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บทคัดย่อ 

 
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อการให้บริการและกิจกรรมส่งเสริม   

การอ่านของนักเรียนในการให้บริการและการจัดกิจกรรมของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ
กาญจนาภิเษก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา ครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6  ครู/อาจารย์ บุคลากร/เจ้าหน้าที่ จ านวน 360 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบง่าย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ได้รับแบบสอบถามคืนมา จ านวน 356 ฉบับ คิดเป็น
ร้อยละ 98.88 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป สถิติที่ใช้ใน การวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัย ประกอบด้วยข้อมูล 3 ส่วน 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 2. ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการต่อการให้บริการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยได้ก าหนดระดับความพึงพอใจต่อ    
การให้บริการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ในแต่ละด้านเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง   
น้อย น้อยที่สุด 3. ข้อเสนอแนะ พบว่า ความพึงพอใจต่อการให้บริการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 อยู่ในระดับมาก 
ได้แก่ ด้านทรัพยากรสารสนเทศ อยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 85.67) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการ
ให้บริการ อยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 87.68) ด้านบุคลากร อยู่ในระดับมากที่สุด (ร้อยละ 94.26)   
ด้านสภาพแวดล้อม อยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 84.86) ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรม ภาคเรียน
ที่ 1  อยู่ในระดับมากที่สุด (ร้อยละ 90.09) ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรม ภาคเรียนที่ 2 อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด (ร้อยละ 93.18) 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
 
ความเป็นมาของงานพัฒนาห้องสมุด 

ปัจจุบันการให้บริการห้องสมุดเป็นหน้าที่สําคัญของห้องสมุดโดยต้องมีการจัดการบริการให้  
ผู้เข้ารับบริการได้รับการบริการที่ตรงตามความต้องการ ถูกต้อง รวดเร็ว  และมีการบริการที่ทันสมัย     
ซึ่งนับเป็นหัวใจสําคัญของการให้บริการ ห้องสมุดจึงจะต้องมี ทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลาย เช่น 
บทเรียนสําเร็จรูป ตลอดจนเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ใช้ สามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด  
ได้ตรงตามความต้องการได้ดียิ่งขึ้น ความพึงพอใจเป็นปัจจัยที่สําคัญประการหนึ่งที่ช่วยให้ประสบความสําเร็จ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นงานที่เกี่ยวกับการให้บริการผู้บริหารควรจะต้องให้ความสําคัญ ในเรื่อง 
ความพึงพอใจแก่ พนักงานในองค์กร เพ่ือที่จะสามารถสร้างความพึงพอใจแก่ผู้มาใช้บริการเพราะ
ความเจริญก้าวหน้าของงานบริการมีปัจจัยสําคัญ  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545   
เน้นให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านความรู้ ความสามารถในการอ่านเขียน     
คิดคํานวณและทักษะการคิดวิเคราะห์  ในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561)  
กําหนดประเด็นสําคัญของระบบการศึกษาและเรียนรู้ที่ต้องการปฏิรูปอย่างเร่งด่วน คือพัฒนาคุณภาพ
คนไทยยุคใหม่ที่มีนิสัยใฝุเรียนรู้  สามารถเรียนรู้ด้วนตนเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่ อง           
มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา คิดเริ่มสร้างสรรค์ โดยพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ นอกจากนั้นยังมีเปูาประสงค์การจัดการศึกษา    
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนพ้ืนฐาน ผู้เรียนได้รับการศึกษา    
เต็มตามศักยภาพ ใฝุเรียนรู้ มีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต 
และการใช้เทคโนโลยี  ส่งผลให้ผู้เรียนประสบความสําเร็จในการเรียนเป็นที่ยอมรับการอ่าน  คือ 
วิธีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่ดีที่สุด สถานศึกษาจึงต้องจัดห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน
และชุมชนโดยมีการกําหนดให้มีมาตรฐาน 3 ดี คือหนังสือดี บรรยากาศดี บรรณารักษ์ดี 

ความพึงพอใจเป็นปัจจัยที่สําคัญประการหนึ่งที่ช่วยให้ประสบความสําเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ถ้าเป็นงานที่เกี่ยวกับการให้บริการผู้บริหารควรจะต้องให้ความสําคัญในเรื่องความพึงพอใจแก่พนักงาน  
ในองค์กร เพ่ือที่จะสามารถสร้างความพึงพอใจแก่ผู้มาใช้บริการ เพราะความเจริญก้าวหน้าของ        
งานบริการมีปัจจัยสําคัญ ประการแรกที่เป็นตัวบ่งชี้คือจํานวนผู้มาใช้บริการดังนั้น  ผู้บริการที่ชาญฉลาดจึงควร
อย่างยิ่งที่จะศึกษาให้ลึกซึ้งถึงปัจจัยและองค์ประกอบต่าง ๆ ที่จะเกิดความพึงพอใจทั้งผู้ปฏิบัติงาน 
และผู้มาใช้บริการเพ่ือให้เป็นแนวทางในการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์อย่าง
สูงสุด สาโรจ ไสยสมบัติ (2543) ดังนั้น หอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย เชียงราย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ซึ่งถือเป็นหน่วยงานที่ให้บริการจึงต้องคํานึงถึง
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเป็นสําคัญและจําเป็นต้องมีการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอย่างสม่ําเสมอ 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใบริการทั้งในด้านพฤติกรรมการใช้บริการตลอดจนความต้องการในการใช้บริการ
นํามาใช้ในการวางแผนและกําหนดนโยบายในการใช้บริการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการและ
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ความเหมาะสมของผู้ใช้บริการภายในหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 36 ซึ่ งถือเป็นหัวใจสําคัญที่จะเรียกผู้ ใช้บริการให้กลับมาใช้บริการ ใหม่                 
สุมิตรา จิระวุฒินันท์ และวลัยลักษณ ์แสงวรรณกูล (2549) 

หอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เชียงราย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) เป็นอาคารเอกเทศ มี 2 ชั้น ชั้นที่ 1 เป็นวัสดุสารสนเทศ    
ทีเ่ป็นวัสดุตีพิมพ์ ได้แก่ หนังสือทั่วไป หนังสืออ้างอิง หนังสือคู่มือเตรียมสอบ หนังสือภาษาอังกฤษ (Text Book) 
หนังสือ สอวน. นวนิยาย เรื่องสั้น วรรณกรรมเยาวชน วารสารและหนังสือพิมพ์ ชั้นที่ 2 เป็นวัสดุไม่
ตีพิมพ์ ได้แก่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ทิศเหนือติดกับหอพัก 6  ทิศใต้ติดสระน้ําของ
โรงเรียน ทิศตะวันออกติดลานเอนกประสงค์ ทิศตะวันตกติดสระน้ํา ตั้งอยู่ศูนย์กลางของโรงเรียนซึ่ง
นักเรียนพักประจํา สะดวกต่อการเข้าใช้ 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ตั้งอยู่เลขที่ 345    
หมู่ 2 บ้านปุายางมน ตําบลรอบเวียง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 เป็นโรงเรียนขนาดกลาง   
มีจํานวนนักเรียน 720 คน 
 
วิสัยทัศน์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 
 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เป็นสถานศึกษาที่มุ่งจัดการศึกษาสําหรับนักเรียน  
ที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพทัดเทียมกับโรง เรียน
วิทยาศาสตร์ชั้นนํานานาชาติ มีจิตวิญญาณของการเป็นนักวิจัยและนักประดิษฐ์คิดค้น สามารถใช้
เทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

พันธกิจโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 
1.  พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
2.  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ให้มีคุณภาพ        

ในระดับสากล 
3.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
4.  พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 
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เป้าประสงค์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 
1.  ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
2.  ผู้เรียนมีศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมในระดับสากล 
3.  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
4.  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 

 ดังนั้นจึงมีความจําเป็นจะต้องพัฒนาห้องสมุด เพ่ือให้ได้มาตรฐานสําหรับใช้เป็นแหล่งเรียนรู้
ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ได้มาตรฐานต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก 
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 36 ประจําปีการศึกษา 2560 

2.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการให้บริการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ประจําปีการศึกษา 2560 

3.  เพ่ือนําผลการศึกษาไปสู่การพัฒนาปรับปรุงงานด้านการให้บริการของหอสมุดและแหล่ง
เรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36  
 
ขอบเขตการวิจัย 

1.  สร้างความตระหนักในการใช้ห้องสมุดในการพัฒนาตนเองสร้างนิสัยรักการอ่าน ใฝุรู้ใฝุเรียน
ให้กับนักเรียนและบุคลากร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) สํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 จํานวน 720 คน คร ูบุคลากร เจ้าหน้าที ่จํานวน 120 คน 
 2.  พัฒนางานหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย เชียงราย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 
ในด้านทรัพยากรสารสนเทศ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ด้านบุคลากร ด้านสภาพแวดล้อม 
ด้านกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

ปีการศึกษา 2560 
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ค านิยามศัพท์ 
1.  ห้องสมุด หมายถึง ศูนย์วิชาการที่รวบรวมเอกสารและตําราที่เหมาะสมและเอ้ือต่อ      

การเรียนรู้ที่ให้บริการยืม-คืนหนังสือ บริการการอ่าน การให้คําแนะนํา การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
และบริการสื่อสารสนเทศต่าง ๆ ภายในหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก  
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 36  

2.  กระบวนการในการปฏิบัติงาน หมายถึง วิธีการที่นํามาใช้ในการปฏิบัติงานซึ่งประกอบ  
ไปด้วยระเบียบและขั้นตอนในการให้บริการที่ชัดเจน การนําเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการ วิธีการบริการ
และความสะดวกที่ได้รับความรวดเร็วของขั้นตอน ความสม่ําเสมอต่อเนื่องในการให้บริการและ    
การเตรยีมวัสดุอุปกรณ์ให้ตรงกับความต้องการ 

3.  การให้บริการ หมายถึง ผู้ที่ให้บริการในงานด้านนั้น ๆ โดยองค์ประกอบของผู้ให้บริการ  
ที่ดีนั้นต้องมีความรู้ความชํานาญในงาน มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน 
ให้คําแนะนําและอธิบายข้อสงสัยแก่ผู้มารับบริการและมีความสุภาพอ่อนโยนกับผู้มาใช้บริการ 

4.  การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก หมายถึง จํานวนหนังสือในห้องสมุด จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์
สืบค้นข้อมูล ความทันสมัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวนโต๊ะเก้าอ้ี รวมถึงการให้บริการคําปรึกษา
ของครูบรรณารักษ์ 

5.  ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งหนึ่งหรือปัจจัยต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องความรู้สึกพอใจจะเกิดขึ้น ต่อการให้บริการด้านต่าง ๆ ของงานหอสมุดและแหล่งเรียนรู้
เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)  
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 เพ่ือให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในงาน
หอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  
(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36  
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจาการวิจัย 
ได้ทราบข้อมูลการดําเนินงานของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 36 ในปีการศึกษา 2560 ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือน มีนาคม 2560 – มีนาคม 2561 
เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนแก้ไขและพัฒนาการดําเนินงานของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้
เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ต่อไป 
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บทท่ี 2 
การศึกษาเอกสาร 

 
ห้องสมุด (Library) คือ แหล่งสารสนเทศ ที่รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ 

เช่น  หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ จุลสาร กฤตภาค วัสดุเทปและโทรทัศน์ CD-ROM DVD VCD          
E-Library โดยมีบรรณารักษ์เป็นผู้ดําเนินงานและบริหารงานด้านต่าง ๆ ในห้องสมุด ให้เป็นระบบ
หมวดหมู่และเป็นระเบียบเรียบร้อย เพ่ือให้ผู้ใช้ห้องสมุดมีความสะดวกต่อการใช้บริการงานห้องสมุด
ในปัจจุบันทําหน้าที่เก็บรวบรวมสื่อสารสนเทศต่าง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีทางการสื่อสาร อีกทั้งยังมีเครื่องมือในการค้นหาและดําเนินการในการให้บริการสื่อต่าง ๆ 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้ห้องสมุด 
 ห้องสมุดยังมีคําเรียกต่าง ๆ อีกมากมาย อาทิ เช่น ศูนย์ข้อมูล, ศูนย์วัสดุ, ศูนย์วัสดุการศึกษา,  
สถาบันวิทยบริการ, ศูนย์เอกสารและศูนย์สารนิเทศ เป็นต้น 

มะลิวัลย์ จันทกนกากร (2553) ได้ให้ความหมายของห้องสมุด ไว้ว่า ห้องสมุด คือ แหล่ง 
รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภททั้งที่เป็นวัสดุตีพิมพ์วัสดุไม่ตีพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์     
มีการคัดเลือกและจัดหาเข้ามาอย่างทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของผู้ใช้       
มีบรรณารักษ์เป็นผู้ดําเนินงานและจัดบริการต่าง ๆ อยา่งเป็นระบบ 
 
ความส าคัญของห้องสมุด 
 ห้องสมดุมีความสําคัญมากต่อบุคคลทั้งหลายเป็นที่รวมวิทยาการต่าง ๆ ที่ผู้ใช้สามารถค้นหา
ข้อมูลความรู้ได้ทุกสาขาวิชา ห้องสมุดยังเป็นสถานที่ที่ผู้ใช้สามารถเลือกอ่านหนังสือและค้นคว้าหา
ความรู้ต่าง ๆ ด้วยตนเองอย่างอิสระและตามความสนใจของแต่ละบุคคลและยังเป็นสถานที่           
ทีก่่อให้เกิดนิสัยรักการอ่านจนกระทั้งทําให้ผู้ใช้ สามารถมองเห็นความแตกต่างของหนังสือว่าเล่มไหน
เขียนได้ดี และสามารถจดจําแนวทางการเขียนที่ดี เพ่ือนํามาประยุกต์ใช้ได้  ทั้งยังช่วยให้ใช้เวลาว่าง  
ให้เป็นประโยชน์ ห้องสมุดยังเป็นศูนย์ข้อมูลมีความรู้ที่ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอเพราะ
ห้องสมุดจําเป็นต้องมีข่าวสารใหม่ ๆ ไว้บริการผู้ใช้ 
 
บทบาทของห้องสมุด 
 ห้องสมุดมีบทบาทตอ่บุคคลต่าง ๆ มากมาย ซึ่งห้องสมุดสามารถทําประโยชน์ต่อสังคมในด้าน
การศึกษา ห้องสมุดเป็นแหล่งความรู้ที่ นักเรียน สามารถค้นหาความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยห้องสมุด    
มีบทบาทในการส่งเสริมความรู้ สนับสนุนการศึกษาในระบบและให้โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาได้ 
ใช้ศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม เพ่ือพัฒนาอาชีพใหท้ันกับวิทยาการ เทคโนโลยี ให้แก่ผู้ที่ไม่มีโอกาสเข้าศึกษา
ในโรงเรียนหรือผู้ที่ได้สําเร็จการศึกษาแล้วด้านวัฒนธรรม ห้องสมุดเป็นที่บํารุงรักษาวัฒนธรรมของชาติ  
ให้สืบทอดไปยังอนุชนรุ่นต่อไป เนื่องจากห้องสมุดเป็นแหล่งจัดเก็บข้อมูลทางด้านทรัพยากรสารนิเทศ          
ซ่ึงส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมต่าง ๆ และสามารถใช้บ่งบอกความเจริญก้าวหน้าของประเทศ 
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วัตถุประสงค์ของห้องสมุด 
 วัตถุประสงค์หลักทั่วไปของห้องสมุดมีอยู่ด้วยกัน 5 ประการ  ดังนี้ 

1.  เพื่อการศึกษา (Education) การใช้ห้องสมุด เป็นหัวใจของการศึกษา เพราะห้องสมุด
เป็นแหล่งรวบรวมความรู้  และพัฒนาพลเมืองให้มีความรู้ เฉลียวฉลาด มีความรับผิดชอบและ
ความสามารถในการครองชีพ การศึกษาด้วยตนเองโดยการค้นคว้าหาความรู้จากห้องสมุดทําให้        
มีความรอบรู้กว้างขวาง ลึกซึ้ง สามารถตัดสินปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้     
เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมต่อไป 

2.  เพื่อความรู้หรือสารนิเทศ (Information) ห้องสมุดเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ข้อมูล 
ข่าวสารที่ถูกต้องเหมาะสม ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญและจําเป็นในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานประกอบการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ เช่นการศึกษา
การดําเนินชีวิต การรักษาสุขภาพร่างกายและจิตใจ เป็นต้น 

3.  เพื่อการค้นคว้าวิจัย (Research) เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับความก้าวหน้าทางวิชาการ 
ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ ๆ หรือให้ข้อเท็จจริงบางประการที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
หรือใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของสังคม ห้องสมุดเป็นแหล่งข้อมูลสําคัญท่ีเป็นพื้นฐานในการค้นคว้าวิจัย 

4.  เพื่อความจรรโลงใจ (Inspiration) หรือความสุขทางใจเป็นแรงบันดาลใจในทางสร้างสรรค์ 
ปรารถนาที่จะกระทําความดีที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม วิชาการทางด้านปรัชญา ศาสนา 
ศิลปะและวรรณกรรม ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติของบุคคล 

5.  เพื่อนันทนาการ (Recreation) หรือพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับชีวิตมนุษย์     
ที่ต้องการพักผ่อนสมอง ผ่อนคลายความตึงเครียด เกิดความเพลิดเพลินใจ สบายใจ วัสดุห้องสมุดที่มี        
เนื้อหาสาระทั้งสารคดีและบันเทิงคดี สามารถก่อให้เกิดนันทนาการได้ 
 

การจัดหมู่หนังสือ 
หนังสือในห้องสมุดมีจํานวนมาก จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดหมวดหมู่หนังสือ

ให้เป็นระเบียบ เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการค้นหาทรัพยากรสารสนเทศ และความสะดวกใน    
การจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศเข้าที่ การจัดหมู่หนังสือ คือ การจัดหนังสือที่มีเนื้อเรื่อง หรือแบบการประพันธ์
เดียวกันหรือคล้ายคลึงกันไว้ด้วยกันและกําหนดสัญลักษณ์แทนประเภทหนังสือ ซึ่งห้องสมุดแบ่ง
หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ ดังนี้ 

หนังสือทั่วไป    หนังสืออ้างอิง 
หนังสือนวนิยาย    หนังสือเยาวชน/เรื่องสั้น 
Text book    คู่มือเตรียมสอบ 
หนังสือ สอวน.    วารสาร/นิตยสาร/จุลสาร 
หนังสือพิมพ์    หนังสืออิเล็คทรอนิคส์ (E-Library) 
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การจัดหมวดหมู่หนังสือของห้องสมุดมีหลายระบบ ซ่ึงระบบที่นิยมใช้ในห้องสมุดโรงเรียน คือ 
“ระบบทศนิยมของดิวอ้ี” หรือเรียกย่อ ๆ  ว่า “ระบบดิวอ้ี” ระบบนี้แบ่งหนังสือออกเป็น 10 หมวดใหญ่  
โดยใช้ตัวเลขเป็นสัญลักษณ์แทนประเภทของหนังสือ ซึ่งเรียกว่า “เลขหมู่หนังสือ” แบ่งเป็น 10 หมวด หมู่ใหญ่  
ดังนี้ 

000  ความรู้ทั่วไป                                    
100  ปรัชญา                                          
200   ศาสนา                                          
300   สังคมศาสตร์                                   
400   ภาษาศาสตร์                                   
500   วิทยาศาสตร์ 
600  เทคโนโลยีหรือวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
700  ศิลปะและการบันเทิง 
800  วรรณคดี 
900  ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 

สัญลักษณ์อ่ืน ๆ ตามลักษณะหนังสือ 
สัญลักษณ์ที่อยู่บนเลขเรียกหนังสือ ใช้จัดหนังสือที่มีการจัดพิมพ์พิเศษและต้องการแยกเป็น

สัดส่วนต่างหาก ได้แก่ 
     หนังสืออ้างอิงภาษาไทย ใช้ อ ย่อมาจาก อ้างอิง 
     หนังสืออ้างอิงภาษาต่างประเทศ     ใช้  R ย่อมาจาก  Reference book 
     หนังสือสิ่งพิมพ์รัฐบาล ใช้ ส.ร.      ย่อมาจาก สิ่งพิมพ์รัฐบาล 
     หนังสือคู่มือ    ใช้ ค ย่อมาจาก คู่มือ 
     หนังสือแบบเรียน  ใช้ บ ย่อมาจาก แบบเรียน 
     หนังสือสําหรับเด็กและเยาวชน ใช้ ย ย่อมาจาก เด็กและเยาวชน 
     นวนิยายภาษาไทย ใช้ น ย่อมาจาก   นวนิยาย 
     นวนิยายภาษาต่างประเทศ ใช้ Fic  ย่อมาจาก   English Fictions 
     รวมเรื่องสั้นภาษาไทย ใช้ ร.ส. ย่อมาจาก เรื่องสั้น 
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การบริหารจัดการห้องสมุด 
การบริหารจัดการการพัฒนางานของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 36 มีการกําหนดโครงสร้างการบริหารงานห้องสมุดและแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารงานห้องสมุดที่ชัดเจน กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ขอบเขตการดําเนินงาน และมีผู้รับผิดชอบงาน     
มีการจัดทําแผนงาน/โครงการพัฒนาห้องสมุด ที่มีการกําหนดเปูาหมาย วัตถุประสงค์ แผนการดําเนินการ และ
การจัดสรรงบประมาณ  โดยจะต้องสอดรับกับแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน มีการประเมินผลการดําเนินงาน และ
นําผลการประเมินมาใช้เพ่ือการวางแผนในการพัฒนาห้องสมุด เป็นงานที่มีความเกี่ยวข้องกับ
บุคลากร การเงิน พัสดุ และงานเทคนิคของห้องสมุด ซึ่งการบริหารจัดการให้เกิดระบบการทํางาน
อย่างมีคุณภาพและเกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้สูงสุด จึงมีการบริหารจัดการตามลักษณะงาน ดังต่อไปนี้ 

1.  งานบริหาร 
2.  งานเทคนิค 
3.  งานบริการ 
4.  งานสนับสนุนการเรียนการสอน 
 

 หอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 มีบุคลากรที่จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกบรรณารักษ์ จํานวน 1 คน จบปริญญาตรีสาขาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ จํานวน 1 คน จบปริญญาตรีสาขาสารสนเทศศึกษา จํานวน 1 คน  จบปริญญาตรี   
สาขาวิศวะคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 คน ครูปฏิบัติหน้าที่หลักในการบริหารงานและให้บริการ จัดกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านอย่างต่อเนื่อง บุคลากรมีความสามารถในการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ในการบริหารงานห้องสมุด  
สามารถประเมินความต้องการของผู้ใช้บริการ และวางแผนพัฒนาห้องสมุด ในการปฏิบัติงานเทคนิคของห้องสมุด 
ได้แก่ การวิเคราะห์หัวเรื่องและจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ ตามมาตรฐานสากล การสืบค้นสารสนเทศ 
และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการพัฒนางานบริการห้องสมุด 
 

วิสัยทัศน์ห้องสมุด 
หอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เชียงราย 

(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 เป็นศูนย์การเรียนรู้
ด้วยตนเองตามอัธยาศัย มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และแหล่งทรัพยากรทางการศึกษา 
ให้บริการกับคนทั้งโรงเรียน ชุมชน และบุคคลทั่วไปอย่างหลากหลาย กระตุ้นให้ผู้ใช้บริการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ จัดระบบบริหาร
จัดการงานห้องสมุดให้มีมาตรฐาน นํานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างหลากหลาย     
มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถทันต่อความก้าวหน้าของโลก และจัดหาสารสนเทศที่ดี 
มีคุณภาพ สนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้า สําหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนํา 
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พันธกิจห้องสมุด 

1.  พัฒนาห้องสมุดให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยตัวเองตามอัธยาศัย 
2.  ให้บริการการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าสําหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษใน

ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนํา 
3.  จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และแหล่งทรัพยากรทางการศึกษา เพ่ือให้บริการกับครู บุคลากร 

เจ้าหน้าที่ และนักเรียนทั้งโรงเรียน ชุมชน และบุคคลทั่วไปอย่างหลากหลาย  
4.  ส่งเสริมให้ผู้ใช้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
5.  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ จัดระบบการบริหารจัดการงานห้องสมุดให้มีมาตรฐาน

ที่สามารถตรวจสอบได้ นํานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างหลากหลาย มีการพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ทันต่อเทคโนโลยี และจัดหาทรัพยากรสารสนเทศท่ีดี 
 
เป้าประสงค์ห้องสมุด 
 ให้บริการการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้า สําหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ให้มีคุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนํา จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านและแหล่งทรัพยากรทางการศึกษา ให้บริการกับครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักเรียน    
ทั้งโรงเรียน ชุมชน และบุคคลทั่วไปอย่างหลากหลาย เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการทุกคนมีความรู้และ
ทักษะในการอ่าน การสืบค้นข้อมูล และการจัดบันทึกเป็นผู้ที่สนใจใฝุรู้ สามารถนําความรู้ไปพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 
กลยุทธ์ห้องสมุด 

1.  พัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ให้ได้มาตรฐานและเอ้ือต่อการเรียนรู้แก่ ครู บุคลากร 
เจ้าหน้า และนักเรียนในโรงเรียน ชุมชน และบุคคลทั่วไป 

2.  ส่งเสริมครู และบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ เพ่ือพัฒนางานห้องสมุดอย่างมีประสิทธิภาพ 
3.  พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ

ต่อการเรียนรู้ 
4.  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนมีความใฝุรู้ใฝุเรียน มีนิสัยรักการอ่าน มีความสามารถในการเข้าถึงและ 

ใช้ประโยชน์จากสารสนเทศได้ 
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นโยบายและแผนพัฒนาห้องสมุด 
 หอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เชียงราย(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 มีการ
กําหนดแผนการพัฒนาห้องสมุดไว้ในแผนกลยุทธ์ หรือ แผนปฏิบัติการของโรงเรียน กําหนดนโยบาย
สนับสนุนและส่งเสริมการใช้ห้องสมุด เพ่ือการเรียนการสอนและการศึกษาค้นคว้าที่ชัดเจน กําหนด
นโยบายส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนที่เป็นรูปธรรม มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุน          
การดําเนินงานห้องสมุด การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการพัฒนาห้องสมุด ของสถานศึกษา  
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าของนักเรียน ครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และชุมชน โดยได้
กําหนดแนวทางให้เป็นห้องสมุด Thailand 4.0 คือต้องให้ความสําคัญกับผู้ใช้บริการคือต้องฟังเสียง
ผู้ใช้บริการเป็นสิ่งสําคัญและนํามาปรับและพัฒนา เช่น มีการให้บริการ Power Bank มี Working 
Space มีโซนให้นักเรียนใช้พ้ืนที่ สะดวกสบาย เป็นต้น มีการปรับเปลี่ยนให้บริการแล้ว ดังนี้ 
 1.  การเปิดห้องสมุด เวลา 07.30 - 20.30 น. 

