว่า ครูบรรณารักษ์มีความต้องการศึกษาดูงานห้องสมุดโรงเรียนท่ีได้มาตรฐานใน
ประเทศและใช้สื่อรูปแบบต่าง ๆ ประกอบการจัดกิจกรรมของห้องสมุด ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ครู
บรรณารักษ์และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดมีความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการทุกด้านไม่แตกต่างกัน และ
ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนท่ีสนับสนุนให้ครูบรรณารักษ์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการไม่แตกต่างกัน รวมท้ัง
มีข้อเสนอแนะเก่ียวกับลักษณะของการจัดกิจกรรมบริการวิชาการท่ีต้องการคือกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การ
จัดระบบห้องสมุดอัตโนมัติ การจัดหมวดหมู่หนังสือและรูปแบบการสอนโดยใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ 
  ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
   1.  ควรศึกษาการพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัตสิําหรับห้องสมดุโรงเรียน 
   2.  ควรศึกษาการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมในการจัดกิจกรรมส่งเสรมิการอ่านแก่ครูบรรณารักษ์
ห้องสมุดโรงเรียน 
  3.  ควรศึกษาการพัฒนาระบบเครอืข่ายออนไลน์ของห้องสมุดโรงเรยีน 
  การนําไปใช้ประโยชน ์
  1. การฝึกอบรมในหลักสตูรระยะสั้น 1-2 วัน ในหัวข้อเก่ียวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
โดยจัดท่ีสํานักวิทยบริการฯ  
  2. ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือท่ีเน้นเก่ียวกับกิจกรรมส่งเสรมิการอ่าน  
  3. ระบบห้องสมุดอัตโนมัติในการบริหารจัดการห้องสมุดซ่ึงเป็นสิ่งท่ีสํานักวิทยบริการฯ มีความ
เป็นไปได้ท่ีจะพัฒนาให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนต่อไป 
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