
บทท่ี  5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

  
  การวิจัยในครั้งนี้เป็นการส ารวจความต้องการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน
ประถมศึกษาในจังหวัดยะลา ซึ่งสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้  
 

สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาความต้องการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษาใน
จังหวัดยะลา โดยส ารวจความต้องการของครูบรรณารักษ์และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดในการรับบริการ
วิชาการเพ่ือพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดยะลาทั้ง 7 ด้าน คือ 1) ด้านรูปแบบของ
กิจกรรมบริการวิชาการ 2) ด้านเนื้อหาหลักสูตร 3) ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ 4) ด้านสถานที่ 5) ด้านวัน
ในการจัดบริการวิชาการ 6) ด้านระยะเวลา และ 7) ด้านการประชาสัมพันธ์การบริการวิชาการ ส่วน
การศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารในการสนับสนุนให้ครูบรรณารักษ์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการ
ของหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ใน
ด้านนโยบายและแนวทางการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ลักษณะของการจัดบริการวิชาการที่โรงเรียน
ต้องการ ซึ่งประกอบด้วย ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ และด้านเวลา ซึ่งมีผลการศกึษาดังต่อไปนี้ 
  1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามเมื่อจ าแนกตามเพศ 
พบว่า เป็นเพศหญิงมากที่สุด ร้อยละ 90.10 โดยมีอายุ 41 ปีขึ้นไป มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 33.80 
ส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี คิดเป็น ร้อยละ 84.50  มีต าแหน่งเป็นครู มากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 80.30  ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านห้องสมุดน้อยกว่า 2 ปี  คิดเป็น  
ร้อยละ 62.00  มีความถ่ีในการเข้าร่วมบริการวิชาการ 2-5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 23.90  โดยผู้ที่ไม่เคย
เข้าร่วมบริการวิชาการ ส่วนใหญ่ไม่ทราบว่ามีการจัดกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 25.40 และกลุ่มตัวอย่าง
ที่เคยเข้าร่วมบริการวิชาการ เข้าร่วมกับอุทยานการเรียนรู้ยะลา มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 43.70 และ
เหตุผลที่เข้าร่วมเพราะได้พัฒนาตนเองมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 64.80 
  2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของห้องสมุดกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่เป็น
ห้องสมุดขนาดเล็ก (1-2 ห้องเรียน) ร้อยละ 95.80 โดยมีบุคลากรที่มีต าแหน่งอ่ืน ๆ เช่น ครูประจ าชั้น 
ครูดูแล/ครูผู้ช่วย เป็นผู้ปฏิบัติงานในห้องสมุด มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 70.43 มีทรัพยากรสารสนเทศ
เป็นหนังสือภาษาไทยมากที่สุด จ านวน 1,500 – 2,000 เล่ม และส่วนใหญ่มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านน้อยกว่า 10 ครั้งต่อปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 83.10 



89 

 

  3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการเพ่ือพัฒนา
ห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดยะลาในภาพรวม พบว่า ครูบรรณารักษ์และผู้ปฏิบัติงาน
ห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  มีความ

ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄  = 3.57)   เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า  ด้านเครื่องมือ / อุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการอบรม  ด้านเนื้อหาหลักสูตรของกิจกรรม
ทางด้านห้องสมุด และด้านวันในการบริการวิชาการ มีความต้องการมากกว่าด้านอ่ืนๆ อยู่ในระดับ

มาก (x̄  = 4.10, x̄  = 3.87,  และ x̄  = 3.58) ตามล าดับ ส่วนด้านสถานที่จัดกิจกรรมบริการวิชาการ 
และด้านการประชาสัมพันธ์การบริการวิชาการมีความต้องการน้อยกว่าข้ออ่ืนๆ อยู่ในระดับปานกลาง

เท่ากัน (x̄  = 3.28)    
3.1 ครูบรรณารักษแ์ละผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 มีความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมบริการ

วิชาการ ด้านรูปแบบของกิจกรรมบริการวิชาการ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x̄  = 3.06) เมื่อ
จ าแนกเป็นรายข้อพบว่า ต้องการศึกษาดูงานในห้องสมุดโรงเรียนที่ได้มาตรฐานในประเทศมากกว่าข้อ

อ่ืนๆ อยู่ในระดับมาก   (x̄  = 3.87) รองลงมาคือการเข้าชมนิทรรศการ (x̄  = 3.83) และการเข้ารับ

บริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ  (x̄  = 3.75) ซึ่งอยู่ในระดับมากเช่นกัน ส่วนรูปแบบกิจกรรมการ

ฝึกอบรมหลักสูตรระยะยาว มีความต้องการน้อยกว่าข้ออ่ืนๆ อยู่ในระดับปานกลาง (x̄  = 2.66)    
   3.2 ครูบรรณารักษ์และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 มีความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมบริการ

วิชาการ ด้านเนื้อหาหลักสูตรของกิจกรรมทางด้านห้องสมุด ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄  = 3.87)  
โดยทุกกิจกรรมมี  ความต้องการอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามกิจกรรมพบว่า ต้องการกิจกรรม

ห้องสมุดมากกว่ากิจกรรมอื่น อยู่ในระดับมาก (x̄  = 4.03)  รองลงมาต้องการเนื้อหากิจกรรมอ่ืน เช่น 

การอบรมบรรณารักษ์ ซึ่งอยู่ในระดับมากเช่นกัน (x̄  = 4.01)  โดยรายการกิจกรรมห้องสมุดที่

ต้องการมากที่สุดคือการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอยู่ในระดับมาก (x̄  = 4.30) ส่วนกิจกรรมงาน

บริหารจัดการห้องสมุดเป็นกิจกรรมต้องการน้อยกว่ากิจกรรมอ่ืน  (x̄  = 3.69) และรายการที่ต้องการ

น้อยกว่าข้ออ่ืนคือ การบริหารความเสี่ยงของห้องสมุด (x̄  = 3.56) 
   3.3 ครูบรรณารักษ์และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  มีความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมบริการ

วิชาการ ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการอบรม ทุกรายการอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.10) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ต้องการใช้สื่อรูปแบบต่างๆ ประกอบการจัดกิจกรรม (โดยการฝึกปฏิบัติ
จริง) เช่นสื่อ/อุปกรณ์การเล่านิทาน สื่อ/อุปกรณ์ประกอบการซ่อมหนังสือ มากกว่ารายการอ่ืนๆ  
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อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.14) รองลงมาคือต้องการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อยู่ในระดับมาก  

(x̄ = 4.11) ส่วนสถานที่ สถานการณ์จริง มีความต้องการน้อยกว่าข้ออ่ืนๆ (x̄ = 4.07)     
   3.4 ครูบรรณารักษ์และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 มีความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมบริการ

วิชาการ ด้านสถานที่จัดกิจกรรมในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x̄  = 3.28)   เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า อุทยาน     การเรียนรู้ยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เทศบาลนครยะลา และส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) เป็นสถานที่ที่ต้องการให้จัดบริการวิชาการมากกว่าสถานที่

อ่ืน อยู่ระดับมาก (x̄  = 4.10, x̄  = 4.06  x̄  = 3.79 และ x̄  = 3.72)  ตามล าดับ ส่วนมหาวิทยาลัย

นราธิวาสราชนครินทร์ เป็นสถานที่มีความต้องการน้อยกว่าที่อ่ืนๆ อยู่ในระดับน้อย (x̄  = 2.45)    
   3.5 ครูบรรณารักษ์และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 มีความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมบริการ

วิชาการ ด้านวันในการให้บริการ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x̄  = 3.58)   เมื่อพิจารณาเป็น

รายข้อ พบว่า วันจันทร์ – ศุกร์ เป็นวันที่ต้องการให้จัดบริการวิชาการ อยู่ในระดับมาก (x̄  = 3.92) 

มากกว่าวันเสาร์ – อาทิตย์ ซึ่งมีความต้องการอยู่ระดับปานกลาง (x̄  = 3.25)   
   3.6 ครูบรรณารักษ์และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 มีความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมบริการ

วิชาการ ด้านระยะเวลาในการให้บริการ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x̄  = 3.40) เมื่อพิจารณา

เป็นรายข้อ พบว่า ต้องการเข้าร่วมบริการวิชาการ 2 วัน มากท่ีสุด อยู่ในระดับมาก (x̄  = 3.72)     
     3.7 ครูบรรณารักษ์และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  มีความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมบริการ

วิชาการ ด้านการประชาสัมพันธ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x̄  = 3.28) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า ต้องการให้ส่งจดหมายให้โรงเรียน  เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต  และแจกใบปลิวและแผ่นพับที่

โรงเรียนมากกว่าการประชาสัมพันธ์แบบอ่ืน อยู่ในระดับมาก (x̄  = 3.99 , x̄  = 3.62  และ 

x̄  = 3.59)  ตามล าดับ ส่วนการแจกใบปลิวและแผ่นพับร้านอาหาร ต้องการน้อยกว่าข้ออ่ืนๆ อยู่ใน

ระดับปานกลาง (x̄  = 2.89)  
 4. ผลการทดสอบสมมติฐาน  

    4.1) สมมติฐานข้อที่ 1 เพ่ือเปรียบเทียบระดับความต้องการในการเข้าร่วมกิจกรรมบริการ
วิชาการ เพื่อพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดยะลา พบว่า ในภาพรวมครูบรรณารักษ์
และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด มีระดับความต้องการทุกด้านไม่แตกต่างกัน  
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          4.2) สมมติฐานข้อที่ 2 เพ่ือทดสอบความคิดเห็นในการสนับสนุนให้ครูบรรณารักษ์เข้าร่วม
กิจกรรมบริการวิชาการ  พบว่า ผู้บริหารโรงเรียน  มีความคิดเห็นในการสนับสนุนให้ครูบรรณารักษ์เข้า
ร่วมกิจกรรมบริการวิชาการ ไม่แตกต่างกัน เนื่องจาก ผู้บริหารเห็นว่า ครูบรรณารักษ์และผู้ปฏิบัติงาน
ห้องสมุด มีการปฏิบัติหน้าที่ในภาระงานที่รับผิดชอบเหมือนกัน  จึงเห็นถึงความส าคัญของกิจกรรม
โครงการพัฒนาตนเองในวิชาชีพที่เก่ียวข้อง  และโอกาสในการแสวงหาความรู้ที่เหมือนกัน 

     5. ครูบรรณารักษ์และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 มีปัญหาในการเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการ ในภาพรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง (x̄  = 2.89) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า เนื้อหาของการบริการวิชาการไม่
หลากหลาย และไม่ตรงกับความต้องการ เป็นปัญหามากกว่าข้ออ่ืนๆ อยู่ในระดับปานกลางเท่ากัน  

(x̄  = 3.08) ส่วนการที่ไม่มีของที่ระลึกหรือของรางวัลให้เป็นปัญหาน้อยกว่าข้ออ่ืนๆ   
 6. ปัญหา และข้อเสนอแนะ ในการเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
วิทยากรได้แก่ วิทยากรควรเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเพ่ิมกิจกรรมสันทนาการ ประเด็นด้านเนื้อหา
ได้แก่ ต้องการเน้นกิจกรรมฝึกปฏิบัติการ ส่วนประเด็นอ่ืนๆ เช่น การจัดท ารูปเล่มเอกสารประกอบ  
การอบรม และการก าหนดจ านวนวันที่จัดบริการวิชาการเพ่ือความสะดวกของผู้เข้าร่วมกิจกรรม    

7. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริหารในการสนับสนุนให้ครูบรรณารักษ์เข้าร่วม
กิจกรรมบริการวิชาการ เมื่อแยกเป็นรายด้าน พบว่า  

7.1 ด้านนโยบายและแนวทางการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน พบว่า (1) โรงเรียน 
ต้องการพัฒนาระบบงานห้องสมุดอัตโนมัติ จึงมีนโยบายสนับสนุนอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ส าหรับ
งานห้องสมุด เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระบบห้องสมุด รวมถึงมีการจัดสรร
งบประมาณส าหรับกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (2)  ผู้บริหารเห็นความส าคัญของการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านในทุกระดับชั้น จึงมีกิจกรรมในโรงเรียน เช่น มุมรักการอ่าน ชั่วโมงรักการอ่าน  
ห้องสมุดมีชีวิต (3) ส่งเสริมให้บุคลากรผู้รับผิดชอบงานด้านห้องสมุด ได้มีการพัฒนาตนเองในวิชาชีพ
สารสนเทศศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประยุกต์ใช้ในงานด้านห้องสมุด (4) การก าหนดกรอบ
อัตราก าลัง เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานด้านห้องสมุดได้ตรงตามสาขาวิชา เนื่องจากปัจจุบัน 
ผู้รับผิดชอบงานห้องสมุด คือ ครูประจ าชั้นหรือครูผู้ช่วย ซึ่งมีภาระงานด้านการสอนโดยตรง โรงเรียน
จึงจ าเป็นต้องจัดสรรอัตราหรือกรอบคุณวุฒิทางด้านบรรณารักษ์หรือสาขาที่เกี่ ยวข้อง ให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ (5) อาคารและสถานที่มีจ ากัด จึงท าให้ห้องสมุดของโรงเรียน
ไม่ได้รับการจัดสรรพื้นที่ที่เหมาะสม เช่น ใช้ห้องนาฏศิลป์ ห้องศูนย์เด็กเล็ก และห้องเก็บพัสดุ 
  7.2 ลักษณะของการจัดบริการวิชาการท่ีโรงเรียนต้องการ พบว่า (1) ด้านบุคลากร 
ต้องการให้หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
จัดบริการวิชาการเก่ียวกับกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  การจัดระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  การจัดหมวดหมู่
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หนังสือ  และรูปแบบการสอนโดยใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้  รวมถึงต้องการให้สาขาวิชาฯ จัดส่ง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ เพ่ือช่วยเหลือทางด้านวิชาการและสร้างเครือข่ายห้องสมุดในท้องถิ่น  (2) 
ด้านงบประมาณ โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานท้องถิ่น เช่น ศูนย์อ านวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์และจัดกิจกรรมในโรงเรียน และในส่วน
ของโรงเรียนเองได้มีจัดสรรงบประมาณในการฝึกอบรมของครูผู้สอน ในกรณีที่มีกิจกรรมเพ่ิมเติมหรือ
การฝึกอบรมเพ่ิมเติมจากงบประมาณที่มี ผู้สอนสามารถขออนุมัติเพ่ิมเติมได้ทั้งนี้ สาขาวิชาสารสนเทศ
ศาสตร์ มีการจัดบริการวิชาการแบบให้เปล่าโดยไม่มีค่าใช้จ่าย จึงช่วยเพ่ิมโอกาสในการฝึกอบรมมาก
ขึ้น และ (3) ด้านเวลา ต้องการให้จัดบริการวิชาการ จ านวน 1-2 วัน ต่อกิจกรรม เพ่ือความสะดวกใน
การเดินทางและไม่ส่งผลกระทบต่อภาระงานสอนของครูที่รับผิดชอบงานห้องสมุด 

 
การอภิปรายผล  

จากการวิจัยศึกษาความต้องการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษาใน
จังหวัดยะลา ผู้วิจัยได้น าประเด็นและข้อค้นพบจากการวิจัยมาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของ     
การวิจัย ดังนี้ 
 1. ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานภาพของห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอเมือง 
จังหวัดยะลา พบว่า ห้องสมุดโรงเรียนในจังหวัดยะลาส่วนใหญ่เป็นห้องสมุดขนาดเล็ก (1-2 ห้องเรียน) 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทิพภา ปลีหะจินดา, 2554 ; ดาราวรรณ สุวรรณทาและขวัญชฎิล พิศาล
พงศ์, 2557 พบว่า ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดเป็นบุคลากรที่มีต าแหน่งอ่ืนๆ เช่น ครูประจ าชั้น ครูดูแล/ครู
ผู้ช่วย เป็นผู้ปฏิบัติงานในห้องสมุดมากที่สุด ผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นว่าห้องสมุดโรงเรียน
ประถมศึกษาในจังหวัดยะลามีอัตราขาดแคลนวิชาชีพบรรณารักษ์ ห้องสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศ
เป็นหนังสือภาษาไทยมากที่สุด จ านวน 1,500 – 2,000 เล่ม  ส่วนใหญ่มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม    
การอ่านน้อยกว่า 10 ครั้งต่อปี มากที่สุด เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดไม่ได้มีคุณวุฒิทางด้าน
บรรณารักษ์จึงขาดความช านาญในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ส่งผลให้จ านวนการจัดกิจกรรม
น้อย จากผลการวิจัยของ ดาราวรรณ สุวรรณทาและขวัญชฎิล พิศาลพงศ์. 2557 ที่ได้มีการสัมภาษณ์
ในประเด็นนี้ผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดจันทบุรี ได้มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า โรงเรียน
ควรมีบุคลากรที่มีความรู้ด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์โดยตรง เพ่ือสามารถให้บริการ
ห้องสมุดแก่นักเรียนและบุคลากรตลอดจนชุมชนได้ โรงเรียนขาดแคลนครูบรรณารักษ์ ท าให้การ
จัดการห้องสมุดไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร ถ้าได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตรงกับงาน
ห้องสมุด จะสามารถพัฒนางานได้อย่างเต็มที่ 
 2. ศึกษาความต้องการบริการวิชาการของครูบรรณารักษ์และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดใน      
การพัฒนาห้องสมุด ในด้านรูปแบบและเนื้อหาของบริการวิชาการที่ห้องสมุดโรงเรียนต้องการ 
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นโยบายสนับสนุนให้ครูบรรณารักษ์และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการ และ
ความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการของครูบรรณารักษ์หัวหน้าห้องสมุดโรงเรียน            
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ เกี่ยวกับความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาห้องสมุด
โรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดยะลา พบว่า  
  2.1 ความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการ ด้านรูปแบบของกิจกรรมบริการ
วิชาการ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต 1  ต้องการศึกษาดูงานในห้องสมุดโรงเรียนที่ได้มาตรฐานในประเทศมากกว่าข้ออ่ืนๆ 
เนื่องจากการศึกษาดูงานห้องสมุดที่ดีและได้มาตรฐานเป็นวิธีการเรียนลัดที่ใช้เวลาน้อย ท าให้
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดมีประสบการณ์ตรง ได้รับความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานน ามาปรับเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์กับการปฏิบัติงานและเปรียบเทียบกับการท างานของตน (ทิพภา ปลีหะจินดา, 2554) 
นอกจากนี้ยังต้องการเข้าชมนิทรรศการ และการเข้ารับบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ ซึ่งอยู่ใน
ระดับมากเช่นกัน ทั้งนี้เนื่องจากการจัดบูธแนะน าบริการสารสนเทศโดยนักเอกสารสนเทศ เป็น    
การจัดบริการและกิจกรรมส่งเสริมการใช้สารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนด้านการใช้สารสนเทศ ตลอดจน
การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สู่ผู้รับบริการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ระเบียบ แสงจันทร์ ; จันทร์
งาม ชูตระกูล และศุภกร เมาลานนท์. (2560) ส่วนรูปแบบกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรระยะยาว   
มีความต้องการน้อยกว่าข้ออ่ืนๆ ทั้งนี้เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษาส่วนใหญ่มี
ภาระงานในต าแหน่งอ่ืนรวมทั้งงานสอนด้วย ครูบรรณารักษ์มีชั่วโมงการสอนมาก และมีภารกิจอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากงานห้องสมุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญสม เล้าพูนพิทยะ. (2556) ; ทิพภา     
ปลีหะจินดา. (2554) 
  2.2 ความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการ ด้านเนื้อหาหลักสูตรของกิจกรรม
ทางด้านห้องสมุด พบว่า ครูบรรณารักษ์และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  มีความต้องการอบรมเกี่ยวกับกิจกรรม
ห้องสมุดมากกว่ากิจกรรมอ่ืน ทั้งนี้เนื่องจากครูบรรณารักษ์และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดส่วนใหญ่ใน
จังหวัดยะลาไม่มีคุณวุฒิทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จึงต้องการเพ่ิมพูนความรู้
จากการเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการในการฟังบรรยาย/ประชุม/สัมมนาทางวิชาการ โดยเฉพาะ
หลักสูตรที่เน้นทางเน้นทางกิจกรรมห้องสมุด เช่น การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การจัดนิทรรศการ 
และการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ซึ่งการที่ครูบรรณารักษแ์ละผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดให้ความส าคัญกับ
การฝึกอบรมเพราะเห็นว่าเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเป็นวิธีการพัฒนาพัฒนา
ทักษะความรู้ของบุคลากรที่ท าได้ง่าย นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายเพ่ือน ามาพัฒนาสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานห้องสมุดของบุคลากรให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน (ทิพภา ปลีหะจินดา, 2554 ; เนาวลักษณ์ มุ่งด าเนิน
กิจ, 2552) และสอดคล้องกับ วรรณยา เฉลยปราชญ์และอรนุช เศวตรัตนเสถียร (2556) ที่พบว่า 
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บรรณารักษ์จ านวนมากต้องการการฝึกอบรมในลักษณะการฝึกอบรมในงาน (ในสถานที่ปฏิบัติงาน
จริง) ต้องการกิจกรรมพัฒนาบุคลากรรูปแบบการฝึกอบรม ทั้งนี้อาจเป็นเพราะบรรณารักษ์เห็นว่าการ
ฝึกอบรม เป็นกิจกรรมที่เน้นการปฏิบัติจริง จึงน่าจะช่วยเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะหรือความช านาญ
มากกว่ารายการอื่นๆ 
  2.3 ความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการ ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ใน
โครงการอบรมผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต 1 ต้องการใช้สื่อรูปแบบต่างๆ ประกอบการจัดกิจกรรม (โดยการฝึกปฏิบัติ
จริง) เช่นสื่อ/อุปกรณ์การเล่านิทาน สื่อ/อุปกรณ์ประกอบการซ่อมหนังสือ ทั้งนี้เป็นเพราะครู
บรรณารักษ์ให้ความส าคัญกับเรื่อง เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการฝึกอบรม/สัมมนา/บรรยาย ใน
การจัดกิจกรรมบริการวิชาการมากกว่าด้านอ่ืนๆ โดยต้องการใช้สถานที่/สถานการณ์จริง  สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ทิพภา ปลีหะจินดา. (2554) รองลงมาคือต้องการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะว่าการใช้สื่อเทคโนโลยีทันสมัยและใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์บรรณารักษ์เห็นว่า 
ห้ อ งสมุด ได้ น า เทคโนโลยี สารนิ เทศและการสื่ อสารมาใช้ ในการด า เนิน งานต่ างๆ แต่
เทคโนโลยีสารนิเทศและการสื่อสารมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา ความรู้ที่
บรรณารักษ์มีจึงอาจล้าสมัยหรือไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานพัฒนาห้องสมุดรวมถึงบริการต่างๆ ให้
ทันสมัยและมีคุณภาพมากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณยา เฉลยปราชญ์และอรนุช เศวตรัตน
เสถียร. (2556) และนอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของดาราวรรณ สุวรรณทา และ ขวัญชฎิล 
พิศาลพงศ.์ (2557) ที่พบว่า ครูบรรณารักษ์จ าเป็นต้องเรียนรู้และฝึกฝนเกี่ยวกับการใช้ระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ การพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลหรือการพัฒนาเว็บไซต์ เป็นต้น ดังนั้นครูบรรณารักษ์จึงมี       
ความต้องการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ทันสมัย มีห้ องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่พร้อมใช้และมี
ประสิทธิภาพ 