2.  ผู้ใช้บริการสามารถมาใช้อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ กับเจ้าหน้าที่สามารถให้บริการ
แนะนําการใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ ได ้

3.  มีจุดบริการคืนหนังสือด้วยตนเอง 
4.  มีกิจกรรมให้ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมกับห้องสมุด 
การอ่านในยุคแห่งการสื่อสารไร้พรหมแดนโลกแห่งการเรียนรู้ถูกย่อให้ใกล้ตัวมนุษย์ผู้ใฝุรู้ใฝุเรียน 

เพียงเราก้าวเข้าสู่โลกดิจิตอล (Digital library or E-library or Library on web) เราก็จะได้รู้ในสิ่งที่
อยากรู้ การอ่าน จึงไม่ผูกติดอยู่กับหนังสือเพียงอย่างเดียว แต่สามารถอ่านจากเว็บไซต์ หรือศึกษาจาก
สื่อมัลติมีเดียต่าง ๆ ได้ นอกจากห้องสมุดจะให้บริการด้านการอ่าน การยืม-คืนหนังสือแล้ว ห้องสมุด
ยังต้องมีการเคลื่อนไหว ทันต่อความรู้ใหม่ ๆ ที่เกิดข้ึนอยู่ตลอดเวลา โดยการจัดทําเป็นห้องสมุดระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM (Union Library Management) เป็นระบบที่เกิดบูรณาการ จากประสบการณ์การ
ทํางานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและงานห้องสมุดตลอดจนผู้พัฒนาให้ได้มาตรฐานสากล 
(MARC21) ในการจัดเก็บและการค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือให้แหล่งสารสนเทศ หรือห้องสมุดมีระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติที่ได้มาตรฐานสากลใช้งานและสามารถเชื่อมต่อแลกเปลี่ยนข้อมูล (ISO2709) กับ
ระบบห้องสมุดอ่ืนได้ในอนาคตซึ่งผู้พัฒนาระบบได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทําให้ผู้ที่จะเลือกใช้โปรแกรม
สามารถไว้วางใจในการพัฒนาและดูแลระบบต่อไปในอนาคต 

ทางห้องสมุดได้ดําเนินการความเคลื่อนไหวทางความรู้ ครูบรรณารักษ์ หรือผู้ดูแลห้องสมุด 
จัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ หมุนเวียนและต่อเนื่อง เช่น จัดกิจกรมสัปดาห์ห้องสมุด จัดนิทรรศการต่าง ๆ 
แนะนําหนังสือใหม่ นิทรรศการวันสําคัญ นิทรรศการด้านความรู้ ฯลฯ นอกจากได้จัดกิจกรรมส่งเสริม
การอ่าน เช่น การแข่งขันเปิดพจนานุกรม สารานุกรม/การประกวดด้านการอ่าน การหาสุดยอดนักอ่าน  
การรายงานผลการดําเนินงานในแต่ภาคเรียน/ปี อย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนางานในภาคเรียนต่อไป 
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ปริมาณและคุณภาพของหนังสือและสื่อสารนิเทศ 
หอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 

เชียงราย  (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 มีจํานวน
หนังสือและสื่อสารสนเทศหนังสือทั้งหมด 40,794 เล่ม คิดเป็น จํานวน 56 เล่มต่อนักเรียน 1 คน สื่อ
สารสนเทศประเภทต่าง ๆ ครบถ้วน ได้แก่ หนังสือตํารา หนังสืออ้างอิง (พจนานุกรม สารานุกรม ฯลฯ) Text 
book หนังสือส่งเสริมการอ่าน นวนิยาย วารสาร หนังสือพิมพ์ สื่อดิจิตอล โสตทัศนวัสดุ และทันสมัย
สอดคล้องกับหลักสูตร และความต้องการของผู้ใช้บริการ  

 
การจัดระบบหนังสือและสื่อสารนิเทศ 

หอสมุดและแหล่งเรียนรู้ เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เชียงราย   (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) เว็บไซต์ห้องสมุด http://61.7.229.102/ULIB6/ จําแนก
ประเภทหนังสือและสื่อสารสนเทศ (Collections) อย่างชัดเจน เช่น หนังสือตํารา หนังสืออ้างอิง คู่มือ
เตรียมสอบ  นวนิยาย วารสาร ฯลฯ วิเคราะห์และจัดแบ่งหมวดหมู่หนังสือตามเนื้อหาวิชา ด้วยระบบ
มาตรฐานสากล จัดทําเครื่องมือสืบค้นสารสนเทศ ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติในการจัดการฐานข้อมูลและสืบค้น
สารสนเทศ     โดยการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULIBM (Union Library Management) เป็นระบบ
ที่ได้มาตรฐานสากล (MARC21) ในการจัดเก็บและการค้นคืนทรัพยากร สนเทศสนเทศ เพ่ือให้แหล่ง
สารสนเทศหรือห้องสมุดมีระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่ได้มาตรฐานสากลใช้งาน  และสามารถเชื่อมต่อ
แลกเปลี่ยนข้อมูล (ISO2709) กับระบบห้องสมุดอ่ืนได้ในอนาคตซึ่งผู้พัฒนาระบบได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง        
ทําให้ผู้ที่จะเลือกใช้โปรแกรมสามารถไว้วางใจในการพัฒนาและดูแลระบบต่อไปในอนาคต  
 
การใช้เทคโนโลยีกับงานห้องสมุด 

หอสมุดและแหล่งเรียนรู้ เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เชียงราย   (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM (Union Library 
Management) จัดการบริหารงาน จัดฐานข้อมูล สืบค้นสารนเทศ และบริการยืม-คืน และให้บริการ
เครื่องคอมพิวเตอร์เ พ่ือการสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์ เน็ต และมีเว็บไซต์ห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้บริการสื่อสารนิเทศผ่านระบบเครือข่ายที่  http://61.7.229.102/ULIB6 
ผู้ใช้บริการสามารถ ใช้บริการสืบค้นข้อมูลสารนิเทศจากเว็บไซต์หน้าหลักของห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ
กาญจนาภิเษก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)   
 
 
 
 

http://61.7.229.102/ULIB6/
http://61.7.229.102/ULIB
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เวลาเปิดบริการห้องสมุด 
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) เป็นโรงเรียนประจํา 

ดังนั้นห้องสมุดจึงเป็นศูนย์กลางการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดจึงเปิดให้บริการตลอดทั้งวัน ในวันที่
มีการเรียนการสอน เป็นเวลาไม่ต่ํากว่าวันละ 6 ชั่วโมง เปิดบริการตลอดทั้งวันในวันที่มีการเรียนการสอน    
ทั้งก่อนเข้าเรียนและหลังเลิกเรียน เป็นเวลาไม่ต่ํากว่า วันละ 8 ชั่วโมง ต้องมีระเบียบ เพ่ือให้ทุกคน
ปฏิบัติอันจะทําให้เกิดความเสมอภาค ในขณะเดียวกันผู้รับบริการจะต้องมีมารยาท ให้เกียรติแก่สถาน 
มีมารยาทในการใช้ห้องสมุดจึงเป็นสิ่งจําเป็นที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าใช้บริการ เพ่ือให้
บรรยากาศในห้องสมุดมีความเรียบร้อยน่าเข้าใช้บริการ ความหมายระเบียบและมารยาทการใช้
ห้องสมุด สรุปได้ดังนี้ 
          ระเบียบ หมายถึง ข้อบังคับที่จะให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือให้สังคม   
อยู่อย่างสงบสุขและเป็นธรรม ผู้ฝุาฝืนจะได้รับโทษ 
          มารยาท หมายถึง ข้อพึงปฏิบัติ โดยเกิดจากสํานึกรู้จักการควรไม่ควรของผู้นั้นเอง 
         ระเบียบและมารยาทการใช้ห้องสมุด หมายถึง ข้อบังคับที่จะให้ปฏิบัติหรือข้อพึงปฏิบัติ โดย
เกิดจากจิตสํานึกท่ีดีในการปฏิบัติตนของผู้ใช้บริการ เพ่ือความสงบเรียบร้อยเมื่อเข้าใช้บริการห้องสมุด  
 
ระเบียบของห้องสมุด 
 

เวลาท าการเปิด – ปิด ห้องสมุด      
           วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา 07.30 – 20.30 น.     
           วันเสาร์                  เวลา  13.00 – 20.30 น.  
            วันอาทิตย์         เวลา   09.00 – 16.00 น. 

 
ผู้มีสิทธิ์ใช้บริการห้องสมุด 

1.  นักเรียน 
2.  ครู - อาจารย์ 
3.  เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง 
4.  ผู้ปกครองและชุมชน 
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ระเบียบการยืม – คืน 
      1.  กําหนดบริการยืม – คืน ทรัพยากรสารสนเทศ 

สมาชิกท่ัวไป 
ระดับชั้น จ านวนวัสดุที่ให้ยืม ระยะเวลาในการยืม 
ม.1 – ม.6 

ทุกระดับชั้น 
ม.1 – ม.6 

ครูและบุคลากรทุกคน 

หนังสือ  10 เล่ม 
หนังสือ 10 เล่ม 

สื่อโสตทัศน์ 3 แผ่น 
หนังสือ 20 เล่ม 

สื่อโสตทัศน์ 3 แผ่น 
หนังสือ / สื่อโสตทัศน์ / คู่มือครู 

7 วัน 
7 วัน 
7 วัน 
3 วัน 
90 วัน 

 
 2.  นักเรียนต้องใช้ลายนิ้วมือตนเองแทนเลขประจําตัวนักเรียนในการยืม-คืน หนังสือทุกครั้ง 
 3.  หนังสือที่ยืมได้ ได้แก่ หนังสือทั่วไป หนังสือคู่มือ นวนิยาย เรื่องสั้น และหนังสือสําหรับ
เด็กและเยาวชน 
 4.  วารสาร หนังสือพิมพ์ ยืมได้เฉพาะฉบับล่วงเวลาเพ่ือนําไปถ่ายเอกสาร ครั้งละไม่เกิน 2 ฉบับ 
 5.  หนังสืออ้างอิง ยืมได้ 2 วัน และส่งคืนภายในวันที่กําหนดส่ง 
 

ความรับผิดชอบของผู้ยืม 
1.  นักเรียนจะต้องส่งทรัพยากรสารสนเทศคืนตามกําหนดส่ง ถ้าส่งหนังสือหรือวารสาร 

หนังสือพิมพ์ช้ากว่ากําหนด ต้องเสียค่าปรับวันละ 1 บาท/ต่อเล่มหรือฉบับ และหนังสืออ้างอิง         
สื่อมัลติมีเดีย เสียค่าปรับวันละ 2 บาท/เรื่อง 

2.  ผู้ที่ทําหนังสือหายต้องซื้อหนังสือเรื่องเดิมมาคืนห้องสมุด หรือซื้อหนังสือชดใช้เท่ากับ
ราคาหนังสือ 

3.  ผู้ที่ไม่คืนหนังสือจะมีใบทวงแจ้งครูที่ปรึกษา และถ้ายังไม่ได้รับการติดต่อกลับจะไม่มีสิทธิ์
ยืมหนังสือได้อีกจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ 

4.  นักเรียนที่ค้างส่งหนังสือห้องสมุด และกําลังจะจบการศึกษาจะถูกอายัดผลการเรียนจาก
งานทะเบียนวัดผลจนกว่าจะนําหนังสือมาคืนห้องสมุด 
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การตัดสิทธิ์การใช้ห้องสมุด 
1.  ผู้ที่นําหนังสือออกจากห้องสมุดโดยไม่ได้รับอนุญาต จะต้องซื้อหนังสือชดใช้ 2 เท่าของ

ราคาหนังสือ และถูกตัดสิทธิ์การใช้ห้องสมุด โดยการพิจารณาของครูบรรณารักษ์ 
   2.  ผู้ที่ตัด ฉีกภาพหรือข้อความจากหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ จะได้รับโทษตามระเบียบ
ของโรงเรียน 
 
มารยาทในการใช้ห้องสมุด 
          การใช้สาธารณสมบัติร่วมกันในห้องสมุด ผู้ใช้ควรมีสํานึกที่จะช่วยกันรักษาทั้งทรัพย์สิน และ
สร้างบรรยากาศที่ดี ให้เกียรติซึ่งกันและกัน และให้เกียรติสถาน ผู้มีมารยาทและคุณธรรมพึงปฏิบัติตน 
ดังนี้ 

1.  ผู้ใช้ห้องสมุดต้องแต่งกายสุภาพ 
2.  ห้ามคุยหรือส่งเสียงดังเกินสมควรขณะอยู่ในห้องสมุด 
3.  นักเรียนต้องนํารองเท้าวางบนชั้นวางรองเท้า สําหรับกระเป๋าให้เก็บไว้ในตู้เก็บกระเป๋า 
4.  ห้ามนําอาหารและเครื่องดื่มหรือของขบเค้ียวทุกชนิด เข้าไปในห้องสมุด 
5.  เมื่ออ่านหนังสือเสร็จแล้วให้วางไว้ที่ จุดพักหนังสือ กรณีที่เป็นหนังสือพิมพ์ ให้เก็บไว้ที่แขวน

หนังสือพิมพ์ ส่วนวารสารให้นําไปเก็บที่ชั้นวางวารสารตามชื่อวารสาร  
6.  ช่วยกันรักษาหนังสือและวัสดุต่างๆ ห้ามขีดเขียน ทําลาย ทรัพยากรของห้องสมุดทุกชนิด 
7.  เมื่อลุกจากที่นั่งอ่านหนังสือ เก็บเก้าอ้ีเข้าท่ีให้เรียบร้อยทุกครั้ง 
8.  ให้ตรวจหนังสือก่อนออกจากห้องสมุดทุกครั้ง 
9.  ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามคําแนะนําของครูบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุด 

 
การจัดบริการห้องสมุด 

หอสมุดและแหล่งเรียนรู้ เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เชียงราย   (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) มีบริการการอ่าน และบริการแนะนําการใช้ห้องสมุด มี
บริการยืม-คืนหนังสือ ส่งเสริมการเรียนรู้และสนับสนุนการเรียนการสอน มีการบริการสืบค้น
สารสนเทศจากอินเทอร์เน็ตและสื่ออ่ืน ๆ ได้นําเทคโนโลยี เพ่ือการจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลด้วยระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM (Union Library Management) และพัฒนารูปแบบการบริการห้องสมุด
ยุคใหม ่ดังนี้  

1.  การเข้าถึง คือ ห้องสมุดจัดเป็นสถานที่เพ่ือการเรียนรู้แบบต่อเนื่องตลอดชีวิต ดังนั้นสิ่งที่
ต้องคิดและควรทําคือ เวลาที่ให้บริการต้องมากกว่าเวลาทําการของราชการและความเชี่ยวชาญใน 
การจัดการแหล่งวิทยาการต่าง ๆ ด้วยระบบรายชื่อหนังสือ (บรรณานุกรม) และระบบดรรชนีต่าง ๆ ที่
มีคุณภาพ เพ่ือให้ผู้ใช้บริการสามารถช่วยเหลือตนเองในการสืบค้นข้อมูลได้ รวมทั้งการนําเสนอทีด่ึงดูดใจ 
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2.  เครือข่ายห้องสมุดควรคํานึงถึง โครงสร้างพ้ืนฐาน สําหรับการเตรียมระบบที่ดีไว้เพ่ือ  
การบริการอย่างเต็มที่และคุ้มค่า เพ่ือให้ผู้ใช้ได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารที่กว้างไกล ด้วยบริการ
ออนไลน์ และระบบเครือข่ายระหว่างประเทศ หรือ Internet ในด้านการให้บริการแก่ผู้ใช้ ห้องสมุด
ควรจัดทํา Home page ของตน โดยจัดทําเป็นตัวเลือกให้ผู้ใช้เข้าระบบได้ง่าย และควรมีศูนย์กลาง 
ซึ่งจัดทําสารบัญ (Directory) ของ Home page ของห้องสมุดทุกแห่งที่อยู่ในเครือข่ายไว้ในที่เดียวกัน 

3.  ความเชี่ยวชาญ บรรณารักษ์จะต้องมีความเชี่ยวชาญในด้านการจัดการและการสร้าง   
ชุดความรู้ ต้องทราบถึงประเภทของสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เพ่ือจัดให้เหมาะสมกับผู้ใช้ควรมีความเชี่ยวชาญ 
ในการเข้าถึงแหล่งวิทยาการชนิดและประเภทต่าง ๆ ที่มีความแตกต่างกันในการตอบคําถามทุกวิชา
และทุกระดับต้องมียุทธศาสตร์ในการค้นหาที่มีประสิทธิภาพ และความเชี่ยวชาญที่ เพ่ิมข้ึนในการใช้         
เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้นห้องสมุดในอนาคตจะมีขนาดเล็กลง (Physical Size) และมีความพอเหมาะ       
(Right Size) มีการบริการแบบเครือข่าย (Service on Network) กระจายการดําเนินการอยู่       
บนพ้ืนฐานขุมความรู้ที่มีมากกว่าหนังสือ สิ่งพิมพ์ ระยะทางการให้บริการหมด กรอบการทํางาน
กว้างไกล (Internet) และขุมความรู้มีมากมายมหาศาล  

งานบริการของห้องสมุดมีหลายอย่างขึ้นอยู่กับนโยบายและวัตถุประสงค์ของห้องสมุด 
สําหรับห้องสมุดโรงเรียนโดยทั่วไป มีดังนี ้

1.  บริการการอ่าน เป็นบริการหลักของห้องสมุดที่จัดหาและคัดเลือกหนังสือ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ 
มาไว้เพ่ือให้บริการและจัดเตรียมสถานที่ให้อํานวยความสะดวกต่อการอ่าน เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการ และความสนใจของผู้ใช้มากที่สุด  

2.  บริการยืม-คืน คือ บริการให้ยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ตามระเบียบ 
การยืมของห้องสมุด เพื่อให้ความสะดวกในการใช้ในกรณีที่ยืมเกินกําหนดผู้ยืมจะต้องเสียค่าปรับตาม
อัตราที่ห้องสมุดกําหนด  
3.  บริการหนังสือจอง เป็นบริการที่ห้องสมุดจัดแยกหนังสือรายวิชาต่าง ๆ ที่ครูผู้สอนกําหนดให้
นักเรียนอ่านประกอบ รวมทั้งเป็นบริการพิเศษที่จัดขึ้นในกรณีที่หนังสือนั้นมีจํานวนน้อย แต่มีผู้ใช้
ต้องการจํานวนมากโดยแยกไว้ต่างหากและมีกําหนดระยะเวลาให้ยืมสั้นกว่าหนังสือทั่วไป  
          4.  บริการแนะนําการใช้ห้องสมุด เป็นบริการเพ่ือแนะนําผู้ใช้ให้ทราบว่าห้องสมุดจัดบริการ
อะไรบ้างให้กับผู้ใช้บริการ เช่น การปฐมนิเทศแนะนําแก่นักเรียนที่เข้าเรียนในชั้นปีแรก ห้องสมุด  
ส่วนใหญ่จะจัดทําคู่มือการใช้ห้องสมุด เพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกับห้องสมุด เช่น ประวัติของห้องสมุด              
ระเบียบการยืม – คืนทรัพยากรสารสนเทศ  มารยาทในการใช้ห้องสมุด บริการและกิจกรรมต่าง ๆ  ของห้องสมุด 
เป็นต้น 

5.  บริการตอบคําถามและช่วยการค้นคว้า เป็นบริการที่ครูบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุด  
จะช่วยให้คําแนะนําและบริการตอบคําถามแก่นักเรียนและผู้ใช้บริการ ทั้งคําถามทั่วไปเกี่ยวกับการใช้
ห้องสมุด และคําถามที่ต้องค้นหาคําตอบจากทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ ในห้องสมุด ผู้ที่ไม่อยาก 
อ่านหนังสือ หรือเลือกหนังสืออ่านไม่เหมาะสมกับความต้องการของตน 
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6.  บริการแนะแนวการอ่าน เป็นบริการสําคัญที่ห้องสมุดจัดขึ้นเพ่ือส่งเสริมการอ่านพัฒนา
นิสัยรักการอ่าน และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยเหลือผู้ใช้ห้องสมุดที่มี
ปัญหาในการอ่าน ผู้ที่ไม่อยากอ่าน หนังสือหรือเลือกหนังสืออ่านไม่เหมาะสมกับความต้องการของตน
เป็นบริการของห้องสมุดในโรงเรียนที่จัดสอนให้แก่นักเรียนที่เข้าเรียนใหม่ในชั้นปีแรก เพ่ือให้ความรู้
เกี่ยวกับการใช้ห้องสมุด การเลือกใช้ทรัพยากรสารสนเทศแต่ละประเภท และบริการต่าง ๆ  ของห้องสมุด 
ให้ผู้ใช้สามารถใช้ประโยชน์จากห้องสมุดได้อย่างเต็มที่            

7.  บริการสืบค้นฐานข้อมูล เป็นบริการสืบค้นฐานข้อมูลหนังสือของห้องสมุดช่วยให้ผู้ใช้
สามารถค้นหาหนังสือด้วยตนเองได้สะดวก รวดเร็วขึ้น 

8.  บริการอินเทอร์เน็ต ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตที่สนใจได้ทั่วโลก   
ซึ่งทําให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ทันสมัยได้มากข้ึน ตรงตามความต้องการและสะดวกรวดเร็ว 

9.  บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นบริการค้นคว้าหาความรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ  เช่น   สื่อ
มัลติมีเดีย ซีดีรอม ดีวีดี วีซีดี เป็นต้น          

10.  บริการชุมชน เป็นบริการที่ขยายโอกาสทางการศึกษาค้นคว้าให้กว้างออกไป โดยห้องสมุดจะ   
เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียน นักเรียนโรงเรียนใกล้เคียง บุคคลทั่วไปได้มีโอกาสเข้ามาอ่านหนังสือ 
และใช้อินเตอร์เน็ทในห้องสมุด เพ่ือเป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้แก่เด็ก และประชาชนในชุมชน   
ทุกเพศ ทุกวัย เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ข่าวสาร และทันต่อเหตุการณ์ 

11.  สําหรับใช้เป็นสถานที่พักผ่อนในวันประชุมผู้ปกครอง หรือในโอกาสที่โรงเรียนได้จัดงาน
ต่าง ๆ ขึ้นการอ่าน  

 

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
หอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เชียงราย     

ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการอ่าน จึงได้จัดส่งเสริมการอ่านดังนี้  
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
  กิจกรรม Need a good book หนังสือดีที่หนูต้องการ 
  กิจกรรม Shopping Knowledge 
  กิจกรรม We are Storyteller 
  กิจกรรมเกมถอดรหัสอัจฉริยะ 
  กิจกรรมเก้าอ้ีดิวอ้ี 
  กิจกรรมแก๊งซ่าท้าทดลอง 
  กิจกรรมคืนฉันสู่ชั้น 
  กิจกรรมตักไข่พาโชค 
  กิจกรรมปริศนาสายฟูาแลบ 
  กิจกรรมปิงโกธาตุ 
  กิจกรรมพจนานุกรมพาเพลิน 
  กิจกรรมปิดเทอมเปิดตํารา 
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ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
  กิจกรรมตั้งโต๊ะท้าทดลอง 
    -  กิจกรรมนักสืบฟองไข่ 
    -  กิจกรรมนมสายรุ้ง 
  กิจกรรมลับสมองประลองกึ๋น 
    - กิจกรรมลับสมองประลองก๋ึน Season 1 
    - กิจกรรมลับสมองประลองก๋ึน Season 2 
  กิจกรรม Merry Christmas and Happy New Year   
  กิจกรรมโจรสลัดหรรษา & ล้วงลับจับไข่ 
  กิจกรรมชวนคิดพิชิตปริศนา 
  กิจกรรม Enjoyable to read Pcccr E-Book 
  กิจกรรมกิจกรรมปิดเทอมเปิดตํารา 

 
มาตรฐานห้องสมุด และตัวบ่งชี้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพห้องสมุดโรงเรียน สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
มาตรฐานห้องสมุดและตัวบ่งช้ี 
 

หมวดที่ 1  มาตรฐานด้านผู้บริหาร มี 1 มาตรฐาน ดังนี้ 
มาตรฐานที่ 1  ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารจัดการ 
มาตรฐานที่ 2 ผู้บริหารส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาห้องสมุด 
มาตรฐานที่ 3 ผู้บริหารเป็นแบบอย่างในการพัฒนาตนเอง 
 
ตัวบ่งชี้ในแต่ละมาตรฐาน  มีดังนี้ 
มาตรฐานที ่ 1  ผู้บริหารมีความสามรถในการบริหารจัดการ มี 6 ตัวบ่งช้ี 
    1.1  ผู้บริหารจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ตามความเหมาะสม 
 1.1.1  มีห้องสมุดไว้บริการนักเรียน ครู และบุคลากรภายในโรงเรียน 
 1.1.2  ห้องสมุดตั้งอยู่ในตําแหน่งที่เหมาะสม มีสภาพดี และให้มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

1.1.3  มีการจัดวัสดุครุภัณฑ์ ทรัพยากรสารสนเทศที่เพียงพอและเหมาะสม 
   1.2  ผู้บริหารมีการกําหนดนโยบาย แผนงาน การดําเนินงานห้องสมุดโรงเรียน 
 1.2.1  มีแผนการพัฒนาห้องสมุดไว้ในแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร 
 1.2.2  มีการกําหนดนโยบายการใช้ห้องสมุดเพ่ือการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

1.2.3  มีการกําหนดนโยบายการใช้ห้องสมุดเพ่ือส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน 
    1.3  ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน 

1.3.1  มีการกําหนดโครงสร้าง ระบบการบริหารงานห้องสมุดและคณะกรรมการดําเนินงาน
ห้องสมุดโรงเรียน 
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1.3.2  มีการกําหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรตามโครงสร้างและส่งเสริมให้มีการดําเนินงานตาม
บทบาทหน้าที ่

1.3.3  มีการประชุมชี้แจงบทบาทหน้าที่คณะกรรมการเพ่ือการบริหารงานห้องสมุด 
 1.3.4  มีการแต่งตั้งครูทําหน้าที่บรรณารักษ์เป็นคณะกรรมการฝุายวิชาการ 
    1.4  ผู้บริหารจัดให้มีครูทําหน้าที่บรรณารักษ์และบุคลากรดําเนินงานห้องสมุดโรงเรียน 

1.4.1  มีการแต่งตั้ง/มอบหมายครูให้ทําหน้าที่บรรณารักษ์และบุคลากรดําเนินงาน 
ห้องสมุดโรงเรียน 

1.4.2  มีการสร้างขวัญและกําลังใจให้บุคลากรที่ทําหน้าที่ดําเนินงานห้องสมุดโรงเรียน 
1.4.3  มีการส่งเสริมสนับสนุน และสร้างโอกาสให้บุคลากรที่ทําหน้าที่ดําเนินงานห้องสมุด

โรงเรียนได้รับการพัฒนา 
    1.5  ผู้บริหารจัดหางบประมาณสําหรับพัฒนาห้องสมุด 
 1.5.1 มีการจัดสรรงบประมาณประจําปีเพ่ือสนับสนุนและพัฒนาห้องสมุด 
    1.6  ผู้บริหารนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน 
 1.6.1  มีแผนการนิเทศงานห้องสมุด 
 1.6.2  มีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
 1.6.3  มีการรายงานผลการดําเนินงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เก่ียวข้อง 
 1.6.4  มีการนําผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนา 
มาตรฐานที่ 2  ผู้บริหารส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาห้องสมุดมี 4 ตัวบ่งชี้ 
    2.2  ผู้บริหารจัดให้ชุมชนมาใช้บริการห้องสมุดในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง 
    2.2  ผู้บริหารจัดให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 
    2.3  ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ชุมชนเป็นกรรมการงานห้องสมุด 
    2.4  ผู้บริหารสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานและองค์กรอ่ืนๆ เพ่ือพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 
มาตรฐานที่ 3  ผู้บริหารเป็นแบบอย่างในการพัฒนาตนเอง มี 3 ตัวบ่งช้ี 

3.1  ผู้บริหารเข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านห้องสมุด    
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
    3.2  ผู้บริหารใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าเพ่ือพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 
    3.3  ผู้บริหารมีนิสัยรักการอ่าน 
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หมวดที่ 2  มาตรฐานด้านครู  ดังนี้ 
    2.1  ครูบรรณารักษ์ มี 5 มาตรฐาน  ดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 ครูบรรณารักษ์มีความสามารถในการดําเนินงานห้องสมุด 
มาตรฐานที่ 2 ครูบรรณารักษ์มีความสามารถในการปฏิบัติงานเทคนิค 
มาตรฐานที่ 3 ครูบรรณารักษ์มีความสามารถในการให้บริการ 
มาตรฐานที่ 4 ครูบรรณารักษ์มีความสามารถในการจัดกิจกรรม 
มาตรฐานที่ 5  ครูบรรณารักษ์มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

    2.2  ครูผู้สอนมี 3 มาตรฐาน ดังนี้ 
มาตรฐานที่ 6 ครูผู้สอนมีการใช้ห้องสมุดเพ่ือการเรียนการสอน 
มาตรฐานที่ 7 ครูผู้สอนมีการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านแก่นักเรียน 
มาตรฐานที่ 8 ครูผู้สอนมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 
ครูบรรณารักษ์ 
ตัวบ่งช้ีในแต่ละมาตรฐาน  มีดังนี้ 
มาตรฐานที่ 1  ครูบรรณารักษ์มีความสามารถในการด าเนินงานห้องสมุด มี 7 ตัวบ่งชี ้
    1.1  ครบูรรณารักษ์มีการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกจิการพัฒนางานห้องสมุดโรงเรียน 

1.2  ครูบรรณารักษ์มีการจัดทําแผนงาน/โครงการพัฒนาห้องสมุดที่มีการกําหนดเปูาหมาย
หรือจุดประสงค์ที่ชัดเจน 

1.3  ครูบรรณารักษ์มีการจัดทําแผนงาน/โครงการห้องสมุดที่สอดรับกับแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน 
1.4  ครูบรรณารักษ์มีการจัดทําโครงสร้างการปฏิบัติงาน (งานบริหารจั ดการห้องสมุด     

งานประชาสัมพันธ์ งานเทคนิค งานบริการ และงานกิจกรรมอย่างครบถ้วน) 
    1.5  ครูบรรณารักษ์มีการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
    1.6  ครูบรรณารักษ์มีการประเมินผลการดําเนินงาน 
    1.7  ครูบรรณารักษ์มีการนําผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนางานห้องสมุด 
มาตรฐานที่ 2  ครูบรรณารักษ์มีความสามารถในการปฏิบัติงานเทคนิค มี 7 ตัวบ่งชี้ 
  2.1  ครูบรรณารักษ์จัดให้มีทรัพยากรสารสนเทศที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับการจัดการเรียน 
การสอนตามหลักสูตร 

2.2  ครูบรรณารักษ์จัดให้มีทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีเนื้อหาตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ 
2.3  ครูบรรณารักษ์มีการจัดหมวดหมู่ และทําบัตรรายการหรือทํารายการ (ด้วยฐานข้อมูล
ระบบคอมพิวเตอร์) ของทรัพยากรสารสนเทศ 

    2.4  ครูบรรณารักษ์มีการปฏิบัติงานเทคนิคเพ่ือเตรียมให้บริการ 
2.5  ครูบรรณารักษ์ใช้เทคโนโลยีในการจัดเก็บและสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศอย่างเหมาะสมกับสภาพ

ของโรงเรียน 
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2.6  ครูบรรณารักษ์ใช้เทคโนโลยีในการจัดเก็บและสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศได้สะดวกต่อ
การเข้าถึงและใช้บริการ 
    2.7  ครูบรรณารักษ์มีการสํารวจและบํารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ 
มาตรฐานที่ 3  ครูบรรณารักษ์มีความสามารถในการให้บริการ มี 8 ตัวบ่งชี้ 
    3.1  ครูบรรณารักษ์มีการจัดทําระเบียบการใช้ห้องสมุดโรงเรียน 
    3.2  ครูบรรณารักษ์มีการจัดทําตารางการใช้ห้องสมุดที่ชัดเจน 
    3.3  ครูบรรณารักษ์มีการแนะนําการใช้ห้องสมุด 
    3.4  ครูบรรณารักษ์มีการจัดบริการการอ่านและการศึกษาค้นคว้า 
    3.5  ครูบรรณารักษ์มีการจัดบริการยืม-คืน 
    3.6  ครูบรรณารักษ์มีการจัดบริการตอบคําถามและช่วยค้นคว้า 
    3.7  ครูบรรณารักษ์มีการจัดบริการเชิงรุกอย่างหลากหลาย 
    3.8  ครูบรรณารักษ์มีการจัดบริการสืบค้นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และทางอินเทอร์เน็ต 
มาตรฐานที่ 4  ครูบรรณารักษ์มีความสามารถในการจัดกิจกรรม มี 3 ตัวบ่งชี้ 

4.1  ครูบรรณารักษ์มีการจัดกิจกรรมห้องสมุดเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน       
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
    4.2  ครูบรรณารักษ์มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอย่างหลากหลาย 
    4.3  ครูบรรณารักษ์มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอย่างต่อเนื่อง 
มาตรฐานที่ 5  ครูบรรณารักษ์มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มี 4 ตัวบ่งช้ี 
    5.1  ครูบรรณารักษ์มีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และมีนิสัยรักการอ่าน 
    5.2  ครูบรรณารักษ์เข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง 
    5.3  ครูบรรณารักษ์เป็นสมาชิกสมาคมหรือชมรมวิชาชีพที่เกี่ยวกับห้องสมุด 

5.4  ครูบรรณารักษ์มีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับ
การดําเนินงานห้องสมุด 
 
ครูผู้สอน 
ตัวบ่งชี้ในแต่ละมาตรฐาน มีดังนี้ 
มาตรฐานที่ 6  ครูผู้สอนมีการใช้ห้องสมุดเพื่อการเรียนการสอนมี 4 ตัวบ่งชี้ 

6.1  ครูผู้สอนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการการใช้ห้องสมุดในสาระการเรียนรู้ที่ตนเอง
รับผิดชอบ 

6.2  ครูผู้สอนมีส่วนร่วมในการเสนอหรือคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ 
6.3  ครูผู้สอนมีส่วนร่วมในการเสนอหรือคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ 
6.4  ครูผู้สอนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ 7  ครูผู้สอนมีการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านแก่นักเรียน มี 7 ตัวบ่งชี้ 
7.1  ครูผู้สอนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในสาระการเรียนรู้ที่ตนเองรับผิดชอบ

อย่างหลากหลาย 
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7.2  ครูผู้สอนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในสาระการเรียนรู้ที่ตนเองรับผิดชอบ
อย่างสม่ําเสมอ 

7.3  ครูผู้สอนมีการประสานความร่วมมือกับครูบรรณารักษ์ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
7.4  ครูผู้สอนมีการประเมินผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
7.5  ครูผู้สอนมีการประเมินผลงานที่เกิดจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน 
7.6  ครูผู้สอนมีการรายงานผลการประเมินผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน      

ต่อผู้บริหารโรงเรียน 
7.7  ครูผู้สอนมีการนําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

มาตรฐานที่ 8  ครูผู้สอนมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มี 3 ตัวบ่งช้ี 
8.1  ครูผู้สอนใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าเพ่ือพัฒนาการสอนและพัฒนาตนเอง 
8.2  ครูผู้สอนเข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงานด้านห้องสมุดหรือแหล่งการเรียนรู้/

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปีการศึกษา 
8.3  ครูผู้สอนมีนิสัยรักการอ่าน 

หมวดที่ 3  มาตรฐานด้านผู้เรียน มี 2 มาตรฐาน ดังนี้ 
มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนมีความสามารถในการรับรู้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสารสนเทศ มี 8 ตัวบ่งชี ้

1.1  ผู้เรียนกําหนดลักษณะและขอบเขตของสารสนเทศท่ีต้องการได้ 
1.2  ผู้เรียนค้นหาสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.3  ผู้เรียนสัดสินใจเลือกสารสนเทศที่เข้าถึงได้อย่างถูกต้อง 
1.4  ผู้เรียนสรุป เรียบเรียงแนวคิดจากสารสนเทศที่ค้นพบได้ 
1.5  ผู้เรียนจัดเก็บ/เผยแพร่สารสนเทศได้ 
1.6  ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้จากการศึกษาค้นคว้าได้ 
1.7  ผู้เรียนมีจิตสํานึกท่ีดีในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ 
1.8  ผู้เรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ 

มาตรฐานที่ 2  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน และมีนิสัยรักการอ่าน มี 4 ตัวบ่งชี้ 
2.1  ผู้เรียนเข้าใช้ห้องสมุดอย่างสม่ําเสมอ 
2.2  ผู้เรียนยืมหนังสืออย่างสม่ําเสมอ 
2.3  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่โรงเรียนจัดขึ้นอย่างสม่ําเสมอ 
2.4  ผู้เรียนมีปริมาณการอ่านหนังสือเพ่ิมเติมที่เหมาะสมกับระดับชั้น 

หมวดที่ 4  มาตรฐานด้านทรัพยากรสารสนเทศ มี 2 มาตรฐาน ดังนี้ 
มาตรฐานที่ 1  ทรัพยากรสารสนเทศประเภทวัสดุตีพิมพ์ 
มาตรฐานที่ 2   ทรัพยากรสารสนเทศประเภทวัสดุไม่ตีพิมพ์ 
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ตัวบ่งชี้ในแต่ละมาตรฐาน  มีดังนี้ 
มาตรฐานที่ 1  ทรัพยากรสารสนเทศประเภทวัสดุตีพิมพ์  มี 5 ตัวบ่งช้ี 

1.1  ห้องสมุดมีจํานวนหนังสือ หนังสืออ้างอิง พจนานุกรม วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ 
จุลสารในปริมาณที่เหมาะสม สอดคล้องกับหลักสูตร และความต้องการของผู้ใช้บริการ 

1.2  ห้องสมุดมีหนังสือที่สอดคล้องกับหลักสูตรและตอบสนองความเพลิดเพลินจํานวน 20 เล่มขึ้นไป
ต่อนักเรียนหนึ่งคน 

1.3  ห้องสมุดมีหนังสืออ้างอิง 1 เล่ม ต่อนักเรียน 20 คน  
 1.3.1  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 1 เล่ม ต่อนักเรียน 100 คน 

1.3.2  สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว      
1 ชุด ต่อนักเรียน 100 คน (ถ้ามีนักเรียน 1,000 คนข้ึนไป มี 10 ชุด) 

1.3.3  เอกสารหลักสูตรสําหรับครู ได้แก่ หลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตรครบทุกชั้น     
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

1.4  ห้องสมุดมีวารสาร/นิตยสารที่มีการบอกรับเป็นสมาชิกอย่างต่อเนื่อง 5 ชื่อเรื่องข้ึนไป 
1.5  ห้องสมุดมีหนังสือพิมพ์ 2 ชื่อเรื่องขึ้นไป 

มาตรฐานที่ 2   ทรัพยากรสารสนเทศประเภทวัสดุไม่ตีพิมพ์ มี 1 ตัวบ่งช้ี 
2.1  ห้องสมุดมีวัสดุ สื่อประกอบการเรียนรู้ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ใๆนปริมาณที่เหมาะสมและ

สอดคล้องกับหลักสูตร และความต้องการของผู้ใช้บริการ เช่น 
2.1.1  ลูกโลก 1 ลูก 
2.1.2  แผนที่ 
2.1.3  เกม 10 เกม 
2.1.4  ของเล่นเสริมทักษะ 10 ชุด 
2.1.5  ชุดภาพพลิก 5 ชุด 
2.1.6  วีดิทัศน์ 20 เรื่อง/ซีดี-รอม (Compact Disc-Read Only Memory) แผ่นวีดิทัศน์

ระบบดิจิทัล (Digital Video Disc) 
2.1.7  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 5 ชุด (เฉพาะโรงเรียนที่มีคอมพิวเตอร์) 
2.1.8  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E –book) 
2.1.9  อินเทอร์เน็ต 2 ชุดขึ้นไป หรือเหมาะสมกับผู้ใช้บริการในห้องสมุด (เฉพาะโรงเรียนที่มี

โครงข่ายโทรศัพท์ และคอมพิวเตอร์ใช้ในห้องสมุด)  
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ข้อมูลครู และบุคลากร  

ประเภทบุคลากร 
เพศ 

รวม 
ระดับการศึกษาสูงสุด 

ประสบการณ์
สอนเฉลี่ย ชาย หญิง 

ต่ ากว่า  
ป.ตรี 

ป.ตรี 
สูงกว่า 
ป.ตรี 

ผู้อ านวยการ 1 - 1 - - 1 30 

รองผู้อ านวยการ 2 1 3 - - 3 33 
ครูประจ าการ 25 35 60 - 40 20 16 
พนักงานราชการ 4 5 9 - 7 1 4 
ครูอัตราจ้าง 5 3 5 - 5 - 2 
ครูบ้านพัก 6 15 10 - 10 - 3 
เจ้าหน้าที่ 6 12 16 1 13 - 5 
นักการ / ภารโรง 3 - 3 3 - - 10 
รวม 54 71 120 4 75 51  

 

ข้อมูลนักเรียน 
 ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับจํานวนนักเรียน ดังนี้ 
 1.  จํานวนนักเรียนทั้งหมด  720  คน 
 2.  จํานวนนักเรียนจําแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 
 

ข้อมูลจ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2560 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 39 57 96 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 38 58 96 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 4 37 59 96 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 6 51 95 146 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 6 53 90 143 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 6 42 101 143 

รวมทั้งหมด 30 327 513 720 
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 

ความหมายความของความพึงพอใจ 
ความพึงพอใจโดยทั่วไปตรงกับคําในภาษาอังกฤษว่า Satisfaction ซึ่งมีนักวิชาการต่าง ๆ ได ้

ให้ความหมายไว้หลายท่านดังนี้ 
ความหมายของความพึงพอใจ ความพึงพอใจเป็นปัจจัยที่สําคัญประการหนึ่งที่มีผลต่อ

ความสําเร็จของงานที่บรรลุเปูาหมายที่มีประสิทธิภาพอันเป็นผลจากการได้รับการตอบสนองต่อแรงจูงใจหรือ
ความต้องการของแต่ละบุคคลในแนวทางที่เขาประสงค์มีผู้ให้ความหมายคําว่า “ความพึงพอใจ”  ไว้
ดังนี้  

สุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ (2540 : 17) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า ความพึงพอใจ
เป็นความรู้สึกส่วนตัวที่รู้สึกเป็นสุขหรือยินดีที่ได้รับความตอบสนองความต้องการในสิ่งที่ขาดหายไป 
หรือสิ่งที่ทําให้เกิดความไม่สมดุล ความพึงพอใจเป็นสิ่งที่กําหนดพฤติกรรมที่จะแสดงออกของบุคคล 
ซึ่งมีผลต่อการเลือกท่ีจะปฏิบัติในกิจกรรมใด ๆ นั้น  

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541 : 17) กล่าวถึง ความหมายของความพึงพอใจในการบริการ สามารถจําแนกเป็น 
2 ความหมาย ในความหมายที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของผู้บริโภคหรือ ผู้รับบริการ (Customer 
satisfaction) และความพึงพอใจในงาน (Job satisfaction) ของผู้ให้บริการ ดังนี้  

1.  ความหมายของความพึงพอใจของผู้บริการตามแนวคิดของนักการตลาดจะพบนิยามของ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็น 2 นัย คือ  

    1.1  ความหมายที่ยึดสถานการณ์การซื้อเป็นหลัก ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจเป็นผล
ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการประเมินสิ่งที่ได้รับภายหลังสถานการณ์การซื้อสถานการณ์หนึ่ง มักพบใน
งานวิจัยการตลาดที่เน้นแนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร์  

    1.2  ความหมายที่ยึดประสบการณ์เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าเป็นหลัก ให้ความหมาย 
ว่า ความพึงพอใจเป็นผลที่เกิดขึ้นเนื่องจากการประเมินภาพรวมทั้งหมดของประสบการณ์หลาย  ๆ 
อย่างที่เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการในระยะเวลาหนึ่ง หรืออีกนัยหนึ่งคือ ความพึงพอใจ หมายถึง 
การประเมินความสามารถของการนําเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง  

2.  ความหมายของความพึงพอใจในงานของผู้บริการตามแนวคิดของนักจิตวิทยาองค์กร 
ความพึงพอใจในการทํางานจะมีผลต่อความสําเร็จของงานเป็นเปูาหมายสูงสุดของความสําเร็จใน   
การดําเนินงานบริการขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเพ่ือให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกที่ดี   
และประทับใจในการบริการที่ได้รับจนติดใจและกลับมาใช้บริการเป็นประจํา การศึกษาความพึงพอใจ
ของลูกค้าตลอดจนผู้ปฏิบัติงานถือเป็นเรื่องสําคัญ เพราะความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้จะนํามา ซึ่งความได้เปรียบ  
ในเชิงการแข่งขันทางการตลาด เพ่ือความก้าวหน้าและการเติบโตของธุรกิจบริการอย่างไม่หยุดยั้งและ
ส่งผลให้สังคมส่วนรวมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงกล่าวได้ว่า ความพึงพอใจ มีความสําคัญต่อผู้ให้บริการ
และผู้รับบริการ  
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มณี โพธิเสน (2543 : 43) ให้ความหมายไว้ว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกยินดีหรือเจตคติ 
ที่ดีของบุคคลเมื่อได้รับการตอบสนองความต้องการของตน ทําให้เกิดความรู้สึกที่ดีในสิ่งนั้น ๆ  

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2542 (2546 : 775)  ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจ 
หมายถึง ความพึงพอใจ ความชอบใจ ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษว่า Satisfaction จากที่กล่าวมาทั้งหมด
ข้างต้น ผู้วัยจึงสรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกที่เป็น การยอมรับ ความรู้สึกชอบ 
ความรู้สึกที่ยินดีกับการปฏิบัติงานทั้งการให้บริการและการรับบริการในทุกสถานการณ์ทุกสถานที ่
 ถวิล ธาราโภชย์และศรัณ ดําริสุข (2547 : 140) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจว่าเป็น
อารมณ์ของความรู้สึกมีความสุข เริงร่าอย่างมากเป็นความสําเร็จหรือความสุขที่เกิดขึ้น เมื่อบุคคล
ได้รับการตอบสนองตามท่ีต้องการว่าจะเป็นความต้องการทางร่างกายหรือจิตใจ 