 2.4 ความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการ ด้านสถานที่จัดกิจกรรมบริการ
วิชาการ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต 1 ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการกับอุทยานการเรียนรู้ยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา เทศบาลนครยะลา และ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) เป็นสถานที่ที่
ต้องการให้จัดบริการวิชาการมากกว่าสถานที่อ่ืน ทั้งนี้เป็นเพราะอุทยานการเรียนรู้จังหวัดยะลา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เทศบาลนครยะลา และ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)
มีความพร้อมด้านบุคลากร อุปกรณ์ต่างๆ และสถานที่ในการจัดกิจกรรม โดยเฉพาะการเดินทาง
สะดวกและมีสถานที่จอดรถเพียงพอ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดาราวรรณ สุวรรณทา และ ขวัญ
ชฎิล พิศาลพงศ์. (2557) นอกจากนี้ หน่วยงานที่จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรควรจัดกิจกรรมพัฒนา
บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารนิเทศและการสื่อสารในสถานที่ที่สะดวกต่อการเดินทาง และตั้งอยู่ไม่ไกล
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จนเกินไปนัก โดยสถานที่ท่ีจัดกิจกรรมควรมีสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ อย่างเพียงพอ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วรรณยา เฉลยปราชญ์ และ อรนุช เศวตรัตนเสถียร. (2556. หน้า 59)   
  2.5 ความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการ ด้านวันในการบริการวิชาการ  
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา 
เขต 1 ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการในวันจันทร์ – ศุกร์มากกว่าวันเสาร์ – อาทิตย์ ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากการฝึกอบรมในเวลาราชการ ผู้ปฏิบัติงานมีความสะดวกมากกว่าวันอ่ืนๆ ทั้งในเรื่องของ
การเดินทางและเวลาในการเข้าร่วมอบรบ สอดคล้องกับงานวิจัยของทิพภา  ปลีหะจินดา. (2554. 
หน้า 10) ; จารุพรรณ มียิ้ม และเบญจนาฏ ดวงจิโน. (2550. บทคัดย่อ) ที่พบว่า การอบรมใน
ช่วงเวลาราชการ ผู้เข้าร่วมอบรมได้เห็นบรรยากาศและศึกษาดูงานในด้านการให้บริการและ         
การด าเนินงานในหน่วยต่างๆ ของห้องสมุดหน่วยงานที่เข้าร่วมอบรม ซึ่งการศึกษาดูงานห้องสมุดที่ดี
เพ่ือเป็นต้นแบบในการท างานสามารถน าสิ่งที่ได้รู้ ได้เห็นมาเปรียบเทียงกับการท างานของตน เพ่ือ
รักษาคุณภาพจุดแข็งของตนไว้และแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาจุดอ่อนให้ดีขึ้น   