ธวัชเวชช์ จําปาเทศ (2544 : 25) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติหรือระดับ   
ความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ ที่บุคคลตอบสนองความพึงพอใจ อาจเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเวลาและ
สถานการณ์เปลี่ยนไป 

ไมตรี วิไลกิจ (2539 : 8) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจว่าเป็นความรู้สึกของบุคคลที่   
มีต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งในเชิงประมาณค่าโดยมีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กับทัศนคติ 

สาโรช ไสยสมบัติ (2543 : 15) ความพึงพอใจเป็นปัจจัยที่สําคัญประการหนึ่งที่ช่วยให้ 
ประสบความสําเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นงานที่เกี่ยวกับการให้บริการผู้บริหารควรจะต้องให้
ความสําคัญในเรื่องความพึงพอใจแก่พนักงานในองค์กร เพ่ือที่จะสามารถสร้างความพึงพอใจแก่ผู้มาใช้บริการ 
เพราะ 5 ความเจริญก้าวหน้าของงานบริการมีปัจจัยสําคัญประการแรกที่เป็นตัวบ่งชี้คือจํานวนผู้มา  
ใช้บริการ ดังนั้นผู้บริการที่ชาญฉลาดจึงควรอย่างยิ่งที่จะศึกษาให้ลึกซึ้งถึงปัจจัยและองค์ประกอบต่าง ๆ  ที ่    
จะเกิดความพึงพอใจทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้มาใช้บริการ เพ่ือให้เป็นแนวทางในการบริหารองค์กรให้    
มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด  

อรรถพร จอมใจธิปิ (2546 : 29) ได้สรุปความพึงพอใจว่าหมายถึง ทัศนคติหรือระดับ    
ความพึงพอใจของบุคคลต่อกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของกิจกรรมนั้น ๆ 
สามารถตอบสนองความต้องการแก่บุคคลนั้นได้ 

อุทัยพรรณ สุดใจ (2544 : 7) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคลที่มี
ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยอาจจะเป็นไปในเชิงประเมินค่าว่า ความรู้สึกหรือทัศนคติต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้นเป็นไป
ในทางบวกหรือทางลบ  

Dessler (1983 : 320) กล่าวไว้ว่า ความพึงพอใจเป็นระดับความรู้สึกที่เกิดขึ้น เมื่อความต้องการที่สําคัญ
ของเราได้รับการตอบสนอง  

Morse (1958 : 27) กล่าวไว้ว่าความพึงพอใจ หมายถึง สภาวะจิตใจที่ปราศจากความคิด 
เนื่องจากโดยธรรมชาติแล้วมนุษย์มีความต้องการ ถ้าความต้องการนั้นได้รับการตอบสนองทั้งหมด
หรือ บางส่วน ความเครียดจะลดลงและเกิดความพึงพอใจ แต่ในทางกลับกันถ้าความต้องการไม่ได้รับ
การ ตอบสนอง ความเครียด รวมทัง้ความไม่พึงพอใจจะเกิดขึ้น  

Wallestine (1971 : 115)  กล่าวไว้ว่าความพึงพอใจ เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อได้ผลสําเร็จ
ตามความมุ่งหมาย  
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สรุปได้ว่าความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกที่เป็นการยอมรับความรู้สึกชอบความรู้สึกที่ยินดีกับการ
ปฏิบัติงานทั้งการให้บริการและการรับบริการในทุกสถานการณ์ทุกสถานที่ความรู้สึกที่ดีหรือทัศนคติ
ของบุคคลซึ่งมักเกิดจากการได้รับการตอบสนองตามที่ตนต้องการก็จะเกิดความรู้สึกที่ดีในสิ่งนั้น 
ตรงกันข้ามหากความต้องการตนไม่ได้รับการตอบสนองความไม่พึงพอใจก็จะเกิดขึ้น ความพึงพอใจ  
ที่มีต่อการใช้บริการจะเกิดขึ้นหรือไม่นั้นจะต้องพิจารณาถึงลักษณะของการให้บริการองค์กรประกอบ
กับระดับความรู้สึกของผู้มารับบริการในมิติต่าง ๆ ของแต่ละบุคคล 
 
ลักษณะความพึงพอใจ 

ลักษณะความพึงพอใจผู้วิจัยได้ศึกษาจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและได้นํามาเสนอลักษณะของ
ความพึงพอใจของนักวิชาการต่าง ๆ ดังนี้  

สุรศักดิ์ นาถวิล (2544 : 10) ได้กล่าวว่า ลักษณะความพึงพอใจไว้ ดังนี้  
1.  ความพึงพอใจเป็นการแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกทางบวกของบุคคลหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใด 

บุคคลจะรับรู้ความพึงพอใจจําเป็นต้องมีการปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมรอบตัว การตอบสนอง
ความต้องการของมนุษย์ส่วนบุคคลด้วยการโต้ตอบกับบุคคลอ่ืนและสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจําวันทําให้
แต่ละคนมีประสบการณ์รับรู้เรียนรู้ สิ่งที่ได้รับการตอบสนองแตกต่างกันไปและหากสิ่งที่ได้รับเป็นไป
ตามความต้องการก็จะก่อให้เกิดความพึงพอใจ  

2.  ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกต่างระหว่างสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่ได้รับจริง 
ในสถานการณ์ บริการกอ่นที่ลูกค้าจะมาใช้บริการใดก็ตาม มักจะมีมาตรฐานของการบริการนั้นไว้ในใจ
อยู่ก่อนเสมอแล้ว ซึ่งมีแหล่งอ้างอิงมาจากคุณค่าหรือเจตคติที่ยึดถือต่อบริการ ประสบการณ์ดั้งเดิม   
ที่เคยใช้บริการ การบอกเล่าของผู้อ่ืน การรับทราบข้อมูล การรับประกันบริการ จากโฆษณา การให้
คํามั่นสัญญาของผู้ให้บริการเหล่านี้ เป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ผู้ ใช้บริการเหล่านี้ เป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่
ผู้รับบริการใช้เปรียบเทียบกับบริการที่ได้รับในวงจรของการให้บริการตลอดช่วงเวลาของความจริง  
สิ่งที่ผู้บริการได้รับความรู้เกี่ยวกับการบริการที่ได้รับการบริการ คือ ความคาดหวังในสิ่งที่คิดว่าได้รับ 
(Expectations) นี้มีอิทธิพลต่อช่วงเวลาของการเผชิญความจริงหรือการพบปะระหว่างผู้ให้บริการและ
ผู้รับบริการเป็นอย่างมากเพราะผู้รับบริการจะประเมินเปรียบเทียบสิ่งที่ได้รับจริงในกระบวนการบริการที่เกิดขึ้น 
(Performance) กับความหวังเอาไว้หากสิ่งที่ได้รับเป็นไปตามความคาดหวังถือว่าเป็นการยืนยัน      
ที่ถูกต้อง (Confirmation) กับความคาดหวังที่มีผู้รับริการย่อมเกิดความพึงพอใจต่อการบริการดังกล่าว 
แต่ถ้าไม่เป็นไปตามคาดหวังอาจจะสูงหรือต่ํากว่านับว่าเป็นการยืนยันที่คลาดเคลื่อน (Disconfirmation) 
ความคาดหวังดังกล่าวทั้งนี้ช่วงความแตกต่าง (Discrimination) ที่เกิดขึ้นจะชี้ให้เห็นระดับความพึงพอใจหรือ    
ไม่พึงพอใจมากน้อยได้ ถ้ายืนยันเบี่ยงเบนไปในทางบวก แสดงถึงความพึงพอใจ ถ้าไปในทางลบแสดง
ถึงความไม่พอใจ จากความหมายที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น ผู้วิจัยสรุปได้ว่า ลักษณะของความพึงพอใจเป็น       
การแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกทางบวกของบุคคลหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใด บุคคลจะรับรู้ความพึง พอใจที่รู้สึกได้
ในขั้นสุดท้ายที่ได้รับผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับริการ  
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องผู้วิจัยจะเสนอแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของ       

ผู้มารับบริการ ของนักวิชาการต่าง ๆ ไว้ดังนี้  
1.  ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้บริการว่าความพึงพอใจผู้รับบริการเป็นการแสดงออก          

ถึงความรู้สึกในทางบวกของทางผู้รับบริการต่อการให้บริการ ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ         
ที่สําคัญดังนี้ (ศิริพร ตันติพูลวินัย 2538 : 8)  

    1.1  สถานที่บริการ การเข้าถึงการบริการได้สะดวกเมื่อลูกค้ามีความต้องการย่อมก่อให้เกิด       
ความพึงพอใจต่อการบริการ ทําเลที่ตั้งและกระจายสถานที่บริการให้ทั่วถึงเพ่ืออํานวยความสะดวกแก่
ลูกค้าจึงเป็นเรื่องสําคัญ  

    1.2  การส่งเสริมการแนะนําการบริการความพึงพอใจของผู้รับบริการเกิดขึ้นได้จากการได้ยินข้อมูล
ข่าวสารหรือบุคคลอ่ืนกล่าวขานถึงของการบริการไปในทางบวกซึ่งหากตรงกันกับความเชื่อถือก็จะ    
มีความรู้สึกดีกับการบริการดังกล่าวอันเป็นแรงจูงใจผลักดันให้ความต้องการบริการตามมา  

    1.3  ผู้บริการและผู้ปฏิบัติการล้วนเป็นบุคคลที่มีบทบาทสําคัญต่อการปฏิบัติงานบริการ
ให้ผู้บริการเกิดความพึงพอใจทั้งสิ้น ผู้บริการบริการที่วางนโยบายการบริการ โดยคํานึงถึงความสําคัญ
ของลูกค้าเป็นหลักย่อมสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจได้ง่าย เช่น 
เดียวกับผู้ปฏิบัติงานหรือพนักงานที่ตระหนักถึงลูกค้าสําคัญแสดงพฤติกรรมการ บริการและสนองที่ลูกค้า
ต้องการความสนใจเอาใจใส่อย่างเต็มที่ด้วยจิตสํานักของบริการ  

    1.4  สภาพแวดล้อมของการบริการสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของการ บริการที่มีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจของลูกค้า ลูกค้าชื่นมื่นชมสภาพแวดล้อมของการบริการเกี่ยวข้องกับการออกแบบ
สถานที่ความสวยงามการตกแต่งภายในด้วยเฟอร์นิเจอร์และการให้สีสันการจัดแบ่งพ้ืนที่สัดส่วน
ตลอดจนการออกแบบวัสดุเครื่องใช้บริการ เช่น ถุงการดาษหิ้วใส่ของซองจดหมาย ฉลากสินค้า   

    1.5  ขบวนการบริการ มีวิธีการนําเสนอขบวนการบริการเป็นส่วนสําคัญในการ สร้างความพึงพอใจ
ให้กับลูกค้า ประสิทธิภาพของการจัดระบบบริการส่งผลให้กับการปฏิบัติการ แก่ ลูกค้ามีความคล่องตัวและ 
สนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้องมีคุณภาพ เช่น การนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาจัดระบบ
ข้อมูลสํารองห้องพักโรงแรมหรือสายการบินการใช้เครื่องฝาก–ถอนอัตโนมัติ การใช้ระบบโทรศัพท์
อัตโนมัติในการรับ–โอน สาย ในการติดต่อองค์การต่าง ๆ เป็นต้น หรือการให้ข้อมูลอย่างสม่ําเสมอ
และเพียงพอ 

 2.  ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการได้รับบริการ หมายถึง  ความรู้สึก
ยินดีของประชาชนที่มีต่อการได้รับบริการในด้านต่าง ๆ ได้แก่ (มณีวรรณ ตั้นไทย 2533 : 69)  

2.1  ด้านความสะดวกที่ได้รับ หมายถึง สถานที่ให้บริการ รวมถึงสถานที่จอดรถ ที่ให้บริการสะอาด 
อุปกรณ์ในการให้บริการ เช่น แบบฟอร์มไม่ขาดแคลนและมีการประชาสัมพันธ์ งานบริการต่อเนื่อง  

2.2  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการที่ได้รับ หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ให้บริการแต่งกายเหมาะสม       
ยิ้มแย้มแจ่มใสใช้วาจาสุภาพ มีความกระตือรือร้นมีการบริการเป็นระบบมีข้ันตอนในการให้บริการ  

2.3  ด้านคุณภาพบริการที่ได้รับ หมายถึง การได้รับการบริการที่ถูกต้องตรงไปตรงมามี
อุปกรณไ์ว้บริการพอเพียงมีคนคอยแนะนําและมีการแจ้งผลการบริการ  



28 
 

2.4  ด้านระยะเวลาในการดําเนินการ หมายถึง ระยะเวลาในการให้บริการที่กําหนด
ชัดเจน และดําเนินการให้เป็นไปตามเวลาที่กําหนดหากมีข้อพกพร่องสามารถไขทันทีหรือไม่ล้าช้า  

2.5  ด้านข้อมูลทั่วไป หมายถึง การค้นหาข้อมูลได้รับความสะดวกข้อมูลทันสมัยสามารถสอบถาม
เพ่ิมเติมได้ มีช่องทางการบริการข้อมูลที่ทันสมัยสะดวกรวดเร็ว  

3.  ปัจจัยที่สําคัญของความพึงพอใจมีดังนี้ (Milet 1954 : 390)  
 3.1  การให้บริการอย่างเสมอภาค (Equal table Service) หมายถึง การให้บริการอย่าง

เท่าเทียมกัน โดยยึดหลักว่าคนเราทุกคนเกิดมาเท่าเทียมกันทั้งทางกฎหมายและทางการเมือง การให้บริการงาน
ของรัฐต้องไม่แบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ ผิวหรือความยากจนตลอดจนสถานะทางสังคมนอกจากนี้ผู้วิจัยได้ 
ทําการสังเคราะห์ประเด็นด้านนี้โดยอาศัยแนวคิดเกี่ยวกับหลักความเสมอภาคเพ่ิมอีกดังนี้ หลักความเสมอภาคนั้น
มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับหลักเสรีภาพเนื่องจาก หลักการที่จะทําให้การใช้เสรีภาพเป็นไปอย่างเสมอภาค  
กันทุกผู้ทุกคน ความเสมอภาคจึงเป็นฐานของเสรีภาพและเป็นหลักประกันในการทําให้เสรีภาพ
เกิดขึ้นได้จริง ดังนั้นหลักความเสมอภาคใต้กฎหมายจึงเป็นหลักการที่ทําให้มีการปฏิบัติต่อบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ  อย่างเท่าเทียมกันหรือไม่เลือก ปฏิบัติ (Non - discrimination) ทั้งนี้การปฏิบัติตามหลัก
ความเสมอภาคนั้นจะต้องปฏิบัติต่อสิ่งที่มีสาระสําคัญเหมือนกันอย่างเท่าเทียมกัน และจะต้องปฏิบัติ
ต่อสิ่งที่มีสาระสําคัญแตกต่างกันให้แตกต่างกันไปตาม ลักษณะของเรื่องนั้น ๆ จึงจะทําให้เกิดความ
ยุติธรรมภายใต้หลักความเสมอภาคขึ้นได้ หลักความเสมอภาคมากเมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายสามารถแยกประเภทของหลักความเสมอภาคได้ 2 ประเภท คือ หลักความเสมอภาคทั่วไป 
หลักความเสมอภาคทั่วไปเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของบุคคลทุกคนที่อาจกล่าวอ้างกับการกระทําใด ๆ  
ของรัฐได้และหลักความเสมอภาคเฉพาะเรื่องเป็นหลักความเสมอภาคที่ใช้เฉพาะเรื่องเป็นหลักความเสมอภาค     
ที่ใช้เฉพาะภายในขอบเขตเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นเฉพาะ  

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสรุปการให้บริการอย่างเสมอภาค คือความยุติธรรมในการบริหารงานโดยมีฐานคติที่ว่า
ทุกคนเท่าเทียมกัน ประชาชนทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในมุมมองของกฎหมายไม่มี
การแบ่งแยกกีดกันในการให้บริการประชาชนจะได้รับการปฏิบัติในฐานที่เป็นปัจเจกบุคคลที่           
ใช้มาตรการให้บริการเดียวกันความต้องการในการจัดบริการให้อย่างเพียงพอ  

     3.2  การให้บริการที่ตรงเวลา (Timely Service) หมายถึง การให้บริการจะต้องมองว่าเป็นการให้บริการ
สาธารณะจะต้องตรงเวลาผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐจะถือว่าไม่มีประสิทธิภาพเลย ถ้าไม่มี
การตรงเวลานอกจากนี้ผู้วิจัยได้ทําการสังเคราะห์ประเด็นด้านนี้โดยอาศัย นักวิชาการและแนวคิด
เกี่ยวกับการบริหารเวลาเพ่ิมอีกดังนี้ การบริการนั้นผู้ให้บริการจะต้องรู้จักการบริการเวลากล่าวคือ 
การรู้จักวางแผน และจัดสรรเวลาในการทํางานอย่างถูกต้องเหมาะสม ผู้ให้บริการจะต้องรู้จักแบ่งเวลา         
โดยจัดสรรเวลาของตนเองให้ถูกต้องและเหมาะสมตามวันเวลาที่กําหนด (การบริการเวลา 2553 : 4) 
การบริการเวลาเป็นตัวกําหนดและการควบคุมการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตาม เวลาและวัตถุประสงค์ 
ที่กําหนด เพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิภาพในงานหน้าที่ที่รับผิดชอบ การบริการเวลา ให้เกิดประสิทธิภาพ 
มีหลักการดังนี ้ 



29 
 

        3.2.1  การวางแผน (Planning) การวางแผนเป็นหลักการสําคัญของการทํางานจึงต้อง
กําหนดจุดมุ่งหมายใช้เวลาที่ประหยัด และก่อให้เกิดงานที่มีประสิทธิภาพโดยกําหนดแบบงานที่ต้องทําและ      
ฝึกใช้ปฏิทินในการวางแผนจนเป็นนิสัยเพราะการวางแผนจะช่วยรักษาเวลาและให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า   

        3.2.2  การจัดเวลาให้เหมาะสมงาน คือ การกําหนดและจัดลําดับความสําคัญของงาน
ไว้ในแผนการทํางาน งานใดที่ไม่สําคัญหรือกิจกรรมใดที่ไม่เกิดประโยชน์ควรตัดทิ้งไปและให้ เวลา
สําหรับงานที่สําคัญ ๆ  เพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิภาพของงานมากที่สุดโดยแยกประเภทของงานไว้ให้ชัดเจนแล้วจัดทํา
พร้อมกันเพ่ือประหยัดเวลาและเป็นไปอย่างมีระบบเสมอ  

        3.2.3  การจัดเวลาให้เหมาะสมกับคน กล่าวคือ ควรตัดเวลาที่เกี่ยวกับงานหรือการประชุม        
ที่ไม่จําเป็นควร ให้บุคคลอ่ืนมีส่วนแบ่งภาระความรับผิดชอบงานตามสมควรมีการมอบหมายงานกระจายงาน     
ให้บุคคลอ่ืนทําอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดวัตถุประสงค์ในการทํางานที่ชัดเจนและควรสร้าง
บรรยากาศการทํางานให้เกิดข้ึนเสมอ  

        3.2.4  การสั่งการเตือนตนเสมอ คือ ควรทําอะไรให้ลุล่วงไปเป็นขั้นตอนแต่ไม่ใช่ใส่ใจ
แต่การจัดระบบจนไม่เคยประเมินคุณค่าที่แท้จริงของผลงานฝึกฝนการตัดสินใจเพ่ือทํางานตามที่เห็นว่าเหมาะสม
ให้ทันเวลา  

        3.2.5  การควบคุมการทํางานเพ่ือการมีเวลาที่ดีกว่า คือ ควรฝึกมีวินัยในการทํางาน 
ไม่ผัดวันประกันพรุ่ง ดังนั้นผู้วิจัยจึงสรุปการให้บริการที่ตรงเวลาคือผู้ให้บริการจะต้องมีความตรงต่อเวลากับ
ผู้รับบริการในทุกกรณีที่มาติดต่อขอรับบริการ โดยอาศัยการใช้ทักษะเครื่องมือหรือเทคนิคในการบริหารจัดการ
งานหรือบริการให้บรรลุตามเปูาหมายที่วางไว้ในเวลาที่กําหนดรวมถึงการวางแผนและการจัดลําดับความสําคัญใน
การทํางาน ซึ่งต้องอาศัยกระบวนการเครื่องมือและเทคนิคต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกันเพ่ือกําหนดและควบคุม        
การปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเวลาและวัตถุประสงค์ท่ีกําหนด เพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิภาพในงานที่รับผิดชอบ  

  3.3  การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample Service) หมายถึง การให้บริการต้องมีลักษณะจํานวน
ให้บริการและสถานที่ให้บริการอย่างเหมาะสม Millet (1954 : 38) เห็นว่า ความเสมอภาคหรือการตรงเวลา   
จะไม่มีความหมายเลยถ้ามีจํานวนการให้บริการไม่เพียงพอและสถานที่ตั้งที่ให้บริการสร้างความ     
ไม่ยุติธรรมให้เกิดขึ้นแก่ผู้รับบริการ นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ทําการสังเคราะห์ประเด็นด้านนี้โดยอาศัย
นักวิชาการและแนวคิดเกี่ยวกับการบริการอย่างเพียงพอเพ่ิมเติมอีกดังนี้ นอกจากให้บริการอย่างเท่า
เทียมกันและให้บริการอย่างรวดเร็วแล้วต้องคํานึงถึงจํานวนคนที่เหมาะสม จํานวนคนที่ต้องการในสถานที่        
ที่เพียงพอในเวลาที่เหมาะสมอีกด้วยการบริการที่พอเพียงหรือว่าการบริการขั้นต่ํา  (Adequate 
Service) คือ การบริการระดับที่ต่ําที่สุดของการ บริการที่ลูกค้าจะยอมรับได้ โดยไม่เกิดความรู้สึก   
ไม่พอใจ ความคาดหวังระดับนี้ประกอบขึ้นจากระดับบริการที่พึงประสงค์และระดับบริการที่พอเพียง
จะได้รับอิทธิพล ปัจจัย 3 ด้าน คือ จากคําสัญญาซึ่งผู้ให้บริการให้แก่ลูกค้าทั้งที่เป็นสัญญาที่ชัดแจ้ง
และคําสัญญาที่ไม่ชัดแจ้งจากการบอกปากต่อปากของ ลูกค้าและจากประสบการณ์ ดังนั้นผู้วิจัยจึง
สรุปการให้บริการอย่างเพียงพอ คือ การให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการในทุก ๆ  ด้าน  
อย่างเพียงพอ เช่น ด้านจํานวนบุคลากร ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก วัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่ให้บริการ เป็นต้น  
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3.4  การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Continuous Service) หมายถึง การ ให้บริการที่มีความสม่ําเสมอ    
มีความพร้อมและเตรียมตัวต่อความสนใจตลอดเวลา มีการฝึกอบรมอยู่เป็นประจําและมีความรับผิดชอบต่องาน 
ที่ทําความรับผิดชอบนี้จะเป็นภาระหรือพันธะผูกพันในการจะปฏิบัติหน้าที่การงานของผู้ร่วมให้เป็นไป
ตามเปูาหมายขององค์การเนื่องจากบุคลต้องอยู่ร่วมกันทํางานในองค์การ จําเป็นต้องปรับลักษณะ
นิสัยเจตคติของบุคคลเพื่อช่วยเป็นเครื่องมือผลักดันให้ปฏิบัติงานตามระเบียบรู้จักเคารพสิทธิของผู้อ่ืน
ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบและมีความชื่อสัตย์ สุจริต คนที่มีความรับผิดชอบจะทําให้การปฏิบัติงาน
ไปสู่เปูาหมายที่วางไว้และช่วยให้การทํางานร่วมกันเป็นไปด้วยความราบรื่น ความรับผิดชอบจึงเป็นภาระผูกพัน
ที่ผู้นําต้องสร้างข้ึนเพื่อให้องค์การสามารถ บรรลุเปูาหมายได้อย่างดีถ้าองค์การที่มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมก็จะทําให้เกิดผลต่อต่อองค์การนั้น คือ  

3.4.1  องค์การจะได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากผู้ร่วมงานและผู้อ่ืน  
3.4.2  การปฏิบัติงานจะพบความสําเร็จทันเวลาและทันต่อเหตุการณ์ภายใต้สถานการณ์       

ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  
3.4.3  ทําให้เกิดความเชื่อถือในตนเองเพราะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเรียบร้อย  
3.4.4  องค์การเกิดความม่ันคงเป็นที่ยอมรับนับถือจากผู้อ่ืน  
3.4.5  องค์การประสบผลสําเร็จสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นปึกแผ่นและมั่นคง  
3.4.6  สามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ดังนั้น

ผู้วิจัยจึงสรุปการให้บริการอย่างต่อเนื่อง คือ การให้บริการที่ เป็นไปอย่างสม่ําเสมอโดยยึดประโยชน์
ของสาธารณะเป็นหลักมีความรับผิดชอบต่องานที่ทําไม่ใช่ยึดความพึงพอใจของหน่วยงานที่ให้บริการ
ว่าจะให้หรือหยุดบริการเมื่อใด  

  3.5  การให้บริการอย่างก้าวหน้า (Progressive Service) หมายถึง การให้บริการที่มีความเจริญ
คืบหน้าไปทั้งทางด้านผลงานคุณภาพ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยและในการให้บริการจําเป็นต้องมีการ
พัฒนาระบบขององค์กรและบุคลากรอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ทําการสังเคราะห์ประเด็นด้านนี้โดยอาศัย
แนวคิดเก่ียวกับการบริการอย่างก้าวหน้าเพิ่มอีกดังนี้ ในการพัฒนาองค์กรและบุคลากรอยู่เสมอนั้นจะ
ทําให้  มีความพร้อมต่อการแข่งขันและจะเป็นบุคคลที่พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
หน่วยงานหรือองค์กรใดก็ตามท่ีมีการพัฒนาตนเองย่อมก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการทํางานและนํามา
ซึ่งความเจริญก้าวหน้าขององค์กร การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานของบุคคลสามารถนําไป
ปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนเองได้ดังนี้  

      3.5.1  วิเคราะห์ตนเองก่อนที่เราจะเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนตัวเองสิ่งแรกที่ควรต้องทํา คือ 
การวิเคราะห์ตนเอง คนเรานั้นถ้ารู้ว่าตนเองมีความสามารถ ความชํานาญหรือมีศักยภาพพิเศษในด้านใดก็ควร      
ที่จะต้องเสริมศักยภาพของตนเองในด้านนั้น และควรที่จะต้องทําในสิ่งที่ตนเองมีความถนัดหรือมีความชํานาญ 
และสําหรับความสามารถในด้านที่ยังขาดทักษะและความชํานาญก็ควรที่จะหาความรู้เพ่ิมเติมเพ่ือเป็น 
การพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพเพ่ิมมากข้ึน  
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      3.5.2  มุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงการที่จะพัฒนาตนเองได้ต้องมีความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง และ
ต้องมีความมุ่งมั่นมากกว่าแค่ความตั้งใจต้องมีความเชื่อว่าศักยภาพของตนเองนั้น มีสามารถพัฒนาขึ้นได้และ
ทุ่มเทกําลังกายกําลังใจในการที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองให้เป็นคนใหม่ที่มีศักยภาพเพ่ิมมากขึ้นและ  
ต้องเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงจะนํามาซึ่งสิ่งดี ๆ ในชีวิตวันข้างหน้า  

      3.5.3  มองโลกในแง่ดี (คิดบวก) คือ สามารถทําใจให้คิดและยอมรับความรู้สึกได้ตลอดเวลา       
ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานของบุคคลนั้น ใช่ว่าจะเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพในงานเพียงอย่างเดียว
เท่านั้น แต่การพัฒนาทางความคิดและทัศนคติในการทํางานก็จะเป็นปัจจัยเสริมต่อการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการทํางานให้เพ่ิมข้ึน ดังนั้นการมองโลกในแง่ดีหรือการคิดบวกนั้น เป็นพฤติกรรมของ
บุคคลที่ควรปฏิบัติและสําคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้เกิดเป็นนิสัย การมองโลกในแง่ดี และการคิดบวกจะช่วย  
ในการเสริมกําลังใจและสามารถช่วยลดปัญหาในเรื่องของความขัดแย้งได้เป็นอย่างดี ทั้งความขัดแย้ง
ที่เกิดขึ้นกับบุคลอื่นและความขัดแย้งในตัวเองของตนเอง  

      3.5.4  ใฝุหาความรู้เพ่ิมเติมอยู่เสมอการหาความรู้เพ่ิมเติมจะช่วยให้สมองได้รับ    
การพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ซึ่งการหาความรู้เพ่ิมเติมไม่จําเป็นจะต้องเป็นความรู้ที่เกี่ยวกับงานที่ทําอยู่ 
ในขณะนั้นเพียงเท่านั้น แต่เราสามารถหาความรู้ในด้านอ่ืน ๆ ที่เรายังไม่รู้เพ่ือเรียนรู้เพ่ิมเติมเพราะคน
ที่มีความรู้มากก็จะสามารถแก้ปัญหาได้ง่ายหาทางออกของปัญหาได้มากขึ้น 

      3.5.5  ตั้งเปูาหมายในการทํางานการกําหนดเปูาหมายในการทํางานนั้น ถือ เป็นหัวใจสําคัญ
ของการทํางานเพราะในการบริการงานใด ๆ ก็ตามมักจะเน้นที่ความสําเร็จตามที่ได้ตั้งใจไว้หรือ
กําหนดไว้ไม่ว่าจะกําหนดเอาไว้ในรูปแบบใดก็ตาม ถ้าทํางานแบบมีเปูาหมายว่างานแต่ละอย่างที่อยู่ใน         
ความรับผิดชอบ  มีเปูาหมายของความสําเร็จอยู่ ณ จุดใด ภายในเวลาเท่าใด ความชัดเจนของงานหรือ
การกําหนดแผนการปฏิบัติงานย่อมอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นไปได้กว่าการที่ปฏิบัติงานไปวัน ๆ  หรือทํางาน  
ไปเรื่อย  ๆโดยไม่มีจุดหมายปลายทางของความสําเร็จ  

3.5.6  วางแผนก่อนลงมือทํานอกจากการกําหนดวัตถุประสงค์ในการทํางานแล้ว การวางแผน     
การทํางานจะช่วยให้งานบรรลุผลสําเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังช่วยลดเวลาและการใช้
ทรัพยากรในการทํางานด้วยการทํางานที่มีประสิทธิภาพนั้นเกิดขึ้นได้ด้วยเงื่อนไขของการวางแผนงานที่ดี           
การวางแผนที่ดีเกิดจากความคิดที่รอบคอบคิดจากมุมมองที่หลากหลาย การวางแผนเป็นการสร้าง
ข้อเสนอของการดําเนินงานที่เป็นไปได้หลายทางเลือก โดยเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสียของแต่ละทางเลือก และยัง
เป็นการประเมินสถานการณ์ความเป็นไปได้ ในการทํางานเพ่ือเป็นการลดความเสี่ยงในการทํางาน ได้อีก
ทางหนึ่งด้วย ดังนั้นการวางแผนถือองค์ประกอบหนึ่งที่มีความสําคัญต่อการทํางาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

3.5.7  มีการสื่อสารที่ดี การสื่อสารมีความสําคัญกับมนุษย์มาตั้งแต่กําเนิด เนื่องจาก
การสื่อสารเป็นเครื่องมือในการบอกความต้องการของตนเองต่อผู้อ่ืน นอกจากนี้การสื่อสารยังเป็นความสามารถ
หรือทักษะในการสื่อสารเพ่ือให้ได้ตามท่ีตนต้องการ  
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3.5.8  มีบุคลิกภาพดี บุคลิกและการแต่งกายเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งที่จะช่วยเสริมสําเร็จ  
ในการทํางาน การแต่งกายนั้นเป็นสิ่งสําคัญการแต่งกายต้อให้เหมาะสมกับรูปร่างและบุคลิกของ
ตนเอง ดังนั้นผู้วิจัยจึงสรุปการให้บริการอย่างก้าวหน้าคือ การบริการที่มีการพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพ
และผลการปฏิบัติงานในทุกด้าน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพหรือความสามารถที่จะทําหน้าที่ได้มากขึ้น โดย
ใช้ทรัพยากรเท่าเดิม รวมถึงความสามารถในการพัฒนา การให้บริการด้าน ปริมาณและคุณภาพด้วย  

3.6  การให้บริการด้านเทคโนโลยี หมายถึงการบริการทีเกี่ยวกับโปรแกรมและฐานข้อมูล โดยนําเอา
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ในระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่าย อินเตอร์เน็ต สรุปการให้บริการ
ด้านเทคโนโลยี คือ ระบบสารสนเทศที่ให้บริการผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพ่ืออํานวยความสะดวก และ
รวดเร็วแก่ผู้ใช้บริการในการใช้บริการในด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งเพ่ิมคุณภาพและลดข้อผิดพลาดของ     
ผู้ให้บริการด้วย  

สรุปคือความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงาน คือ ตัวชี้วัดที่บอกถึง
ความรู้สึกท่ีดีจนกลายเป็นความสุขใจที่มีต่อการให้บริการด้านต่าง ๆ ซึ่งความพึงพอใจในการบริการจะ
เกิดขึ้นในกระบวนการบริการระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการเป็นผลของการรับรู้และประเมินคุณภาพของ 
การบริการในสิ่งที่ผู้รับบริการคาดหวังว่าควรจะได้รับและสิ่งที่ผู้รับบริการได้รับจริงจากการให้บริการใน
แต่และสถานการณ์ การบริการหนึ่ง ซึ่งระดับของความพึงพอใจอาจไม่คงที่ และผันแปรไปตามช่วงเวลาที่แตกต่าง
กันได้ ดังนั้นความเสมอภาพที่จะพิจารณาว่าการให้บริการนั้นมีความพึงพอใจหรือไม่ควรจะพิจารณาจาก
องค์ประกอบหลาย ๆ  ด้านรวมกันประกอบด้วยการให้บริการอย่างเสมอภาค การให้บริการตรงเวลา การให้บริการ
อย่างเพียงพอ การให้บริการอย่างต่อเนื่อง การให้บริการอย่างก้าวหน้า และการให้บริการ ด้านเทคโนโลยี      
ซึ่งองค์ประกอบที่นํามาพิจารณานี้มีความสอดคล้องกับ ความต้องการขั้นพ้ืนฐานของผู้รับบริการอย่างชัดเจน 
และเม่ือผู้รับบริการได้รับการตอบสนองตามจุดมุง่หมายแล้ว ก็จะส่งผลให้เกิดความพึงพอใจได้ในที่สุด 
 
ระดับความพึงพอใจของผู้รับริการ  

การวัดระดับความพึงพอใจเป็นสิ่งสําคัญยิ่งที่หอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก 
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 
จะต้องดําเนินการประเมินระดับความพึงพอใจเพ่ือประกอบกับเกณฑ์มาตรฐานของประกันคุณภาพ  
ดังนั้นจึงมีผู้กล่าวถึง ระดับความพึงพอใจไว้ดังนี้  

1.  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการไว้ว่า ผู้รับบริการย่อมมีความต้องการและความคาดหวังในการ
ไปรับบริการทุกครั้งเมื่อไปรับริการประสบกับสถานการณ์ที่แท้จริงกับความต้องการก่อนไปรับบริการและแสดง
ออกมาเป็นระดับความพึงพอใจ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ (พิภพ อุดม 2537 : 65)  

    1.1  ความพึงพอใจที่ตรงกับความคาดหวัง เป็นการแสดงความรู้สึกชอบใจถูกใจของผู้รับบริการ  
เมื่อได้รับบริการที่ตรงกับความคาดหวังที่มีอยู่ เช่น ลูกค้าไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารที่มี
ชื่อเสียงแห่งหนึ่งถูกใจที่อาหารอร่อยและบริการดีหรือลูกค้าเดินทางด้วยรถประจําทางถึงจุดหมาย
ปลายทางอย่างปลอดภัยและตรงตามกําหนดเวลาเป็นต้น  
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    1.2  ความพึงพอใจที่เกินความคาดหวัง เป็นการแสดงความรู้สึกชอบใจ ถูกใจ ประทับใจ
ของผู้รับบริการเมื่อได้รับการบริการเกิดความคาดหมายที่มีอยู่ เช่น ลูกค้าเติมน้ํามันที่สถานบริการ
แห่งหนึ่งพร้อมกับได้รับบริการตรวจเครื่องยนต์และเติมลมฟรีหรือลูกค้าไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้า
แห่งหนึ่งได้รับรางวัลพิเศษโดยไม่คาดคิดมาก่อน เพราะเป็นลูกค้ารายที่กําหนดให้รับรางวัล  

2.  การวัดระดับความพึงพอใจ สามารถทําได้หลายวิธี ดังนี้ (ภณิดา ชัยปัญญา 2541 : 25)  
     2.1  การใช้แบบสอบถาม เพ่ือต้องการทราบความคิดเห็น ซึ่งสามารถกระทําได้ในลักษณะกําหนด

คําตอบให้เลือกหรือตอบคําถามอิสระ คําถามอิสระดังกล่าว อาจถามความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ  
     2.2  การสัมภาษณ์ เป็นวิธีการวัดความพึงพอใจทางตรง ซึ่งต้องอาศัยเทคนิคและวิธีการ

ที่ดีจะได้ข้อมูลที่เป็นจริง  
     2.3  การสังเกต เป็นวิธีวัดความพึงพอใจโดยการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเปูาหมายไม่

ว่าจะแสดงออกจากการพูดจา กิริยา ท่าทาง วิธีนี้ต้องอาศัยการกระทําอย่างจริงจัง และสังเกตอย่างมี
ระเบียบแบบแผน 

3.  การวัดความพึงพอใจ เป็นเรื่องที่เปรียบเทียบได้กับความเข้าใจทั่ว ๆ ไป ซึ่งปกติจะวัดได้โดยการ
สอบถามจากบุคคลที่ต้องการจะถาม มีเครื่องมือที่ต้องการจะใช้ในการวิจัยหลายอย่างถึงแม้ว่าจะมี  
การวัดอยู่หลายแนวทางแต่การศึกษาความพึงพอใจอาจแยกตามแนวทางวัดได้  2 แนวคิด คือ    
(หทัยรัตน์ ประทุมสูตร 2542 : 14)  

3.1  วัดจากสภาพทั้งหมดของแต่ละบุคคล เช่น ที่ทํางานที่บ้านและทุก ๆ  อย่างที่เกี่ยวข้องกับชีวิต 
การศึกษาตามแนวทางนี้จะได้ข้อมูลที่สมบูรณ์แต่ทําให้เกิดความยุ่งยากกับการที่จะวัดและ
เปรียบเทียบ  

3.2  วัดได้โดยแยกออกเป็นองค์ประกอบ เช่น องค์ประกอบที่เกี่ยวกับงานการนิเทศงาน
เกี่ยวกับนายจ้างจากที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่า ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ หมายถึง 
ระดับของความรู้สึกที่ชอบเป็นที่ยอมรับความรู้สึก ระดับความรู้สึกที่ยินดีกับการปฏิบัติงาน ทั้งการให้บริการ
และการบริการในทุกสถานการณ์ทุกสถานที ่
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริการ  
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริการ หมายถึง สิ่งจูงใจที่ใช้เป็นเครื่องมือกระตุ้น 

ให้บุคคลเกิดความพึงพอใจและทําให้เกิดความรู้สึกทางบวกเพ่ิมขึ้น ความพึงพอใจของผู้รับริการเป็น
สิ่งที่ผู้รับบริการจะแสดงออกในทางบวกหรือลบต่อสิ่งที่ได้รับจากการบริการและการนําเสนอการบริการโดย
เปรียบเทียบกับสิ่งที่ได้คาดหวังไว้ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ตามปัจจัยแวดล้อมและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใน
ระหว่างการบริการผู้ให้บริการจะต้องตระหนักตนเองว่ามีส่วนสําคัญในการสร้างความพึงพอใจใน  
การบริการผู้ให้บริการจะต้องคํานึงผู้รับบริการเป็นสําคัญ พฤติกรรมที่แสดงออกในการให้บริการต้อง
แสดงออกด้วยความสนใจเอาใจใส่อย่างเต็มที่ด้วยจิตสํานึกของการบริการผู้ให้บริการต่างมุ่งหวังให้ 
เกิดความมีประสิทธิภาพของการจัดระบบบริการเพ่ือเพ่ิมความคล่องตัวและความสามารถในการตอบสนอง       
ต่อความต้องการได้อย่างถูกต้อง แม่นยํา สะดวกรวดเร็วและมีคุณภาพ การนําเทคโนโลยีเข้ามาร่วมใน
การพัฒนาระบบบริการด้วย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการซึ่งในการบริการที่มีประสิทธิภาพและ
สร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการได้นั้นมิได้เกิดจากปัจจัยใดปัจจัยหนึ่ง แต่มีหลายปัจจัยร่วมกัน 
ดังนั้นการให้บริการที่ตรงกับสิ่งที่คาดหวังของผู้รับบริการจะต้องนํากลยุทธ์การสร้างความพึงพอใจใน
การบริการมาประยุกต์ใช้ให้เป็นรูปธรรมมากที่สุดซึ่งมีอยู่ หลายวิธีด้วยกันล้วนตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน
ความคิดเดียวกัน คือ การให้บริการที่ตรงกับสิ่งที่คาดหวังของ ผู้รับบริการจนกลายเป็นความพึงพอใจ 
(อนงค์นาฎ แก้วไพฑูรย์ 2554 : 27)  

ความคาดหวังของบุคคลที่มีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด เมื่อได้รับการตอบสนองทั้งทางด้านวัตถุจิตใจ 
เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายในสิ่งที่ตั้งไว้ จะเรียกว่าความพึงพอใจและหากไม่ได้รับการตอบสนองตามที่ 
คาดหวังจะเรียกว่า ความไม่พอใจดังนั้นความพึงพอใจนี้เป็นความรู้สึกทางบวกที่แตกต่างจากความรู้สึกทางบวก
ด้านอ่ืน ๆ  เป็นความรู้สึกที่สลับซับซ้อน ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะมีผลต่อบุคคลมากกว่าความรู้สึกทางด้านอ่ืนและ
ความพึงพอใจของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกันตามสภาพแวดล้อมทางกายภาพและลักษณะส่วนบุคคล 

จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ให้บริการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก 
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 36 สามารถสรุปได้ดังนี้  

1.  บุคลิกภาพของเจ้าหน้าที่ ความหมาย หรือคําจํากัดความของคําว่า “บุคลิกภาพ”        
ที่ยอมรับโดยทั่วไป คือ ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคลแสดงออกโดยพฤติกรรมที่บุคคลนั้น
มีต่อสิ่งแวดล้อมที่ตนกําลังเผชิญอยู่ และพฤติกรรมนี้จะคงเส้นคงวาพอสมควร Bernard (1995) ได้
กล่าวถึงความหมายของบุคลิกภาพไว้ว่า คือผลรวมทั้งหมดของรูปร่าง  ท่าทาง ลักษณะทางกาย 
พฤติกรรมที่แสดงออก แนวโน้มการกระทํา ขอบเขตความสามารถทั้งที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในและที่แสดงออกมา       
ซึ่งสอดคล้องกับ Hartman ที่กล่าวว่า บุคลิกภาพเป็นส่วนรวม ทั้งหมดที่แสดงออกโดยกิริยาอาการ 
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ความนึกคิด อารมณ์ นิสัยใจคอ ความสนใจ การติดต่อกับผู้อ่ืน ตลอดจนรูปร่างหน้าตา การแต่งกาย 
และความสามารถในการอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืน ดังนั้นบุคลิกภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการจึงมี
ความสําคัญ และมีผลต่อความพึงพอใจต่อการ บริการเป็นอย่างยิ่ง เพราะลักษณะของการบริการจะ
เกี่ยวข้องโดยตรงกับสองฝุาย คือ ผู้ให้บริการและผู้รับบริการ และสิ่งที่สร้างความประทับใจหรือความ
พึงพอใจในขั้นแรกของการบริการ คือ ผู้ให้บริการจะต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีมีใบหน้ายิ้มแย้มเสมอ
พูดจาให้ชัดเจนไพเราะและแต่งกายให้เรียบร้อย สรุปได้ว่าลักษณะของบุคลิกภาพของเจ้าหน้าที่      
ผู้ให้บริการ คือ ลักษณะจําเพาะแต่ละบุคคล ซึ่งแสดงออกทางท่าทางความรู้สึกนึกคิด ความเฉลียวฉลาด ตลอดจน
กิริยามารยาท พูดจาสุภาพ ไพเราะ ยิ้มแย้มแจ่มใส ตลอดจนลักษณะนิสัย อุปนิสัยและการแต่งกาย              
ที่เหมาะสม  

2.  ระบบบริการ หมายถึง กิจกรรม ขั้นตอนหรือกระบวนการในการดําเนินการของบุคคล 
หรือองค์กร เพ่ือตอบสนองความต้องการของบุคคลอ่ืนให้ได้รับความสุขหรือเกิดความพึงพอใจจากผล 
ของการดําเนินการนั้น หลักของการให้บริการนั้นต้องสามารถตอบสนองความต้องการของบุคคลส่วนใหญ่ได้แต่
ขณะเดียวกันก็ต้องดําเนินการไปอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอเท่าเทียมกันทุกคน การกระทําหรือการปฏิบัติ 
อันแสดงออกในรูปของความสะดวกสบายความปลอดภัย ซึ่งไม่มีผู้ใดสามารถจับต้องได้คือ การให้บริการที่
คํานึงถึงตัวบุคคลหรือเป็นการให้บริการที่ปราศจากอารมณ์ไม่มีความชอบพอ (ศรัณย์ ทิพย์บํารุง 2544 : 39)    
ไม่สิ้นเปลืองทรัพยากรและไม่สร้างความยุ่งยากสลับซับซ้อนให้แก่ผู้ ให้บริการมากจนเกินไป            
มีการดําเนินการอย่างสม่ําเสมอ มีความเป็นธรรมเสมอภาคและเชื่อถือได้โดยเน้นการให้บริการที่มี
ประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการมากที่สุด (กุลธน ธนาพงศธร 2536 : 39) สรุปได้ว่า
ลักษณะของการบริการคือ กิจกรรมหรือกระบวนการในการดําเนินการอย่างใด อย่างหนึ่งของบุคคล
หรืองค์กร เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของบุคคลอ่ืนให้ได้รับความสุขและความสะดวกสบายความเอ้ืออาทร   
มีน้ําใจ ไมตรี เปี่ยมด้วยความปรารถนาดีช่วยเหลือเกื้อกูลให้ความสะดวกรวดเร็วไม่ยุ่งยาก
สลับซับซ้อนให้ความเป็นธรรมและความเสมอภาคจนเกิดความพึงพอใจจากผลของกระทํานั้น   