2.6 ความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการ ด้านระยะเวลาในการให้บริการ 
ปฏิบัติงานห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 
1 ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการ 2 วัน มากที่สุด  เนื่องจากการด ารงชีวิตประจ าวันอาจท า
ใหไมสามารถใชเวลาไดมากนักในการหาโอกาสเขารับการบริการวิชาการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ทิพภา  ปลีหะจินดา. (2554. หน้า 55) พบว่า บรรณารักษ์ในห้องสมุดโรงเรียนส่วนใหญ่มีภาระงานใน
ต าแหน่งอื่นด้วย นอกเหนือจากต าแหน่งครูบรรณารักษ์ 
  2.7 ความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการ ด้านการประชาสัมพันธ์ 
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา 
เขต 1  ต้องการให้ส่งจดหมายให้โรงเรียน เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต และแจกใบปลิวและแผ่นพับที่
โรงเรียนมากกว่าการประชาสัมพันธ์แบบอ่ืน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ขวัญชนก วิริยกุลโอภาศ. 
กัณฐ์ธนาศิลป์ ธนูศร, ผกาทิพย์ ชูชาติ และ บุญฤทธิ์ คงล าพูน. (2557) พบว่า ห้องสมุดควรมี       
การประชาสัมพันธ์กิจกรรมบริการหลายช่องทาง และควรประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารนิเทศและการสื่อสารที่จะจัดขึ้นด้วยวิธีการต่างๆ เช่น จดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
เครือข่ายสังคม เว็บไซต์ และสื่อมวลชนต่าง ๆ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ รายการวิทยุ และรายการโทรทัศน์ 
เป็นต้น เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถรับข่าวสารได้อย่างทั่วถึง วรรณยา เฉลยปราชญ์ และ อรนุช 
เศวตรัตนเสถียร, 2556. หน้า 59)  
 
 



96 

 