3.  สภาพแวดล้อม หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างรวมทั้งหมดที่อยู่ล้อมรอบบุคคล กลุ่ม เช่น 
สภาพแวดล้อมทางกายภาพสังคมหรือวัฒนธรรม ซึ่งต่างก็มีอิทธิพลและความรู้สึกนึกคิดของบุคคล  
ได้ ทั้งสิ้น (ชุติมา มาลัย 2538 : 37) ส่วนสภาพแวดล้อมในการทํางาน คือ สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเรา
ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตสามารถจับต้องได้และไม่สามารถจับต้องได้เป็นทั้งรูปธรรมและเป็นนามธรรม 
รวมถึงสภาพปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลให้เกิดภาวะกดดันต่อผู้ปฏิบัติงานในขณะที่ทํางาน ดังนั้นจึงสรุปได้
ว่า สภาพแวดล้อม คือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ภายนอกองค์กรและมีอิทธิพล ผลกระทบต่อองค์กรรวมถึง
สิ่งต่าง ๆ ทางกายภาพที่อยู่รอบตัวที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานหรือสภาพทางกายภาพและสิ่ งแวดล้อม    
ที่เกี่ยวข้องกับการทํางาน ไดแ้ก่ อาคารสถานที ่บรรยากาศในการทํางาน อุปกรณ์สํานักงาน แสงสว่าง เป็นต้น  
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4.  คุณภาพการให้บริการ คือ สิ่งที่ชี้วัดถึงระดับความสามารถในการให้บริการผลสัมฤทธิ์ของ 
งานโดยรวมที่แสดงถึงกระบวนการดําเนินงานตามมาตรฐานการบริการในการตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการบนพ้ืนฐานความคาดหวังของผู้รับบริการ  วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ (2539) ได้เพ่ิม
ความหมายของบริการไว้ว่า พฤติกรรมกิจกรรมหรือการกระทําที่บุคคลหนึ่งทําต่อบุคคลหนึ่ง โดยมี
เปูาหมายและมีความตั้งใจในการส่งมอบอันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการให้บริการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการเป็นการมุ่งไปสู่การยกระดับคุณภาพการให้บริการตามแนวคิดการบริหาร
คุณภาพโดยรวม (Total Quality Management : TQM) มีหลักการดังนี้คือ ผู้รับบริการสําคัญที่สุด 
เพราะผู้บริการเป็นเปูาหมายที่สําคัญของงานบริการโดย กําหนดให้ผู้รับบริการและผู้บริการมีส่วนร่วม
ในการกําหนดเปูาหมายร่วมกันและมีส่วนในการปรับเปลี่ยนไปสู่เปูาหมายที่กําหนดไว้ โดยเปิดโอกาส
ให้นําศักยภาพของตนมาใช้อย่างเต็มที่เพ่ือเป็นการปรับปรุงกระบวนการทํางานให้ง่ายกระชับในการปฏิบัติ เพ่ือให้
ผู้ปฏิบัติงานทํางานได้ดีที่สุดนํามา ซึ่งการแก้ไขปัญหาและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงานพร้อม 
มองหาโอกาสพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง สรุปได้ว่าคุณภาพการให้บริการ คือ ประสิทธิผลโดยรวมของ
กระบวนการดําเนินงานตามมาตรฐานที่มีความต่อเนื่องและสม่ําเสมอ ในการตอบสนองความต้องการและ  
ความคาดหวังของ ผู้รับบริการมีการปรับปรุงพัฒนาการบริการให้มีคุณภาพด้วยกระบวนการทํางานที่
มีประสิทธิภาพลดขั้นตอนการทํางานปฏิบัติงานได้รวดเร็วและลดค่าใช้จ่าย สร้างความพึงพอใจแก่
ผู้รับบริการ  

5.  ระยะเวลาบริการ หมายถึง ระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรมของบุคคลหรือองค์กรเพ่ือ 
ตอบสนองความต้องการของบุคคลอ่ืนให้เกิดความพึงพอใจ และเป็นสิ่งที่ผู้ให้บริการจะต้องคํานึงถึง  
การให้บริการที่ตรงเวลาแก่ผู้รับบริการ มีความสําคัญต่อความพึงพอใจต่อผู้รับเป็นบริการอย่างมาก 
เพราะผู้รับบริการมุ่งหวังความรวดเร็ว ความสะดวกสบายและคุณภาพการบริการที่ดี ดังนั้นความพึงพอใจจึงเป็น
ตัวผลักดันคุณภาพของการบริการของผู้ให้บริการด้วย (อนงค์นาฎ แก้วไพฑูรย์ 2554 : 23) เปูาหมาย
สูงสุดของความสําเร็จในการดําเนินงานบริการขึ้นอยู่กับยุทธวิถีในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 
เพ่ือให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกที่ดีและประทับใจ ดังนั้นการเข้าถึงบริการได้สะดวก รวดเร็ว ในการเข้าใช้บริการ
ระเบียบขั้นตอนไม่ควรมากและไม่ควรซับซ้อนเกินไปผู้บริการใช้เวลารอคอยไม่นานเวลาที่ให้บริการ
เป็นเวลาสะดวกสําหรับในการบริการเพราะสิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อความ พึงพอใจของผู้มารับบริการ
ทั้งสิ้น สรุปได้ว่า ระยะเวลาบริการ คือ ระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรมของบุคคลหรือองค์กร เพ่ือ 
ตอบสนองความต้องการของบุคคลอื่น ให้เกิดความพึงพอใจต่อกิจกรรมนั้น ๆ โดยมุ่งเน้นที่คุณภาพคือ 
มีความตรงต่อเวลา ระยะเวลาในการรับบริการไม่นาน เวลาที่ให้บริการเป็นเวลาที่สะดวก มีความ รวดเร็ว     
เข้าถึงบริการได้ง่าย และระเบียบขั้นตอนไม่ควรมาก 
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6.  ความสะดวกในการให้บริการ คือ การจัดวางแบบแผนการดําเนินการต่าง ๆ เพ่ือตอบสนอง      
ความต้องการของบุคคลที่มารับบริการในการจัดการระบบบริการสมัยใหม่จะเน้นความต้องการของ 
ลูกค้าและความสัมพันธ์กับลูกค้าในกระบวนการจัดการบริการของบุคลากรที่ปฏิบัติงานบริการ  
สภาพแวดล้อมและสิ่งอํานวยความสะดวกถือเป็นตัวชี้วัดความสําเร็จหรือล้มเหลวของการบริการ 
ดังกล่าว (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2530 : หน่วยที่ 1–7 อ้างถึงในวรรณวิมล จงจรวยสกล 
2551 : 6) การสร้างความสะดวกในการให้บริการนั้น ผู้ให้บริการจะต้องคํานึงถึงการให้ความสะดวก
ให้ความสบายใจ ให้ความจริงใจ ให้ความช่วยเหลือ ให้เกียรติ ให้การต้อนรับ ให้ความเข้าใจและให้
ความเป็นธรรมต่อคุณภาพการให้บริการ (จิตติมา รักนาค 2547 : 23) ดังนั้น การให้ความช่วยเหลือ
หรือการดําเนินการเพ่ือประโยชน์ของผู้อ่ืน ควรการบริการที่ไม่ซับซ้อนมีช่องทางการให้บริการ        
ที่หลากหลายในการให้บริการ การสร้างความพึงพอใจนั้นควรมีการบริหารจัดการสมัยใหม่มีการจัด
สภาพแวดล้อมที่ดีสําหรับผู้มารอรับบริการเพ่ือให้ผู้บริการได้รับความชัดเจนและสะดวกสบาย สรุปได้ว่า      
ความสะดวกในการให้บริการ คือ การให้ความช่วยเหลือหรือการดําเนินการเพ่ือประโยชน์ของผู้อ่ืน
การบริการที่ไม่ซับซ้อนมีช่องทางการให้บริการที่หลากหลายมีสภาพแวดล้อมที่ดีสําหรับผู้มารับบริการ
มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีเพียงพอมีลําดับขั้นตอนที่ชัดเจน เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ  

ดังนั้น ปัจจัย หมายถึง เงื่อนไขที่ทําให้เกิดการตอบสนองของแต่ละบุคคลที่มีวัตถุและ 
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน โดยเปรียบเทียบสิ่งที่ได้รับจากการบริการกับสิ่งที่ได้คาดหวังไว้   
ซ่ึง สามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ตามปัจจัยแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดย
การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้คัดเลือกตัวแปรดังต่อไปนี้ เป็นตัวแปรในการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจ ได้แก่ บุคลิกภาพของเจ้าหน้าที่ระบบบริการสภาพแวดล้อมคุณภาพให้บริการ 
ระยะเวลาบริการ และความเสมอภาพในการให้บริการซึ่งตัวแปรเหล่านี้ล้วนเป็นเครื่องมือกระตุ้น    
ให้บุคคลแสดงออกในทางบวก หรือลบต่อสิ่งที่ได้รับจากการบริการและการนําเสนอการบริการนั้น 
เมื่อผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจก็จะแสดงออกในทางบวกเพ่ิมขึ้น แต่ถ้าผู้รับบริการไม่พึงพอใจ    
ต่อการบริการก็จะแสดงออกในทางลบนั้นเอง  
 
ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ  

ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกที่ดีที่ชอบที่พอใจหรือที่ประทับใจของบุคคลต่อสิ่งใดได้รับโดย  
สิ่งนั้นสามารถตอบสนองความต้องการทั้งด้านร่างกายและจิตใจบุคคลทุกคนมีความต้องการหลายสิ่ง
หลายอย่างและมีความต้องการหลายระดับ ซึ่งหากได้รับการตอบสนองก็จะก่อให้เกิดความพึงพอใจ
การจัดการเรียนรู้ใด ๆ ที่จะทําให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจการเรียนรู้นั้น จะต้องสนองความต้องการ
ของผู้เรียน ทฤษฎีเกี่ยวกับความต้องการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ  มาสโลว์ได้ตั้งทฤษฎีเกี่ยวกับ
แรงจูงใจ (Maslow’s general theory of human & motivation) โดยมาสโลว์ ได้อธิบายถึงความต้องการของ
มนุษย์ ซึ่งมีลักษณะเป็นลําดับขั้นจากต่ํา ไปหาสูง (Hierarchy & Needs) และเป็นทฤษฎีที่ยอมรับกัน
แพร่หลาย สมมติฐานดังกล่าว มีความเก่ียวกับ พฤติกรรมของมนุษย์ (Maslow, 1970 : 80-106)  
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1.  ลักษณะความต้องการของมนุษย์ ได้แก่  
1.1  ความต้องการของมนุษย์เป็นไปตามลําดับชั้นความสําคัญ โดยเริ่มระดับความต้องการ ขั้นสูงสุด  
1.2  มนุษย์มีความต้องการอยู่เสมอเมื่อความต้องการอย่างหนึ่งได้รับการตอบสนองแล้วก็             

มีความต้องการสิ่งใหม่เข้ามาแทนที่  
1.3  เมื่อความต้องการในระดับหนึ่งได้รับการตอบสนองแล้วจะไม่จูงให้เกิดพฤติกรรมต่อสิ่งนั้น    

แต่จะมีความต้องการในระดับสูงเข้ามาแทนและเป็นแรงจูงใจให้เกิดพฤติกรรมนั้น  
1.4  ความต้องการที่เกิดข้ึนอาศัยซึ่งกันและกันมีลักษณะควบคู่  

2.  ลําดับขั้นความต้องการของมนุษย์มี 5 ระดับ ได้แก่  
2.1  ความต้องการพ้ืนฐานทางด้านร่างกาย (Physiological needs) เป็นความต้องการเบื้องต้นเพ่ือ

ความอยู่รอดของชีวิต เช่น ความต้องการอาหาร น้ําอากาศเครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัยและ
ต้องการทางเพศความต้องการทางด้านร่างกายจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคนก็ต่อเมื่อความต้องการทั้งหมด
ของคนยังไม่ได้รับการตอบสนอง 

2.2  ความต้องการความมั่นคง ปลอดภัย (Security needs) เป็นความรู้สึกที่ต้องการ ความมั่นคง
ปลอดภัยในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งรวมถึงความก้าวหน้าและความอบอุ่นใจ  

2.3  ความต้องการทางสังคม (Social or belonging needs) ได้แก่ความต้องการที่จะเข้าร่วมและ
ได้รับการยอมรับในสังคม ความเป็นมิตรและความรักจากเพ่ือน  
 2.4  ความต้องการที่จะได้รับการยกย่องหรือมีชื่อเสียง (Esteem needs) เป็นความต้องการะดับสูง
ได้แก่ความต้องการอยากเด่นในสังคมรวมถึงความสําเร็จความรู้ ความสามารถความเป็นอิสรภาพและ
เสรีและการเป็นที่ยอมรับนับถือของคนทั้งหลาย 

2.5  ความต้องการที่จะได้รับความสําเร็จในชีวิต (Self actualization needs) เป็นความต้องการ
ระดับสูงของมนุษย์ส่วนมากจะเป็นการนึกอยากจะเป็นอยากจะได้ตามความคิดเห็นของตัวเองแต่    
ไม่สามารถแสวงหาได ้ 
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แผนภูมิ 
ล าดับขั้นความต้องการตามทฤษฎีมาสโลว์ 

(Maslow’s hierarchy of human needs) 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

แผนภูมิล าดับขั้นความต้องการตามทฤษฎีมาสโลว์ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 2541 : 138) 
 

ทฤษฏีความต้องการของแอลเดอร์เฟอร์ (Alderfer’ s modlfied need hierarchy therory) แอลเดอร์
เฟอร์ ได้คิดทฤษฎีความต้องการที่เรียกว่า ทฤษฎีอีอาร์จี โดยแบ่งความต้องการของบุคคลออกเป็น    
3 ประการ คือ  

1.  ความต้องการที่มีอยู่ (Existence needs) เป็นความต้องการที่ตอบสนอง เพ่ือมีชีวิตอยู่ต่อไป ได้แก่ 
ความต้องการทางกายภาพ และความต้องการความปลอดภัย  

2.  ความต้องการที่มีความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน (Relatedness needs) เป็นความต้องการบุคคล
ที่จะมีมิตรสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้างอย่างมีความหมาย  

3.  ความต้องการความก้าวหน้า (Growth needs) เป็นความต้องการสูงสุดรวมถึงความต้องการได้รับ
การยกย่องและความสําเร็จในชีวิต ความต้องการความสําเร็จในชีวิต (Self – actualization needs) 
: การพัฒนาตนเองและความปรารถนาส่วนตัว ความต้องการการยกย่อง (Esteem needs) : การยกย่อง 
ความนับถือ สถานะ ความต้องการด้านสังคม (Social needs) : การยอมรักและความรัก ความปลอดภัยและมั่นคง 
(Safety needs) : ความมั่นคงและความคุ้มครอง ความต้องการของด้านร่างกาย (Physiological 
needs) : อาหาร น้ํา อากาศ ที่อยู่อาศัยและความต้องการทางเพศ (Food, water, shelter and sex)  
 

ความต้องการความสําเร็จในชีวิต 
(Self – actualization needs) 
 ความต้องการการยกย่อง 

(Esteem needs) : การยกย่อง ความนับถือ 
สถานะ 

ความต้องการด้านสังคม (Social needs) : 
การยอมรักและความรัก 

ความปลอดภัยและมั่นคง (Safety needs) : 
ความมั่นคงและความคุ้มครอง 

ความต้องการด้านร่างกาย (Physiological needs) : 
อาหาร น้ํา อากาศ ที่อยู่อาศัยและความต้องการทางเพศ (Food, water, shelter and sex) 



40 
 

กล่าวโดยสรุป ความพึงพอใจคือสภาวะที่ทําให้บุคคลพอใจหรือประทับใจเมื่อสิ่งนั้น ตอบสนอง     
ความต้องการของบุคลคลนั้น ได้โดยอาจเป็นความต้องการทางด้านจิตใจหรือร่างกาย ซึ่งบุคคลมีความต้องการ
หลายอย่างและหลายระดับ  

สาโรจ ไสยสมบัติ (2543) ได้พูดถึงปัจจัยที่สําคัญของความพึงพอใจว่าความพึงพอใจ เป็นปัจจัยสําคัญ
ประการหนึ่งที่ช่วยให้งานประสบความสําเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นงาน ที่เกี่ยวกับการให้บริการ 
นอกจากผู้บริหารจะดําเนินการให้ผู้ทํางานเกิดความพึงพอใจด้วย เพราะความเจริญก้าวหน้าของงานบริการ 
ปัจจัยสําคัญประการหนึ่งที่เป็นตัวบ่งชี้คือ จํานวนผู้มาใช้บริการ ดังนั้นผู้บริการที่ชาญฉลาดจึงควรอย่างยิ่ง   
ที่จะศึกษาให้ลึกซึ้งถึงปัจจัยองค์ประกอบต่าง ๆ  ที่จะทําให้เกิดความพึงพอใจทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้มาใช้บริการ 
เพ่ือจะได้เป็นแนวทางในการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  

ความรู้สึกทางลบ ความรู้สึกทางบวก และความสุขมีความสัมพันธ์กันอย่างสลับซับซ้อน และ
ระบบความสัมพันธ์ของความรู้สึกทั้งสามนี้ เรียกว่า ระบบความพอใจ โดยความพึงพอใจ  จะเกิดขึ้น
เมื่อระบบความพึงพอใจมีความรู้สึกทางบวกมากกว่าทางลบ Shelley ได้กล่าวว่าความพึงพอใจ คือ
ทฤษฏีว่าด้วยความรู้สึกของมนุษย์ คือ ความรู้สึกทางบวกและความรู้สึกทางลบ คือ ความรู้สึกที่เกิดขึ้นแล้วจะทํา
ให้เกิดความไม่สบายใจ ความรู้สึกสองแบบนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างสลับซับซ้อน ระบบความสัมพันธ์
ของความรู้สึกทั้งสองเรียกว่า ระบบความพึงพอใจ ซึ่งความพอใจเกิดขึ้น  เมื่อความรู้สึกทางบวก
มากกว่าทางลบ สิ่งที่ทําให้เกิดความรู้สึก ความคิดเห็นหรือความพอใจของ มนุษย์ ได้แก่ ทรัพยากร 
(Resource) หรือ สิ่งเร้า (Stimuli) การวิเคราะห์ระบบความพึงพอใจ คือ การศึกษาทรัพยากรหรือสิ่งเร้าแบบใด     
ที่ต้องการทําให้เกิดความพึงพอใจของมนุษย์ ความพอใจ จะเกิดได้มากที่สุดเมื่อทรัพยากรทุกอย่าง
เป็นที่ต้องการครบถ้วน  

จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าจะมีผู้ให้ความหมายคําว่า “ความพึงพอใจ”แตกต่างกันไป แต่พอ
สรุปได้ร่วมกันว่าความพึงพอใจเป็นความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งในเชิง  การประเมินค่า 
ซึ่งจะเห็นว่าแนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจนี้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับทัศนคติ อย่างแยกกันไม่ออก  

สําหรับแนวคิดเกี่ยวกับทัศนคตินั้น ค่อนข้างจะมีผู้ศึกษากันอย่างกว้างขวางใน  องค์ประกอบ
ด้านต่าง ๆ เช่น Rosenberg and Hovland (1960 : 1) ได้แบ่งองค์ประกอบที่ใช้วัดทัศนคติออกเป็น 
3 ส่วน คือ  

 1.  องค์ประกอบด้านความรู้สึก (Affective component) เป็นองค์ประกอบทางความรู้สึก 
หรืออารมณ์ของบุคคลมี 2 ลักษณะ คือ ความรู้สึกทางบวก (Positive) ได้แก่ชอบ พอใจ เห็นใจ ความรู้สึกทางลบ 
(Negative) ได้แก่ ไม่ชอบ ไม่พอใจ กลัว รังเกียจ  

2.  องค์ประกอบด้านความคิด (Cognitive component) เป็นเรื่องของการใช้เหตุผลของ 
บุคคลในการแยกความแตกต่างของสิ่งต่าง ๆ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การที่บุคคลสามารถนําเอา 
คุณค่าทางสังคมของสิ่งต่าง ๆ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การที่บุคคลสามารถนําเอาคุณค่าทางสังคมที่
ได้รับการอบรมสั่งสอนและถ่ายทอดมาใช้ในการวิเคราะห์พิจารณาประกอบเหตุผลของการที่ตนจะ
ประเมินสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  
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3.  องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (Behavioral component) หมายถึง แนวโน้มของการที่จะ 
กระทํา (Action tendency) เมื่อมีสิ่งเร้า (Stimulant) มากระตุ้น ทั้งนี้จะมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกับ 
ส่วนของความรู้สึกและส่วนของความคิดและเหตุผล  

ดังนั้น ความพึงพอใจจึงเป็นองค์ประกอบด้วยความรู้สึกของทัศนคติ ซึ่งไม่จําเป็นต้องแสดง
หรืออธิบายในเชิงเหตุผลเสมอไปก็ได้ กล่าวโดยสรุปแล้วความพึงพอใจเป็นเพียงปฏิกิริยาด้านความรู้สึก 
(Reactionary feeling) ต่อสิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้น (Stimulate) ที่แสดงผลออกมาในลักษณะของ
ผลลัพธ์สุดท้าย (Final outcome) ของกระบวนการประเมิน (Direction of evaluative Result)  
ว่าเป็นไปในลักษณะทิศทางบวก (Positive direction) หรือทิศทางลบ (Negative direction) หรือไม่
มีปฏิกิริยา คือ เฉย ๆ (Non-Reaction) ต่อสิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้นนั้นก็ได้ 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

โชติก ทรัพย์ดี (2553 : บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาความสามารถของครูบรรณารักษ์ ตามความคาดหวังของ
ผู้บริหาร ครู ครูบรรณารักษ์โรงเรียนมัธยมศึกษา พบว่า ผู้บริหาร ครู  ครูบรรณารักษ์ คาดหวัง
ความสามารถของครูบรรณารักษ์โดยรวมไม่แตกต่างกัน โดยทุกกลุ่ม  คาดหวังอยู่ในระดับมาก
ความสามารถในวิชาชีพเป็นความสามารถที่ทุกกลุ่มคาดหวังเป็นลําดับแรก ส่วนลําดับถัดไปนั้นแตกต่าง  

สมนึก อุตมะโภคิน (2543 : 56-57)  ได้ศึกษาปัญหาการดําเนินงานห้องสมุด โรงเรียนตาม
ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูบรรณารักษ์ และครูอาจารย์ ในโรงเรียน มัธยมศึกษา สังกัดสามัญศึกษา 
จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า ปัญหาการดําเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก    
1 ข้อ คือ ไม่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศในห้องสมุด  

ธนศักดิ์ ภูธา (2546 : บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการให้บริการห้องสมุดโรงเรียน
เทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5 กองการศึกษาเทศบาลเมืองวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
พบว่า เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์และคณะกรรมการห้องสมุดขาดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติการ 
การให้บริการล่าช้า ภายหลังได้ดําเนินการพัฒนาบุคลลากรเกี่ยวกับ การให้บริการห้องสมุด โดยใช้
กระบวนการอบรบเชิงปฏิบัติการและการศึกษาดูงานโรงเรียน  บรรณารักษ์ห้องสมุดและ
คณะกรรมการห้องสมุด มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น 
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บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการศึกษาค้นคว้า 

 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้บริการและกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย    
(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 เพ่ือให้การวิจัยเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ผู้วิจัยดําเนินการตามลําดับขั้นตอน โดยมีข้ันตอนการดําเนินการวิจัย แบ่งเป็น 6 ขั้นตอน ดังนี้  

1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
2.  ตัวแปรที่ศึกษา 
3.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
4.  ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ 
5.  วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล      
6.  การจัดกระทําข้อมูล 

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้คือ ครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักเรียนที่กําลัง
ศึกษาอยู่ในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) สํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ประจําปีการศึกษา 2560 รับดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จํานวน 
720 คน ข้อมูลครู และบุคลากร เจ้าหน้าที่ จํานวน 120 คน  โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย จึงเลือกกลุ่มตัวอย่างที่
เข้าใช้บริการหอสมุด จํานวน 360 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม 
ได้รับแบบสอบถามคืนมา จํานวน 356 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 98.88 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สําเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ 

 
ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรต้น  ได้แก่  เพศ  สถานภาพส่วนตัว  จํานวนครั้ง/การใช้บริการ  ช่วงเวลาของการใช้งานประเภท
งานที่ใช้บริการ 

ตัวแปรตาม  ได้แก่  ความพึงพอใจต่อการให้บริการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของครู บุคลากร 
เจ้าหน้าที ่และนักเรียนที่มตี่อการให้บริการและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของหอสมุดและแหล่ง
เรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยนําข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาแยกวิเคราะห์ ดังนี้  
ตอนที ่1 เป็นขอ้มูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามคิดเป็นร้อยละ  
ตอนที ่2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการและกิจกรรมส่งเสริมการ

อ่านของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 จําแนกเป็น 5 ด้าน  
จํานวน 47 ข้อ คือ ด้านทรัพยากรสารสนเทศ 3 ข้อ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 5 ข้อ 
ด้านบุคลากร 7 ข้อ ด้านสภาพแวดล้อม 13 ข้อ ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรม ภาคเรียนที่ 1 
จํานวน 12 ข้อ ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรม ภาคเรียนที่ 2 จํานวน 7 ข้อ ลักษณะแบบสอบถามเป็นมา
ตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) มี 5 ระดับ พงศ์เทพ จิระโร ( 2557 : 14-15) คือ  

5    หมายถึง    มีระดับความพึงพอใจ    อยู่ในระดับมากที่สุด  
4    หมายถึง    มีระดับความพึงพอใจ    อยู่ในระดับมาก  
3    หมายถึง    มีระดับความพึงพอใจ    อยู่ในระดับปานกลาง  
2    หมายถึง    มีระดับความพึงพอใจ    อยู่ในระดับน้อย  
1    หมายถึง    มีระดับความพึงพอใจ    อยู่ในระดับน้อยที่สุด  
การแปลความหมายของคะแนน ผู้วิจัยกําหนดเกณฑ์สําหรับวัดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