 3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารในการสนับสนุนให้ครูบรรณารักษ์เข้าร่วมกิจกรรม
บริการ 
  3.1 นโยบายและแนวทางการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 
   ผู้บริหารโรงเรียนต้องการพัฒนาระบบงานห้องสมุดอัตโนมัติ จึงมีนโยบาย
ให้มีการสนับสนุนอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ส าหรับงานห้องสมุด เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องกับระบบห้องสมุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทิพภา ปลีหะจินดา. (2555. หน้า 54) พบว่า
ห้องสมุดต้องมีการจัดสรรงบประมาณส าหรับกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การพัฒนาห้องสมุดควรพัฒนา
ระบบบริการค้นคว้าและการยืม-คืนด้วยคอมพิวเตอร์ การน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาพัฒนาระบบ
สืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และอินเทอร์เน็ต เพ่ือให้เป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และศูนย์การเรียนรู้
แบบดิจิตอลเพ่ือการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและออนไลน์  และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
วรรณยา เฉลยปราชญ์และอรนุช เศวตรัตนเสถียร. (2556. หน้า 45) พบว่า ผู้บริหารเห็นความส าคัญ
ของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในทุกระดับชั้น จึงมีกิจกรรมในโรงเรียน เช่น มุมรักการอ่าน  
ชั่วโมงรักการอ่าน ห้องสมุดมีชีวิต ดังนั้นห้องสมุดจึงต้องมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ซึ่งครู
บรรณารักษ์จะเป็นส่วนที่ดึงดูดบุคลากรในโรงเรียนเห็นความส าคัญของห้องสมุดและเข้ามามีส่วนร่วม
ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของห้องสมุด (บุญสม  เล้าพูนพิทยะ. 2556. หน้า 35) นอกจากนี้
ผู้บริหารยังมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรผู้รับผิดชอบงานด้านห้องสมุด ได้มีการพัฒนาตนเอง
ในวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์และสาขาที่เก่ียวข้อง เพ่ือประยุกต์ใช้ในงานด้านห้องสมุด จากผลการวิจัย
จะเห็นได้ว่า ผู้บริหารได้ตระหนักและให้ความส าคัญของการพัฒนาตนเองด้วยการศึกษาต่อเนื่อง ว่ามี
ความจ าเป็นและส าคัญต่อบรรณารักษ์ ช่วยเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ให้ทันต่อความก้าวหน้า
ทางวิชาชีพ ช่วยปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (ทิพภา ปลีหะจินดา. 2554. หน้า 54)  
อีกทั้งผู้บริหารยังให้ความคิดเห็นเพ่ิมเติมว่า ควรมีการก าหนดกรอบอัตราก าลัง เพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานด้านห้องสมุดได้ตรงตามสาขาวิชา เนื่องจากปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบงานห้องสมุด คือ ครู
ประจ าชั้นหรือครูผู้ช่วย ซึ่งมีภาระงานด้านการสอนโดยตรง โรงเรียนจึงจ าเป็นต้องจัดสรรอัตราหรือ
กรอบคุณวุฒิทางด้านบรรณารักษ์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทิพภา ปลีหะจินดา (2554. หน้า 55) ; บุญสม  เล้าพูนพิทยะ. (2556. 
หน้า 36-37) ;  ดาราวรรณ สุวรรณทา และ ขวัญชฎิล พิศาลพงศ์. (2557. หน้า 254) พบว่า ครูที่ดูแล
ห้องสมุดไม่มีคุณวุฒิทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประกอบกับครูบรรณารักษ์มีภาระ
งานในต าแหน่งอ่ืนด้วยนอกเหนือจากต าแหน่งครูบรรณารักษ์ อาจท าให้ไม่มีเวลาเพียงพอที่จะศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง อีกทั้งครูบรรณารักษ์ส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมาเป็นเวลานาน 
ควรจะได้เพ่ิมเติมความรู้และประสบการณ์ให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ดังนั้นผู้บริหาร
จึงมีนโยบายสนับสนุนให้ครูบรรณารักษ์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการในระดับมาก โดยคาดหวังว่า
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ครูบรรณารักษ์จะได้น าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาห้องสมุดต่อไป และต้องมีการส่งเสริมความรู้ในวิชาชีพ
ห้องสมุดแก่อาจารย์ที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการด าเนินงานห้องสมุดด้วยการส่งไปอบรมเพ่ิมพูน
ความรู้เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของคานารี (Canari. 1980) ที่พบว่า
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในมลรัฐวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา มีทัศนคติในเชิงบวกต่อคุณ
ลักษณะเฉพาะบุคคลของครูบรรณารักษ์ โดยเฉพาะด้านความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ 
บรรณารักษ์และประสิทธิภาพการให้บริการห้องสมุด  และยังพบว่า ครูบรรณารักษ์ส่วนใหญ่มีภารกิจ
อ่ืนนอกเหนือจากงานห้องสมุด รวมทั้งสอนสัปดาห์ละ 11-20 ชั่วโมง ดังนั้นโรงเรียนควรมีบุคลากรที่มี
ความรู้ด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์โดยตรง เพ่ือสามารถให้บริการห้องสมุดแก่
นักเรียนและบุคลากรตลอดจนชุมชนได้ โรงเรียนขาดแคลนครูบรรณารักษ์ ท าให้การจัดการห้องสมุด
ไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร ถ้าได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตรงกับงานห้องสมุด จะสามารถ
พัฒนางานได้อย่างเต็มที่ และนอกจากนี้ ผู้บริหารยังให้ความคิดเห็นในด้านการจัดอาคารและสถานที่
ของห้องสมุดที่มีจ ากัด จึงท าให้ห้องสมุดของโรงเรียนไม่ได้รับการจัดสรรพ้ืนที่ที่เหมาะสม เช่น ใช้ห้อง
นาฏศิลป์  ห้องศูนย์เด็กเล็ก  ห้องเก็บพัสดุ สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญสม  เล้าพูนพิทยะ. (2556. 
หน้า 30) ทิพภา ปลีหะจินดา. (2554. หน้า 254) พบว่า ห้องสมุดโรงเรียนส่วนใหญ่เป็นห้องสมุด
ขนาดเล็ก ดังนั้น ห้องสมุดต้องมีการปรับปรุงทางกายภาพ ได้แก่ การพัฒนาบริเวณนั่งอ่าน ชั้นวาง
หนังสือ การทาสีห้องสมุด การปรับปรุงสวนหย่อม และการจัดบรรยายส่งเสริมการใช้ห้องสมุด เพ่ือให้
ตอบสนองกับความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างแท้จริง  
  3.2 ลักษณะของการจัดบริการวิชาการท่ีโรงเรียนต้องการ 
   ด้านบุคลากร ต้องการให้หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดบริการวิชาการเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน            
การจัดระบบห้องสมุดอัตโนมัติ การจัดหมวดหมู่หนังสือ และรูปแบบการสอนโดยใช้ห้องสมุดเป็น
แหล่งเรียนรู้ รวมถึงต้องการให้สาขาวิชาฯ จัดส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์ เพ่ือช่วยเหลือทางด้าน
วิชาการและสร้างเครือข่ายห้องสมุดในท้องถิ่น สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดาราวรรณ สุวรรณทา และ 
ขวัญชฎิล พิศาลพงศ์. (2557. หน้า 255) ;  วรรณยา เฉลยปราชญ์ และ อรนุช เศวตรัตนเสถียร 
(2556. หน้า 58-59) ; บุญสม เล้าพูนพิทยะ. (2556. หน้า 30) พบว่า ครูบรรณารักษ์มีความต้องการ
บริการวิชาการด้านเนื้อหาหลักสูตรของกิจกรรมทางด้านห้องสมุด ในเนื้อหาการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านมากที่สุด และหน่วยงานที่จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรควรจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารนิเทศและการสื่อสารที่เน้นการปฏิบัติจริง โดยเฉพาะรูปแบบการฝึกอบรม และ       
การประชุม/สัมมนา ซึ่งบรรณารักษ์ส่วนใหญ่ต้องการ เช่น การฝึกอบรมในงาน (ในสถานที่ปฏิบัติงาน
จริง) และการประชุมเชิงปฏิบัติการ รวมถึงการศึกษาดูงาน และการฝึกปฏิบัติ  ตลอดจนการจัด      
การอบรมความรู้เบื้องต้นทางบรรณารักษศาสตร์ให้แก่ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่บรรณารักษ์ ส่วนด้าน
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งบประมาณ โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานท้องถิ่น เช่น ศูนย์อ านวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์และจัดกิจกรรมในโรงเรียน และในส่วนของ
โรงเรียนเองได้มีจัดสรรงบประมาณในการฝึกอบรมของครูผู้สอน ในกรณีที่มีกิจกรรมเพ่ิมเติมหรือ   
การฝึกอบรมเพ่ิมเติมจากงบประมาณที่มี ผู้สอนสามารถขออนุมัติเพ่ิมเติมได้ทั้งนี้ สาขาวิชาสารสนเทศ
ศาสตร์ มีการจัดบริการวิชาการแบบให้เปล่าโดยไม่มีค่าใช้จ่าย จึงช่วยเพ่ิมโอกาสในการฝึกอบรมมาก
ขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทิพภา ปลีหะจินดา. (2554. หน้า 55) พบว่าผู้บริหารอาวุโสซึ่งผ่าน
ประสบการณ์ในชีวิตราชการมายาวนาน จะตระหนักถึงความส าคัญของการสนับสนุนด้านงบประมาณ
ในการเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการที่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก ค่าลงทะเบียนและ
อ่ืนๆ ซึ่งเป็นภาระหนักพอสมควรส าหรับบุคลากรชั้นผู้น้อย ที่ผู้บริหารมองว่าหน่วยงานต้นสังกัดควร
จะได้ให้การสนับสนุน จึงจะเป็นสิ่งจูงใจให้บุคลากรเกิดขวัญและก าลังใจให้เข้าร่วมกิจกรรมบริการ
วิชาการและหากพิจารณาในเชิงจิตวิทยา ผู้ใหญ่หรือผู้อาวุโสมักจะให้การสนับสนุ นผู้น้อยด้วย      
ความเข้าใจ เมตตาและเห็นอกเห็นใจอันเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งในการบริหาร นอกจากนี้ผู้บริหารยัง
ได้สะท้อนความคิดเห็นด้านเวลา โดยให้ความเห็นว่าต้องการให้จัดบริการวิชาการ จ านวน 1-2 วัน ต่อ
กิจกรรม เพ่ือความสะดวกในการเดินทางและไม่ส่งผลกระทบต่อภาระงานสอนของครูที่รับผิดชอบงาน
ห้องสมุดวิชาการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญสม  เล้าพูนพิทยะ (2556. หน้า 31) พบว่า ครู
บรรณารักษ์มีภาระงานอ่ืนๆ มาก เช่น ภาระงานสอน และภาระงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย ดังนั้น
การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดบริการวิชาการหากมีการใช้ระยะเวลาที่ยาวนาน อาจ
ส่งผลกระทบต่อภารกิจในด้านต่างๆ ของผู้ปฏิบัติงานในห้องสมุดได้ 

4. อภิปรายผลการทดสอบสมมติฐาน  
   4.1  การเปรียบเทียบระดับความต้องการในการรับบริการวิชาการ เพ่ือพัฒนาห้องสมุด

โรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดยะลากับปัจจัยบุคคลของบรรณารักษ์และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 
ผลการวิจัยพบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง และประสบการณ์การปฏิบัติงานที่ต่างกัน มี
ระดับความต้องการทุกด้านไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจากผู้เข้าร่วมอบรมทุกประเภทซึ่งมีสถานะเปนผู
รับบริการก็ยอมตองการการใหบริการที่เกิดจากจิตใจที่เปยมไปดวย      ความปรารถนาดี ชวยเหลือ
เกื้อกูล เอ้ือเฟอเผื่อแผ เอ้ืออาทร มีน ้าใจไมตรี ใหความสะดวกรวดเร็ว ใหความเปนธรรมและความ
เสมอภาค (วัชรา วัชรเสถียร. 2539: 18) และตองการบริการที่มีคุณภาพ   กลาวคือ ตองการบริการ
ที่นาเชื่อถือ (Reliability) ตองการบริการที่มั่นใจได (Assurance) ตองการบริการที่สามารถจับตองได 
(Tangibles) ตองการบริการที่ใสใจ (Empathy) และตองการบริการที่สามารถตอบสนองความตอง
การของผูรับบริการได (Responsiveness) (Berry, Zeithamal and Parasuraman. 1990 : 29 – 
38) และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ขวัญชนก วิริยกุลโอภาศ (2557 : 14) ที่พบว่า สถานภาพ
ส่วนบุคคลมีผลต่อความสนใจในการอ่านหนังสือ จะเห็นได้ว่าผู้ที่มีหน้าที่การงานที่ต้องใช้ทักษะความรู้
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ใช้วุฒิทางการศึกษาประกอบอาชีพจะให้ความสนใจกับการอ่าน นอกจากนี้ ดาราวรรณ สุวรรณทา 
และ ขวัญชฎิล พิศาลพงศ์ (2557 : 256) ที่พบว่า ครูบรรณารักษ์ที่ไม่มีวุฒิการศึกษาทางด้าน
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ต้องการเพ่ิมพูนความรู้จาก     การเข้าร่วมกิจกรรมบริการ
วิชาการในการฟังบรรยาย/ประชุม/สัมมนาทางวิชาการ ด้านเนื้อหาหลักสูตรจะเน้นเกี่ยวกับการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ การวิเคราะห์หมวดหมู่และท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ การซ่อม/การ
จัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือให้บริการ การประกันคุณภาพห้องสมุดและการอบรมยุว
บรรณารักษ์ ซึ่งเป็นหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  

ระดับความต้องการในการรับบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษาใน
จังหวัดยะลา จ าแนกตามต าแหน่งของผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด พบว่า ในภาพรวมผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ทุกต าแหน่ง มีระดับความต้องการทุกด้านไม่แตกต่างกัน จากผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า บรรณารักษ์ผู้และ
ปฏิบัติงานห้องสมุด เห็นว่ากิจกรรมพัฒนาบุคลากรเป็นกระบวนการด าเนินการที่มุ่งเพ่ิมพูนสมรรถนะ
ในการท างาน ทั้งความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และทักษะที่จ าเป็นให้สอดคล้องกับลักษณะงาน 
รวมถึงทัศนคติของผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนให้เป็นไปในทางที่ดี มีความรับผิดชอบที่สูงขึ้น และน าไปปรับ
ใช้ในสถานการณ์จริง เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุจุดมุ่งหมายของ
หน่วยงานได้ (ศิริเวช รัตนสุวรรณ์ 2543: 6; ปิติมา จันทมณีโชติ 2552 ; Kumar 2009) และทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะบรรณารักษ์ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดเห็นว่าห้องสมุดได้น าเทคโนโลยีสารนิเทศและการสื่อสาร
มาใช้ใน  การด าเนินงานต่างๆ แต่เทคโนโลยีสารนิเทศและการสื่อสารมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
และตลอดเวลา ความรู้ที่บรรณารักษ์มีจึงอาจล้าสมัยหรือไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานพัฒนาห้องสมุด 
รวมถึงบริการต่างๆ ให้ทันสมัยและมีคุณภาพมากข้ึน (ศิริเวช รัตนสุวรรณ์ 2543 : 6 ; Adanu 2007 : 
292) นอกจากนี้จากงานวิจัยของปวรรัตน เลิศสุวรรณเสรี. (2553) ที่ได้อภิปรายไว้ คือ จุดมุ่งหมายใน
การพัฒนาตนเอง มีความต้องการในการพัฒนาตนเอง ด้านจุดมุ่งหมายในการพัฒนาตนเอง เพ่ือ
เพ่ิมพูนทักษะ ความรู้ความสามารถอยู่ในระดับสูงกว่าด้านโอกาสในการน าความรู้ไปใช้เพ่ือปฏิบัติงาน
จริง ดังนั้นการที่ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดให้ความส าคัญกับการเข้าอบรมความรู้ ด้านต่างๆ เกี่ยวกับ
ห้องสมุดตามหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบจึงเป็นประเด็นส าคัญที่ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้เพ่ือ
เป็นการน าความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมอบรมไปพัฒนาห้องสมุดของตนเองต่อไป 

    4.2  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนในการสนับสนุนให้ครูบรรณารักษ์ 
และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการ ไม่แตกต่างกัน เนื่องจาก ผู้บริหาร เห็นว่า ครู
บรรณารักษ์และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด มีการปฏิบัติหน้าที่ในภาระงานที่รับผิดชอบเหมือนกัน ภายใต้
บริบทและสิ่งแวดล้อมเดียวกัน  จึงเห็นถึงความส าคัญของกิจกรรมโครงการพัฒนาตนเองในวิชาชีพที่
เกี่ยวข้อง  และโอกาสในการแสวงหาความรู้ที่เหมือนกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดาราวรรณ 
สุวรรณทา และ ขวัญชฎิล พิศาลพงศ์ (2557 : 254) ที่ได้อธิบายจากการสัมภาษณ์ในประเด็นผู้บริหาร
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สถานศึกษาในจังหวัดจันทบุรี มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า โรงเรียนควรมีบุคลากรที่มีความรู้
ด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์โดยตรง เพ่ือสามารถให้บริการห้องสมุดแก่นักเรียนและ
บุคลากร ตลอดจนชุมชนได้ โรงเรียนขาดแคลนครูบรรณารักษ์ท าให้การจัดการห้องสมุดไม่ประสบ
ผลส าเร็จเท่าที่ควร ครูบรรณารักษ์จึงต้องมีความรู้ในวิชาชีพบรรณารักษ์เป็นอย่างดี รวมทั้งมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรนโยบายการเรียนการสอนในสถานศึกษา ทั้งนี้ เพราะงานหน้าที่โดยตรง
ของครูบรรณารักษ์ คือการจัดหาทรัพยากรห้องสมุดให้สอดคล้องกับความสนใจของผู้ใช้ แล้วน ามาจัด
ด าเนินงานขั้นตอนงานเทคนิคห้องสมุด คือ จัดหมวดหมู่ท าบัตรรายการ เตรียมออกให้บริการ
ด าเนินการให้บริการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้ผู้ใช้สามารถใช้วัสดุความรู้นั้นได้ นอกจากงานใน
หน้าที่ภายในโรงเรียนแล้วครูบรรณารักษ์ควรร่วมมือกับสังคม และชุมชนอีกด้วย (รังสรรค์ ปัทมะรางกูล 
2549 : 29) 
 