ห้องสมุดของครู บุคลากร เจ้าหน้าที่และนักเรียน ที่มีต่อการให้บริการของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้
เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ทั้ง 5 ระดับ โดยนําคะแนนเฉลี่ย ( X ) ของคะแนน
ตัวชี้วัดโดยกําหนดเกณฑ์ ดังนี้ บุญชม ศรีสะอาด และบุญส่ง นิลแก้ว (2535 : 23-24)  และการแปล
ความหมายของคะแนนเฉลี่ย ตามเกณฑ์ที่กําหนดให้ไว้ดังนี้  

ค่าเฉลี่ย    4.51-5.00  หมายถึง    ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
ค่าเฉลี่ย    3.51 -4.50  หมายถึง    ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  
ค่าเฉลี่ย    2.51-3.50  หมายถึง    ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  
ค่าเฉลี่ย    1.51-2.50  หมายถึง    ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย  
ค่าเฉลี่ย    1.00-1.50  หมายถึง    ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 
แบบสอบถามชุดนี้มี  3 ตอน คือ 

ตอนที่ 1    ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2    ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน   

โดยได้กําหนดระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการในแต่ละด้านเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก  
ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด   
 ตอนที่ 3     ข้อเสนอแนะ  
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ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ 
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของ ครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ และ

นักเรียน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) เชียงราย สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ที่มีต่อการให้บริการงานห้องสมุด ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองโดยได้ดําเนินตาม
ขั้นตอนดังนี้   

 1.  ศึกษาสภาพทั่วไปของโรงเรียน นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน ที่เกี่ยวกับความพึงพอใจต่อ     
การให้บริการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้ เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก   
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36    

 2.  ศึกษาทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจต่อการให้บริการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
ตัวแปรที่ต้องการวิจัยจากเอกสารงานวิจัยรวมทั้งแหล่งข้อมูลอื่น ๆ   

 3.  นําข้อมูลที่ได้จากการศึกษา มาสร้างคํานิยามเชิงปฏิบัติการ เพ่ือร่างข้อคําถามของ
แบบสอบถามโดยให้ครอบคลุมเนื้อหาที่ต้องการศึกษา    
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล       

การรวบรวมข้อมูลใช้เวลา ตลอดปีการศึกษา 2560 โดยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตาม
ขั้นตอนดังนี้  

     1.  ศึกษาวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 2.  นําแบบสอบถามไปแจกนักเรียน ครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ ในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) และเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนภายใน 3 วัน 
 3.  นําแบบสอบถามที่ได้มาทําการตรวจสอบความถูกต้องความสมบูรณ์และความสอดคล้องของ

คําตอบที่ได้ในแบบสอบถามทุกฉบับก่อนลงรหัสและปูอนข้อมูล เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS ต่อไป    

 4.  ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามที่ส่งไป มีดังนี้ 
แจกนักเรียนจํานวน 360 ฉบับ ซึ่งเท่ากับจํานวนกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามคืนจํานวน 356 ฉบับ  
คิดเป็นร้อยละ 98.88 ของแบบสอบถามที่ส่งไปทั้งหมด และเป็นแบบสอบถามที่สมบูรณ์ทุกฉบับ 
สามารถนํามาใช้ในการวิจัยได้  
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การจัดกระท าข้อมูล 
 1.  นําแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ โดยจําแนกตามสถานภาพของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม 
 2.  นําแบบสอบถามซึ่งจําแนกตามข้อ 1 มาตรวจซึ่งให้คะแนนเป็นรายข้อตามระดับความพึงพอใจ 

ของผู้ตอบแบบสอบถาม   
 3.  นําคะแนนที่ได้ไปวิเคราะห์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือวิเคราะห์หาค่าสถิติตามจุดมุ่งหมายและ

สมมติฐานที่ตั้งไว้  
 4.  ในการวิเคราะห์แบบสอบถาม  การศึกษาความพึงพอใจของการให้บริการงานหอสมุดและแหล่งเรียนรู้

เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)       
ตามระดับความพึงพอใจของของ ครู บุคลากรเจ้าหน้าที่ และนักเรียนเจ้าหน้าที่ในด้านต่าง ๆ     
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การศึกษาการวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการให้บริการและกิจกรรม

ส่งเสริมการอ่าน หอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย เชียงราย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36  
ตั้งแต่ช่วงปีการศึกษา 2560 (มีนาคม 2560-มีนาคม 2561) มีผลสรุปดังนี้ 

 1.  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
2.  ด้านทรัพยากรสารสนเทศ อยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 85.67 
3.  ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับดีขึ้นไป รอ้ยละ 87.68 
4.  ด้านบุคลากร อยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 94.26 
5.  ด้านสภาพแวดล้อม อยู่ในระดับดีข้ึนไป  ร้อยละ 84.86 
6.  ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรม ภาคเรียนที่ 1 อยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 90.09 
7.  ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรม ภาคเรียนที ่2 อยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 93.18 
8.  ข้อเสนอแนะ การแสดงความคิดเห็น คะแนนเต็ม 10 อยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 87.11 

 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

เพ่ือความสะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูล การเสนอผล และแปลความหมายจากข้อมูล ผู้วิจัย
จึงใช้สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

 N  แทน จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 

  แทน ร้อยละ 
 X แทน ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) 
 S.D. แทน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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เกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินผลร้อยละ  
 

เกณฑ์การให้คะแนน ความพึงพอใจระดับคะแนนค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ 90 - 100 ความพึงพอใจระดับมากที่สุด 
ร้อยละ 80 - 89 ความพึงพอใจระดับมาก 
ร้อยละ 70 - 79 ความพึงพอใจระดับปานกลาง 
ร้อยละ 60 - 69 ความพึงพอใจระดับน้อย 
ร้อยละ 50 - 59 ความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด 

 

เกณฑ์ในการแปลความหมาย 
 

เกณฑ์การให้คะแนน ความพึงพอใจระดับคะแนนค่าเฉลี่ย 
ระดับค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 
ระดับค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.40 ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
ระดับค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 
ระดับค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย 
ระดับค่าเฉลี่ย 0.00 – 1.50 ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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แบบสรุปประเมินผลการวิเคราะห์ข้อมูล    
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นผู้ตอบแบบสอบถาม 

จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามตัวแปรต้น เพศ สถานภาพส่วนตัว จํานวนครั้ง/        
การใช้บริการ ช่วงเวลาของการใช้งาน ประเภทงานที่ใช้ของนักเรียนที่มีต่อการให้บริการและกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน หอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เชียงราย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย
จากกลุ่มตัวอย่างที่เข้าใช้บริการห้องสมุด จํานวน 360 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 
แบบสอบถาม ได้รับแบบสอบถามคืนมา จํานวน 356 ฉบับ 

1.  ข้อมูลเบื้องต้นผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านเพศ 
 
ตารางท่ี 1 จํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ ข้อมูลเบื้องต้นผู้ตอบ

แบบสอบถาม ด้านเพศ 
 

ล าดับที่ สถานภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียน จ านวน SD ร้อยละ 
1. เพศ 

 ชาย  131 0.36 36.38 
 หญิง 225 0.62 62.50 

 
จากตารางพบว่า ผู้ใช้บริการหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 36  ผู้ที่เข้ามาใช้บริการส่วนมากมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ลําดับที่ 1 คือ เพศหญิง จํานวน 225 คน 
(ร้อยละ 62.50) ลําดับที่ 2 คือ เพศชาย จํานวน 131 (ร้อยละ 36.38) 

ซึ่งสรุปผลรวมทั้ง 2 ข้อ ผู้ใช้บริการส่วนมากที่เข้ามาใช้บริการของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้
เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)   
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36  เป็นเพศหญิง จํานวน 225 คน (ร้อยละ 62.50) 
เพศชาย จํานวน 131 คน (ร้อยละ 36.38)  ของจํานวนผู้กรอกแบบสอบถาม อยู่ในระดับมากที่สุด 
(ร้อยละ 98.88) จากกลุ่มตัวอย่างที่เข้าใช้บริการหอสมุด จํานวน 360 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ได้รับแบบสอบถามคืนมา จํานวน 356 ฉบับ 
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2.  ข้อมูลเบื้องต้นผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านสถานภาพส่วนตัว 
 

ตารางท่ี 2 จํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ ข้อมูลเบื้องต้นผู้ตอบ
แบบสอบถาม ด้านสถานภาพส่วนตัว 

 

ล าดับที่ สถานภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียน จ านวน SD ร้อยละ 
2. สถานภาพส่วนตัว 

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 78 0.21 21.91 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 63 0.17 17.69 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 50 0.14 14.04 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 59 0.16 16.57 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 49 0.13 13.76 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 47 0.13 13.20 
 ครู/อาจารย์  
 บุคลากร/เจ้าหน้าที่ 
 ชุมชน/ผู้ปกครอง  

10 0.02 2.08 

 

จากตารางพบว่า ผู้ใช้บริการหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก 
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 36  จํานวนผู้กรอกแบบสอบถามมากที่สุด ลําดับที่ 1 คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
จํานวน 78 คน (ร้อยละ 21.91) ลําดับที่ 2 คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จํานวน 63 คน (ร้อยละ 17.69)   
ลําดับที่ 3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จํานวน 50 คน (ร้อยละ 14.05)  ลําดับที่ 4 คือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 จํานวน 59 คน (ร้อยละ 16.57) ลําดับที่ 5 คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
จํานวน 49 คน (ร้อยละ 13.76) ลําดับที่ 6 คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 47 คน (ร้อยละ 
13.20) ลําดับที่ 7 คือ ครู อาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที ่จํานวน 10 คน (ร้อยละ 2.08) 

ซึ่งสรุปผลรวมทั้ง 7 ข้อ ผู้ใช้บริการส่วนมากที่เข้ามาใช้บริการของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้
เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)   
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36  ด้านสถานภาพส่วนตัวของจํานวนผู้กรอกแบบสอบถาม        
อยู่ในระดับมากที่สุด (ร้อยละ 98.88) จากกลุ่มตัวอย่างที่เข้าใช้บริการห้องสมุด จํานวน 360 คน  
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ได้รับแบบสอบถามคืนมา จํานวน 356 ฉบับ 
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3.  ข้อมูลเบื้องต้นผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านจํานวนครั้งที่นักเรียนมาใช้บริการต่อระยะเวลา 1 เดือน 
 
ตารางท่ี 3 จํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ ข้อมูลเบื้องต้นผู้ตอบ

แบบสอบถาม ด้านจํานวนครั้งที่นักเรียนมาใช้บริการต่อระยะเวลา 1 เดือน 
 

ล าดับที่ สถานภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียน จ านวน SD ร้อยละ 
3. จํานวนครั้งที่นักเรียนมาใช้บริการต่อระยะเวลา 1 เดือน 

 5-10  ครั้ง   43 0.12 12.07 
 11-15  ครั้ง 86 0.24 24.15 
 16-20  ครั้ง 94 0.26 26.40 
 มากกว่า 20 ครั้งข้ึนไป 133 0.37 37.35 

 

จากตารางพบว่า ผู้ใช้บริการหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก 
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 36 ด้านจํานวนครั้งที่มาใช้บริการต่อระยะเวลา 1 เดือน จํานวนครั้งที่มาเข้ามาใช้
บริการมากที่สุด อันดับที่ 1 คือ มากกว่า 20 ครั้งขึ้นไป (ร้อยละ 37.35) อันดับที่ 2 คือ 16-20 ครั้ง (ร้อยละ 26.40) 
อันดับที่ 3 คือ 11-15 ครั้ง (ร้อยละ 24.15) อันดับที่ 4 คือ 5-10 ครั้ง (ร้อยละ 12.07) 
 ซึ่งสรุปผลรวมทั้ง 4 ข้อ ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ที่เข้ามาใช้บริการของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิม        
พระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) สํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ด้านจํานวนครั้งที่มาใช้บริการต่อระยะเวลา 1 เดือน จํานวนครั้งมากที่สุด คือ 
มากกว่า 20 ครั้งขึ้นไป (ร้อยละ 37.35) จากกลุ่มตัวอย่างที่เข้าใช้บริการห้องสมุด จํานวน 360 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามได้รับแบบสอบถามคืนมา จํานวน 356 ฉบับ 

4.  ข้อมูลเบื้องต้นผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านช่วงเวลาของการใช้งาน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 
ตารางท่ี 4 จํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ ข้อมูลเบื้องต้นผู้ตอบ

แบบสอบถาม ด้านช่วงเวลาของการใช้งาน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 

ล าดับที่ สถานภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียน จ านวน SD ร้อยละ 
4. ช่วงเวลาของการใช้งาน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 ช่วงเวลาเรียน  172 0.48 48.31 
 ช่วงเวลาพักกลางวัน 219 0.61 61.51 
 ช่วงเวลาหลังเลิกเรียน 235 0.66 66.01 
 ช่วงเวลา  CSG. 110 0.30 30.89 
 วันเสาร์ – อาทิตย์ 283 0.79 79.49 
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จากตารางพบว่า ผู้ใช้บริการหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก 
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 36 ด้านช่วงเวลาของการใช้งาน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) ช่วงเวลาของการใช้งานมากที่สุด  
อันดับที่ 1 คือ วันเสาร์ – อาทิตย์ (ร้อยละ 79.49) อันดับที่ 2 คือ ช่วงเวลาหลังเลิกเรียน (ร้อยละ 66.01)    
อันดับที่ 3 คือ ช่วงเวลาพักกลางวัน (ร้อยละ 61.51) อันดับที่ 4 คือ ช่วงเวลาเรียน (ร้อยละ 48.31) อันดับที่ 5   
คือ ช่วงเวลา CSG. กลางวัน (ร้อยละ 30.89) 
 ซึ่งสรุปผลรวมทั้ง 5 ข้อ ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ที่เข้ามาใช้บริการของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้
เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ด้านช่วงเวลาของการใช้บริการมากที่สุด คือ        
วันเสาร์–อาทิตย์ (ร้อยละ 79.49) จากกลุ่มตัวอย่างที่เข้าใช้บริการหอสมุด จํานวน 360 คน  
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามได้รับแบบสอบถามคืนมา จํานวน 356 ฉบับ 

5.  ข้อมูลเบื้องต้นผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านประเภทที่นักเรียนและบุคลากรใช้บริการ  (ตอบ
ได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 

ตารางท่ี 5 จํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ ข้อมูลเบื้องต้นผู้ตอบ
แบบสอบถาม ด้านประเภทที่นักเรียนและบุคลากรใช้บริการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 

ล าดับที่ สถานภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียน จ านวน SD ร้อยละ 
5. ประเภทที่นักเรียนและบุคลากรใช้บริการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 บริการยืม-คืน 337 0.94 94.66 
 บริการหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ 50 0.14 3.37 
 บริการห้องศูนย์ทางไกลฯ 72 0.20 20.22 
 บริการอินเตอร์เน็ต 306 0.85 85.95 
 บริการคอมพิวเตอร์สําหรับพิมพ์งาน 292 0.82 82.02 
 บริการยืมวารสาร-หนังสือพิมพ์ 119 0.33 33.42 

 
จากตารางพบว่า ผู้ใช้บริการหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 36 ด้านประเภทที่นักเรียนและบุคลากรใช้บริการมากที่สุด อันดับที่ 1 คือ ประเภทที่
นักเรียนและบุคลากรใช้บริการมากที่สุด ลําดับที่ 1 คือ บริการยืม-คืน จํานวน 337 คน (ร้อยละ 94.66) 
ลําดับที่ 2 คือ บริการอินเตอร์เน็ต จํานวน 306 คน (ร้อยละ 85.95) ลําดับที่ 3 คือ บริการคอมพิวเตอร์สําหรับ
พิมพ์งาน จํานวน 292 คน (ร้อยละ 82.02) ลําดับที่ 4 คือ บริการยืมวารสาร-หนังสือพิมพ์ จํานวน 119 คน    
(ร้อยละ 33.42) ลําดับที่ 5 คือ บริการห้องศูนย์ทางไกลฯ จํานวน 72 คน (ร้อยละ 20.22) ลําดับที่ 6 
คือ บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 50 คน (ร้อยละ 3.37) 
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 ซึ่งสรุปผลรวมทั้ง 6 ข้อ ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ที่เข้ามาใช้บริการของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้
เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)   
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ด้านประเภทที่นักเรียนและบุคลากรใช้บริการมากที่สุด          
คือ บริการยืม-คืน จํานวน 337 คน (ร้อยละ 94.66) จากกลุ่มตัวอย่างที่เข้าใช้บริการห้องสมุด  
จํานวน 360 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ได้รับแบบสอบถามคืนมา 
จํานวน 356 ฉบับ 

ตอนที่ 2  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการให้บริการหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ
กาญจนาภิเษก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 

จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจต่อ       
การให้บริการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของนักเรียนในการให้บริการและการจัดกิจกรรมของ
หอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย    
(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ด้านทรัพยากร
สารสนเทศ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ด้านบุคลากร ด้านสภาพแวดล้อม ความพึงพอใจ
ที่มีต่อการจัดกิจกรรม ภาคเรียนที่ 1 ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรม ภาคเรียนที่ 2 โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย 
จากกลุ่มตัวอย่างที่เข้าใช้บริการหอสมุด จํานวน 360 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 
แบบสอบถาม ได้รับแบบสอบถามคืนมา จํานวน 356 ฉบับ ดังนี้ 

1.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการให้บริการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของ หอสมุด
และแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  (โรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ด้านทรัพยากรสารสนเทศ 

 
ตารางท่ี 6 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ อันดับ ด้านทรัพยากรสารสนเทศ 

รายการประเมิน 

ด้านทรัพยากรสารสนเทศ เฉลี่ย SD ร้อยละ อันดับ 

 1.  ทรัพยากรสารสนเทศมีจํานวนเพียงพอต่อความต้องการ 4.43 0.61 88.65 1 

 2.  ทรัพยากรสารสนเทศทันสมัยและมีจํานวนเพียงพอ 4.24 0.62 84.89 2 

 3.  วารสารและหนังสือพิมพ์ที่บอกรับครอบคลุมกับความ
ต้องการ 4.17 0.74 83.48 

3 

รวม 4.28 0.85 85.67 มาก 
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ตารางท่ี 7 จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละข้อด้านทรัพยากรสารสนเทศ จํานวน 356 คน 

 
356 จ านวนคนตอบแต่ละข้อ 

รายการประเมิน 

ด้านทรัพยากรสารสนเทศ 5 4 3 2 1 
 1.  ทรัพยากรสารสนเทศมีจํานวนเพียงพอต่อความ
ต้องการ 176 159 20 1 0 

 2.  ทรัพยากรสารสนเทศทันสมัยและมีจํานวนเพียงพอ 121 203 30 2 0 
 3.  วารสารและหนังสือพิมพ์ที่บอกรับครอบคลุมกับความ
ต้องการ 128 167 56 5 0 

 

ตารางที่ 8 จํานวนนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดคิดเป็นร้อยละในแต่ละข้อ ด้านทรัพยากรสารสนเทศ 
จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 356 คน  

จ านวนนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด 356 ร้อยละแต่ละข้อ 

รายการประเมิน 

ด้านทรัพยากรสารสนเทศ 5 4 3 2 1 
 1.  ทรัพยากรสารสนเทศมีจํานวนเพียงพอต่อความ
ต้องการ 49.44 44.66 5.62 0.28 0.00 

 2.  ทรัพยากรสารสนเทศทันสมัยและมีจํานวนเพียงพอ 33.99 57.02 8.43 0.56 0.00 
 3.  วารสารและหนังสือพิมพ์ที่บอกรับครอบคลุมกับ
ความต้องการ 

35.96 46.91 15.73 1.40 0.00 

 

จากตารางพบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการให้บริการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน    
หอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ด้านทรัพยากรสารสนเทศ  
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ลําดับที่ 1 คือ ทรัพยากรสารสนเทศมีจํานวนเพียงพอต่อความต้องการ (ร้อยละ 88.65) 
ลําดับที่ 2 คือ ทรัพยากรสารสนเทศทันสมัยและมีจํานวนเพียงพอ (ร้อยละ 84.89)  ลําดับที่ 3 คือ 
วารสารและหนังสือพิมพ์ที่บอกรับครอบคลุมกับความต้องการ (ร้อยละ 83.48)   

ซึ่งสรุปผลรวมทั้ง 3 ข้อ ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการให้บริการและกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน หอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36  ด้านทรัพยากรสารสนเทศ      
อยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 85.67) 
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2.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการให้บริการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของ หอสมุด
และแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย (โรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการ
ให้บริการ 

 
ตารางท่ี 9 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ อันดับ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการ

ให้บริการ 

รายการประเมิน 

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ เฉลี่ย SD ร้อยละ อันดับ 

1.  มีขั้นตอนการให้บริการที่เป็นระบบ 4.58 0.55 91.52 1 

2.  การให้บริการสะดวกและรวดเร็ว 4.51 0.60 90.28 2 

3.  มีระยะเวลาการยืม-คืนเหมาะสมกับการให้บริการ 4.44 0.60 88.88 3 

4.  การจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศบนชั้นสามารถค้นหาได้
ง่ายและรวดเร็ว 

4.08 0.74 81.69 5 

5.  เวลาที่ให้บริการ (เวลาเปิด-ปิด) มีความเหมาะสม 4.30 0.69 86.07 4 

รวม 4.38 0.87 87.68 มาก 
 

ตารางที่ 10 จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละข้อด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
จํานวน 356 คน 

 
356 จ านวนคนตอบแต่ละข้อ 

รายการประเมิน 

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 5 4 3 2 1 

1.  มีขั้นตอนการให้บริการที่เป็นระบบ 216 129 11 0 0 

2.  การให้บริการสะดวกและรวดเร็ว 203 133 20 0 0 

3.  มีระยะเวลาการยืม-คืนเหมาะสมกับการให้บริการ 177 161 17 1 0 
4.  การจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศบนชั้นสามารถค้นหา
ได้ง่ายและรวดเร็ว 

107 179 63 7 0 

5.  เวลาที่ให้บริการ (เวลาเปิด-ปิด) มีความเหมาะสม 149 171 31 5 0 
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ตารางที่ 11 จํานวนนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดคิดเป็นร้อยละในแต่ละข้อ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน
การให้บริการ จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 356 คน  

จ านวนนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด 356 ร้อยละแต่ละข้อ 

รายการประเมิน 

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 5 4 3 2 1 

1.  มีขั้นตอนการให้บริการที่เป็นระบบ 60.67 36.24 3.09 0.00 0.00 

2.  การให้บริการสะดวกและรวดเร็ว 57.02 37.36 5.62 0.00 0.00 

3.  มีระยะเวลาการยืม-คืนเหมาะสมกับการให้บริการ 49.72 45.22 4.78 0.28 0.00 
4.  การจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศบนชั้นสามารถ
ค้นหาได้ง่ายและรวดเร็ว 

30.06 50.28 17.70 1.97 0.00 

5.  เวลาที่ให้บริการ (เวลาเปิด-ปิด) มีความเหมาะสม 41.85 48.03 8.71 1.40 0.00 
 

จากตารางพบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการให้บริการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน     
หอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ด้านกระบวนการ/
ขั้นตอนการให้บริการ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ลําดับที่ 1 คือ มีขั้นตอนการให้บริการที่เป็นระบบ    
(ร้อยละ 91.52 ) ลําดับที่  2 คือ การให้บริการสะดวกและรวดเร็ว (ร้อยละ 90.28)  ลําดับที่  3 คือ                        
มีระยะเวลาการยืม-คืนเหมาะสมกับการให้บริการ (ร้อยละ 88.88) ลําดับที่ 4 เวลาที่ให้บริการ       
(เวลาเปิด-ปิด) มีความเหมาะสม  (ร้อยละ 86.07) ลําดับที่ 5 การจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศบนชั้น
สามารถค้นหาได้ง่ายและรวดเร็ว (ร้อยละ 81.69)   

ซึ่งสรุปผลรวมทั้ง 5 ข้อ ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการให้บริการและกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ด้านกระบวนการ/
ขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 87.68) 

3.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการให้บริการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของหอสมุด
และแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย (โรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ด้านบุคลากร 
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ตารางท่ี 12 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ อันดับ ด้านบุคลากร 