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการศึกษา ผู้วิจัยเห็นว่าสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการเพ่ือ

พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดยะลาได้ดังนี้ 
1. ด้านรูปแบบของกิจกรรมบริการวิชาการ 

หน่วยงานที่จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรควรจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรที่เน้น 
การศึกษาดูงานจากห้องสมุดที่ได้มาตรฐาน/ต้นแบบ/รับรางวัล เพ่ือให้ได้มีการศึกษาแนวทางและ
แลกเปลี่ยนปัญหาในการด าเนินงาน พร้อมกับน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของตน
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ที่แท้จริง 
 2. ด้านเนื้อหาหลักสูตร 
  หน่วยงานที่จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรควรจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรที่มีเนื้อหา
ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยเฉพาะแนวทางในการจัดกิจกรรม ทั้งนี้ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมสามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้กับงานห้องสมุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีเนื้อหา
ตั้งแต่ระดับพ้ืนฐานจนถึงเนื้อหาเชิงลึก พร้อมทั้งมีการเน้นการเชิงปฏิบัติการจริงเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมได้
เห็นแนวทางในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในห้องสมุดโรงเรียนให้ประสบผลส าเร็จ และเป็นเป้า
ตามเป้าหมายของผู้บริหาร ตลอดจนส่งผลให้นักเรียนรักการอ่านมากยิ่งข้ึน 
 3. ด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ 
  หน่วยงานที่จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรควรใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ 
และจัดให้มคีวามหลากหลายรูปแบบ เพ่ือท าให้กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านห้องสมุดมีความน่าสนใจ 
กระตุ้นให้บุคลากรต้องการเรียนรู้ และเกิดการเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น เช่น คอมพิวเตอร์ สื่อ และนวัตกรรม
ทางการศึกษา เป็นต้น  
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 4. ด้านสถานที่จัดกิจกรรมบริการวิชาการ 
  หน่วยงานที่จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรควรจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านห้องสมุด
ในสถานที่ที่สะดวกต่อการเดินทาง และตั้งอยู่ไม่ไกลจนเกินไปนัก โดยสถานที่ท่ีจัดกิจกรรมควรมีสิ่ง 
อ านวยความสะดวกต่าง ๆ อย่างเพียงพอ 
 5. ด้านวันและระยะเวลาในการบริการวิชาการ 
  หน่วยงานที่จัดกิจกรรมบริการวิชาการให้กับบุคลากรด้านห้องสมุด ต้องค านึงถึงวัน
และระยะเวลาในการให้บริการที่ต้องมีความเหมาะสมและไม่กระทบต่องานประจ าของผู้เข้าร่วมจน
มากเกินไป ดังนั้นในการจัดการบริการวิชาการในแต่ละครั้งควรมีการส ารวจวันและระยะเวลาที่
ผู้เข้าร่วมอบรมมีความสะดวกให้มากที่สุด และควรจัดในช่วงของวันหยุดราชการเพ่ือมิให้เกิดผล
กระทบต่องานประจ าของผู้เข้าร่วม    
 6. ด้านการประชาสัมพันธ์การบริการวิชาการ 
  หน่วยงานที่จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรควรมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนา
บุคลากรห้องสมุดที่จะจัดขึ้นด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น จดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เครือข่ายสังคม 
เว็บไซต์ และ สื่อมวลชนต่าง ๆ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ รายการวิทยุ และรายการโทรทัศน์ เป็นต้น เพ่ือให้ 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถรับข่าวสารได้อย่างทั่วถึง 

นอกจากนี้หน่วยงานต้นสังกัดของผู้เข้าร่วมกิจกรรมควรให้การสนับสนุนบุคลากรของ
ห้องสมุดในการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ด้วย
การก าหนดนโยบายและวางแผนการพัฒนาบุคลากรของห้องสมุดอย่างชัดเจน ทั้งในระยะสั้น และ
ระยะยาว โดยส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านบรรณารักษ์อย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะกิจกรรมที่ตรงกับความต้องการของบุคลากร อีกทั้ง สนับสนุนเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม 
โดยวางแผนอัตราก าลังบุคลากรให้มีจ านวนที่เพียงพอกับภาระงานที่รับผิดชอบ และผลัดเปลี่ยน
หมุนเวียนบุคลากรให้สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างทั่วถึง โดยไม่กระทบต่อการปฏิบัติงาน 

 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 จากผลการวิจัยและอภิปรายผล ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะรูปแบบการจัดวิจัยทางวิชาการของ
หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดังนี้ 
 1. ครูที่รับผิดชอบห้องสมุดที่ไม่มีวุฒิการศึกษาทางด้านบรรณารักษศาสตร์แต่ได้รับ
มอบหมายใน     การรับผิดชอบดูแลห้องสมุด ผู้บริหารควรจะสนับสนุนและส่งเสริมให้ครูที่รับผิดชอบ
เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการในรูปแบบการอบรมระยะสั้น (1 -2 วัน) การฟัง/บรรยาย/ประชุม/
สัมมนาทางวิชาการ/และการศึกษาดูงานอย่างสม่ าเสมอ 
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 2. ครูที่รับผิดชอบห้องสมุดมีความต้องการด้านเครื่องมือ / อุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการอบรม  
ด้านเนื้อหาหลักสูตรของกิจกรรมทางด้านห้องสมุด และด้านวันในการบริการวิชาการ ดังนั้น หลักสูตร
สารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จึงควรพิจารณา
การจัดบริการทางวิชาการท่ีเน้นหลักสูตรเนื้อหาตามผลการวิจัยที่มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นล าดับต้นๆ โดยการ
จัดบริการทางวิชาการท่ีมีระยะเวลาเหมาะสม 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ศึกษาความต้องการกิจกรรมพัฒนาบุคลากรของห้องสมุดโรงเรียนในระดับอ่ืนๆ ของสาม

จังหวัดชายแดนใต้ 
2. ประเมินกิจกรรมพัฒนาบุคลากรของห้องสมุดโรงเรียนในระดับต่างๆ  ของสามจังหวัด

ชายแดนใต้ 