รายการประเมิน 

ด้านบุคลากร เฉลี่ย SD ร้อยละ อันดับ 

1.  บุคลากรให้บริการด้วยอัธยาศัยไมตรีที่ดี 4.81 0.42 96.12 1 

2.  บุคลากรให้คําแนะนําและช่วยเหลือในการให้บริการ 4.67 0.50 93.48 5 

3.  บุคลากรให้บริการด้วยความสุภาพและกิริยามารยาทที่
ดี 4.73 0.51 94.61 

3 

4.  บุคลากรให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น 4.67 0.49 93.43 6 

5.  บุคลากรให้บริการด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกันโดย
ไม่เลือกปฏิบัติ 

4.71 0.50 94.21 4 

6.  บุคลากรมีความเข้าใจความต้องการของผู้ใช้บริการ 4.65 0.56 92.92 7 

7.  บุคลากรแต่งกายสุภาพและมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม 4.75 0.48 95.06 2 

รวม 4.71 0.49 94.26 มากที่สุด 
 

ตารางท่ี 13 จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละข้อด้านบุคลากร จํานวน 356 คน 

 
356 จ านวนคนตอบแต่ละข้อ 

รายการประเมิน 

ด้านบุคลากร 5 4 3 2 1 

1.  บุคลากรให้บริการด้วยอัธยาศัยไมตรีที่ดี 290 63 3 0 0 

2.  บุคลากรให้คําแนะนําและช่วยเหลือในการให้บริการ 246 104 6 0 0 
3.  บุคลากรให้บริการด้วยความสุภาพและกิริยามารยาทที่
ดี 

272 72 12 0 0 

4.  บุคลากรให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น 243 109 4 0 0 
5.  บุคลากรให้บริการด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกันโดย
ไม่เลือกปฏิบัติ 

260 89 7 0 0 

6.  บุคลากรมีความเข้าใจความต้องการของผู้ใช้บริการ 243 101 11 1 0 

7.  บุคลากรแต่งกายสุภาพและมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม 275 74 7 0 0 
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ตารางท่ี 14 จํานวนนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดคิดเป็นร้อยละในแต่ละข้อ ด้านบุคลากร 
จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 356 คน  

จ านวนนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด 356 ร้อยละแต่ละข้อ 

รายการประเมิน 

ด้านบุคลากร 5 4 3 2 1 

1.  บุคลากรให้บริการด้วยอัธยาศัยไมตรีที่ดี 81.46 17.70 0.84 0.00 0.00 

2.  บุคลากรให้คําแนะนําและช่วยเหลือในการให้บริการ 69.10 29.21 1.69 0.00 0.00 
3.  บุคลากรให้บริการด้วยความสุภาพและ
กิริยามารยาทที่ดี 

76.40 20.22 3.37 0.00 0.00 

4.  บุคลากรให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น 68.26 30.62 1.12 0.00 0.00 
5.  บุคลากรให้บริการด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน
โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

73.03 25.00 1.97 0.00 0.00 

6.  บุคลากรมีความเข้าใจความต้องการของผู้ใช้บริการ 68.26 28.37 3.09 0.28 0.00 

7.  บุคลากรแต่งกายสุภาพและมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม 77.25 20.79 1.97 0.00 0.00 
 

จากตารางพบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการให้บริการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน        
หอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ด้านบุคลากร ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ลําดับที่ 1 คือบุคลากรให้บริการด้วยอัธยาศัยไมตรีที่ดี (ร้อยละ 96.12)  ลําดับที่ 2 
คือ บุคลากรแต่งกายสุภาพและมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม (ร้อยละ 95.06)  ลําดับที่ 3 คือ บุคลากร
ให้บริการด้วยความสุภาพและกิริยามารยาทที่ดี (ร้อยละ 94.61)  ลําดับที่ 4 คือ บุคลากรให้บริการ
ด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ  (ร้อยละ 94.21)  ลําดับที่ 5 คือ บุคลากรให้
คําแนะนําและช่วยเหลือในการให้บริการ (ร้อยละ 93.48)  ลําดับที่ 6 คือ บุคลากรให้บริการด้วยความเอาใจใส่ 
กระตือรือร้น (ร้อยละ 93.43) ลําดับที่ 7 คือ บุคลากรมีความเข้าใจความต้องการของผู้ใช้บริการ (ร้อยละ 92.92)   

ซึ่งสรุปผลรวมทั้ง 7 ข้อ ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการให้บริการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
หอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ด้านบุคลากร       
อยู่ในระดับมากที่สุด (ร้อยละ 94.26) 
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4.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการให้บริการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของ  
หอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ด้านสภาพแวดล้อม 

 

ตารางท่ี 15 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ อันดับ ด้านสภาพแวดล้อม 

รายการประเมิน 

ด้านสภาพแวดล้อม เฉลี่ย SD ร้อยละ อันดับ 

1.  จํานวนที่นั่งอ่านมีเพียงพอ 4.49 0.67 89.89 1 

2.  มีแสงสว่างเพียงพอ 4.29 0.75 85.79 5 

3.  มีปูายบอกประเภทสิ่งพิมพ์ที่ชัดเจน สะดวกต่อการ
ค้นหา 

4.42 0.63 88.43 3 

4.  ข้อมูลบนเว็บไซต์ห้องสมุดเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ 4.40 0.70 88.03 4 

5.  สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในสะอาดเป็นระเบียบ 4.26 0.68 85.28 7 

6.  สภาพแวดล้อมของห้องสมุดมีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อ
การศึกษาค้นคว้า 

4.49 0.58 89.72 2 

7.  การจัดเรียงหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศบนชั้น
ถูกต้องค้นหาง่าย 

4.07 0.75 81.46 11 

8.  มีแผ่นปูายบอกหมวดหมู่ที่ชั้นหนังสือสะดวกง่ายต่อการ
ค้นหา 

4.29 0.67 85.73 6 

9.  มีที่นั่งจัดไว้อย่างเป็นระเบียบ เพียงพอ พร้อมให้บริการ 4.13 0.76 82.70 10 

10.  มีจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เพียงพอในการสืบค้น
ข้อมูล 

3.97 0.78 79.38 12 

11.  เครื่องคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพต่อการให้บริการ 4.24 0.70 84.89 8 

12.  จุดบริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wireless) มี
ประสิทธิภาพและเพียงพอ 

3.94 0.74 78.82 13 

13.  มีอุปกรณ์ในการสืบค้นมีความทันสมัย 4.16 0.72 83.15 9 

รวม 4.24 0.70 84.86 มาก 
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ตารางท่ี 16 จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละข้อด้านสภาพแวดล้อม จํานวน 356 คน 

 
356 จ านวนคนตอบแต่ละข้อ 

รายการประเมิน 

ด้านสภาพแวดล้อม 5 4 3 2 1 

1.  จํานวนที่นั่งอ่านมีเพียงพอ 208 120 24 4 0 

2.  มีแสงสว่างเพียงพอ 162 139 51 4 0 
3.  มีปูายบอกประเภทสิ่งพิมพ์ที่ชัดเจน สะดวกต่อ
การค้นหา 

178 150 28 0 0 

4.  ข้อมูลบนเว็บไซต์ห้องสมุดเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ 185 132 36 3 0 
5.  สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในสะอาดเป็น
ระเบียบ 

139 174 41 2 0 

6.  สภาพแวดล้อมของห้องสมุดมีบรรยากาศท่ีเอ้ือ
ต่อการศึกษาค้นคว้า 

187 156 12 1 0 

7.  การจัดเรียงหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศบน
ชั้นถูกต้องค้นหาง่าย 

105 180 63 8 0 

8.  มีแผ่นปูายบอกหมวดหมู่ที่ชั้นหนังสือสะดวกง่าย
ต่อการค้นหา 

144 172 38 2 0 

9.  มีที่นั่งจัดไว้อย่างเป็นระเบียบ เพียงพอ พร้อม
ให้บริการ 

121 172 53 10 0 

10.  มีจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เพียงพอในการ
สืบค้นข้อมูล 

89 181 72 14 0 

11.  เครื่องคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพต่อการ
ให้บริการ 

136 176 40 3 1 

12.  จุดบริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wireless) มี
ประสิทธิภาพและเพียงพอ 

76 195 73 12 0 

13.  มีอุปกรณ์ในการสืบค้นมีความทันสมัย 123 167 65 1 0 
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ตารางที่ 17 จํานวนนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดคิดเป็นร้อยละในแต่ละข้อ ด้านสภาพแวดล้อม 
จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 356 คน  

จ านวนนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด 356 ร้อยละแต่ละข้อ 

รายการประเมิน 

ด้านสภาพแวดล้อม 5 4 3 2 1 

1.  จํานวนที่นั่งอ่านมีเพียงพอ 58.43 33.71 6.74 1.12 0.00 

2.  มีแสงสว่างเพียงพอ 45.51 39.04 14.33 1.12 0.00 
3.  มีปูายบอกประเภทสิ่งพิมพ์ที่ชัดเจน สะดวกต่อการ
ค้นหา 

50.00 42.13 7.87 0.00 0.00 

4.  ข้อมูลบนเว็บไซต์ห้องสมุดเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ 51.97 37.08 10.11 0.84 0.00 
5.  สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในสะอาดเป็น
ระเบียบ 

39.04 48.88 11.52 0.56 0.00 

6.  สภาพแวดล้อมของห้องสมุดมีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อ
การศึกษาค้นคว้า 

52.53 43.82 3.37 0.28 0.00 

7.  การจัดเรียงหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศบน
ชั้นถูกต้องค้นหาง่าย 

29.49 50.56 17.70 2.25 0.00 

8.  มีแผ่นปูายบอกหมวดหมู่ที่ชั้นหนังสือสะดวกง่ายต่อ
การค้นหา 

40.45 48.31 10.67 0.56 0.00 

9.  มีที่นั่งจัดไว้อย่างเป็นระเบียบ เพียงพอ พร้อม
ให้บริการ 

33.99 48.31 14.89 2.81 0.00 

10.  มีจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เพียงพอในการ
สืบค้นข้อมูล 

25.00 50.84 20.22 3.93 0.00 

11.  เครื่องคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพต่อการ
ให้บริการ 

38.20 49.44 11.24 0.84 0.28 

12.  จุดบริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wireless) มี
ประสิทธิภาพและเพียงพอ 

21.35 54.78 20.51 3.37 0.00 

13.  มีอุปกรณ์ในการสืบค้นมีความทันสมัย 34.55 46.91 18.26 0.28 0.00 
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จากตารางพบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการให้บริการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน     
หอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ด้านสภาพแวดล้อม 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ลําดับที่ 1 คือ จํานวนที่นั่งอ่านมีเพียงพอ (ร้อยละ 89.89)  ลําดับที่ 2 คือ 
สภาพแวดล้อมของห้องสมุดมีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการศึกษาค้นคว้า (ร้อยละ 89.72)  ลําดับที่ 3 คือ  
มีปูายบอกประเภทสิ่งพิมพ์ที่ชัดเจน สะดวกต่อการค้นหา (ร้อยละ 88.43)  ลําดับที่ 4 ข้อมูลบนเว็บไซต์ห้องสมุด
เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ (ร้อยละ 88.03)  ลําดับที่ 5 มีแสงสว่างเพียงพอ (ร้อยละ 85.79)  ลําดับที่ 6 คือ 
มีแผ่นปูายบอกหมวดหมู่ที่ชั้นหนังสือสะดวกง่ายต่อการค้นหา (ร้อยละ 85.73)  ลําดับที่ 7 คือ 
สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในสะอาดเป็นระเบียบ (ร้อยละ 85.28)  ลําดับที่ 8 คือ เครื่องคอมพิวเตอร์        
มีประสิทธิภาพต่อการให้บริการ (ร้อยละ 84.89) ลําดับที่ 9 คือ มีอุปกรณ์ในการสืบค้นมีความทันสมัย 
(ร้อยละ 83.15)  ลําดับที่ 10 คือ มีที่นั่งจัดไว้อย่างเป็นระเบียบ เพียงพอ พร้อมให้บริการ (ร้อยละ 82.40)     
ลําดับที่ 11 คือ การจัดเรียงหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศบนชั้นถูกต้องค้นหาง่าย (ร้อยละ 81.46)  
ลําดับที่ 12 คือ จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เพียงพอในการสืบค้นข้อมูล (ร้อยละ 79.28)  ลําดับที่ 13 
คือ จุดบริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wireless) มีประสิทธิภาพและเพียงพอ (ร้อยละ 78.82)   

ซึ่งสรุปผลรวมทั้ง 13 ข้อ ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการให้บริการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
หอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ด้านสภาพแวดล้อม 
อยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 84.86) 

5.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการให้บริการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของหอสมุด
และแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย (โรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การอ่าน ภาคเรียนที่ 1 
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ตารางที่ 18 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ อันดับ ด้านความพึงพอใจที่มีต่อ   
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ภาคเรียนที่ 1 

รายการประเมิน 
ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
ภาคเรียนที่ 1 

เฉลี่ย SD ร้อยละ อันดับ 

1.  กิจกรรม Need a good book หนังสือดีที่หนูต้องการ 4.63 0.51 92.58 2 

2.  กิจกรรม Shopping Knowledge 4.52 0.54 90.34 5 

3.  กิจกรรม We are Storyteller 4.51 0.61 90.11 6 

4.  กิจกรรมเกมถอดรหัสอัจฉริยะ 4.22 0.70 84.38 10 

5.  กิจกรรมเก้าอ้ีดิวอ้ี 4.19 0.70 83.88 11 

6.  กิจกรรมแก๊งซ่าท้าทดลอง 4.54 0.61 90.90 4 

7.  กิจกรรมคืนฉันสู่ชั้น 4.26 0.69 85.11 9 

8.  กิจกรรมตักไข่พาโชค 4.32 0.67 86.46 7 

9.  กิจกรรมปริศนาสายฟูาแลบ 4.14 0.79 82.81 12 

10.  กิจกรรมปิงโกธาตุ 4.27 0.69 85.39 8 

11.  กิจกรรมพจนานุกรมพาเพลิน 4.57 0.57 91.40 3 

12.  กิจกรรมปิดเทอมเปิดตํารา 4.70 0.52 93.93 1 

รวม 4.50 0.60 90.09 มากที่สุด 
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ตารางที่ 19 จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละข้อด้านความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน ภาคเรียนที่ 1 จํานวน 356 คน 

 
356 จ านวนคนตอบแต่ละข้อ 

รายการประเมิน 
ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
ภาคเรียนที่ 1 5 4 3 2 1 

1.  กิจกรรม Need a good book หนังสือดีที่หนูต้องการ 229 122 5 0 0 

2.  กิจกรรม Shopping Knowledge 192 156 8 0 0 

3.  กิจกรรม We are Storyteller 202 132 22 0 0 

4.  กิจกรรมเกมถอดรหัสอัจฉริยะ 132 173 48 3 0 

5.  กิจกรรมเก้าอ้ีดิวอ้ี 125 178 50 3 0 
6.  กิจกรรมแก๊งซ่าท้าทดลอง 215 120 21 0 0 
7.  กิจกรรมคืนฉันสู่ชั้น 140 168 47 1 0 
8.  กิจกรรมตักไข่พาโชค 154 165 35 2 0 
9.  กิจกรรมปริศนาสายฟูาแลบ 127 164 53 12 0 
10.  กิจกรรมปิงโกธาตุ 145 163 47 1 0 
11.  กิจกรรมพจนานุกรมพาเพลิน 217 125 14 0 0 
12.  กิจกรรมปิดเทอมเปิดตํารา 258 88 10 0 0 
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ตารางที่ 20 จํานวนนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดคิดเป็นร้อยละในแต่ละข้อด้านความพึงพอใจที่มีต่อ
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ภาคเรียนที่ 1 จํานวนทั้งหมด 356 คน  

จ านวนนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด 356 ร้อยละแต่ละข้อ 

รายการประเมิน 
ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
ภาคเรียนที่ 1 

5 4 3 2 1 

1.  กิจกรรม Need a good book หนังสือดีที่หนู
ต้องการ 

64.33 34.27 1.40 0.00 0.00 

2.  กิจกรรม Shopping Knowledge 53.93 43.82 2.25 0.00 0.00 

3.  กิจกรรม We are Storyteller 56.74 37.08 6.18 0.00 0.00 

4.  กิจกรรมเกมถอดรหัสอัจฉริยะ 37.08 48.60 13.48 0.84 0.00 

5.  กิจกรรมเก้าอ้ีดิวอ้ี 35.11 50.00 14.04 0.84 0.00 
6.  กิจกรรมแก๊งซ่าท้าทดลอง 60.39 33.71 5.90 0.00 0.00 
7.  กิจกรรมคืนฉันสู่ชั้น 39.33 47.19 13.20 0.28 0.00 
8.  กิจกรรมตักไข่พาโชค 43.26 46.35 9.83 0.56 0.00 
9.  กิจกรรมปริศนาสายฟูาแลบ 35.67 46.07 14.89 3.37 0.00 
10.  กิจกรรมปิงโกธาตุ 40.73 45.79 13.20 0.28 0.00 
11.  กิจกรรมพจนานุกรมพาเพลิน 60.96 35.11 3.93 0.00 0.00 
12.  กิจกรรมปิดเทอมเปิดตํารา 72.47 24.72 2.81 0.00 0.00 

 

จากตารางพบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนและบุคลากรที่มีต่อการให้บริการของ     
หอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย     
(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ด้านความพึงพอใจ  
ที่มีต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ภาคเรียนที่ 1 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ลําดับที่ 1 คือ กิจกรรมปิดเทอม  
เปิดตํารา (ร้อยละ 93.93) ลําดับที่ 2 คือ กิจกรรม Need a good book หนังสือดีที่หนูต้องการ (ร้อยละ 92.58)  
ลําดับที่ 3 กิจกรรมพจนานุกรมพาเพลิน (ร้อยละ 91.40) ลําดับที่ 4 กิจกรรมแก๊งซ่าท้าทดลอง (ร้อยละ 90.90)  
ลําดับที่ 5 กิจกรรม Shopping Knowledge (ร้อยละ 90.34) ลําดับที่ 6 คือ กิจกรรม We are Storyteller      
(ร้อยละ 90.11) ลําดับที่ 7 คือ กิจกรรมตักไข่พาโชค (ร้อยละ 86.46) ลําดับที่ 8 คือ กิจกรรมปิงโกธาตุ         
(ร้อยละ 85.39) ลําดับที่ 9 คือ กิจกรรมคืนฉันสู่ชั้น (ร้อยละ 85.11) ลําดับที่ 10 คือ กิจกรรมเกม
ถอดรหัสอัจฉริยะ (ร้อยละ 84.38) ลําดับที่ 11 คือ กิจกรรมเก้าอ้ีดิวอ้ี (ร้อยละ 83.88) ลําดับที่ 12 
คือ กิจกรรมปริศนาสายฟูาแลบ (ร้อยละ 82.81)   
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ซึ่งสรุปผลรวมทั้ง 12 ข้อ ความพึงพอใจของนักเรียนและบุคลากรที่มีต่อการให้บริการของ
หอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ด้านความพึงพอใจ  
ที่มีต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ภาคเรียนที่ 1 อยู่ในระดับมากที่สุด (ร้อยละ 90.09) 

6.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการให้บริการของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ
กาญจนาภิเษก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) สํานักงาน  
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ภาคเรียนที่ 2 

 

ตารางที่ 21 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ อันดับ ด้านความพึงพอใจที่มี        
ต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ภาคเรียนที่ 2 

รายการประเมิน 
ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
ภาคเรียนที่ 2 

เฉลี่ย SD ร้อยละ อันดับ 

1.  กิจกรรมตั้งโต๊ะท้าทดลอง 4.75 0.47 94.94 2 

2.  กิจกรรมลับสมองประลองกึ๋น 4.74 0.48 94.78 3 

3.  กิจกรรม Merry Christmas and Happy New Year   4.54 0.62 90.90 6 

4.  กิจกรรมโจรสลัดหรรษา & ล้วงลับจับไข่ 4.53 0.66 90.67 7 

5.  กิจกรรมชวนคิดพิชิตปริศนา 4.69 0.50 93.88 4 

6.  กิจกรรมEnjoyable to read Pcccr E-Book 4.55 0.61 91.07 5 

7.  กิจกรรมปิดเทอมเปิดตํารา 4.80 0.43 96.07 1 

รวม 4.65 0.53 93.18 มากที่สุด 
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ตารางที่ 22 จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละข้อด้านความพึงพอใจที่มีต่อการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ภาคเรียนที่ 2 จํานวน 356 คน 

 
356 จ านวนคนตอบแต่ละข้อ 

รายการประเมิน 
ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
ภาคเรียนที่ 2 

5 4 3 2 1 

1.  กิจกรรมตั้งโต๊ะท้าทดลอง 272 78 6 0 0 

2.  กิจกรรมลับสมองประลองกึ๋น 269 81 6 0 0 

3.  กิจกรรม Merry Christmas and Happy New Year   217 116 23 0 0 
4.  กิจกรรมโจรสลัดหรรษา & ล้วงลับจับไข่ 221 105 29 1 0 
5.  กิจกรรมชวนคิดพิชิตปริศนา 254 95 7 0 0 
6.  กิจกรรมEnjoyable to read Pcccr E-Book 220 113 23 0 0 
7.  กิจกรรมปิดเทอมเปิดตํารา 290 62 4 0 0 

 
ตารางที่ 23 จํานวนนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดคิดเป็นร้อยละในแต่ละข้อด้านความพึงพอใจที่มีต่อ

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ภาคเรียนที่ 2 จํานวนทั้งหมด 356 คน  

จ านวนนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด 356 ร้อยละแต่ละข้อ 

รายการประเมิน 
ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
ภาคเรียนที่ 2 

5 4 3 2 1 

1.  กิจกรรมตั้งโต๊ะท้าทดลอง 76.40 21.91 1.69 0.00 0.00 

2.  กิจกรรมลับสมองประลองกึ๋น 75.56 22.75 1.69 0.00 0.00 
3.  กิจกรรม Merry Christmas and Happy New 
Year   

60.96 32.58 6.46 0.00 0.00 

4.  กิจกรรมโจรสลัดหรรษา & ล้วงลับจับไข่ 62.08 29.49 8.15 0.28 0.00 
5.  กิจกรรมชวนคิดพิชิตปริศนา 71.35 26.69 1.97 0.00 0.00 
6.  กิจกรรมEnjoyable to read Pcccr E-Book 61.80 31.74 6.46 0.00 0.00 
7.  กิจกรรมปิดเทอมเปิดตํารา 81.46 17.42 1.12 0.00 0.00 
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จากตารางพบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนและบุคลากรที่มีต่อการให้บริการของ     
หอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ด้านความพึงพอใจ  
ที่มีต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ภาคเรียนที่ 2 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ลําดับที่ 1 คือ กิจกรรมปิดเทอม  
เปิดตํารา (ร้อยละ 96.07) ลําดับที่ 2 คือ กิจกรรมตั้งโต๊ะท้าทดลอง (ร้อยละ 94.94) ลําดับที่ 3  
กิจกรรมลับสมองประลองกึ๋น (ร้อยละ 94.78) ลําดับที่ 4 กิจกรรมชวนคิดพิชิตปริศนา (ร้อยละ 93.88)  ลําดับที่ 5 
กิจกรรม Enjoyable to read Pcccr E-Book (ร้อยละ 91.07) ลําดับที่ 6 คือ กิจกรรม Merry 
Christmas and Happy New Year (ร้อยละ 90.90) ลําดับที่ 7 คือ กิจกรรมโจรสลัดหรรษา & ล้วงลับจับไข่    
(ร้อยละ 60.67)   

ซึ่งสรุปผลรวมทั้ง 7 ข้อ ความพึงพอใจของนักเรียนและบุคลากรที่มีต่อการให้บริการของ
หอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ด้านความพึงพอใจ  
ที่มีต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ภาคเรียนที่ 2 อยู่ในระดับมากที่สุด (ร้อยละ 93.18) 

 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ การแสดงความคิดเห็น 
1.  การให้บริการของหอสมุดจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ของผู้ใช้บริการกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 360 คน  

ส่งกลับมา 356 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 87.11 
2.  “จุดเด่น” ของการบริการและกิจกรรมที่ท่านประทับใจ คือ บริการของหอสมุดประทับใจ

มากที่สุด คือ บริการยืม-คืน มีระบบการให้บริการสะดวก รวดเร็ว  เป็นระบบบริการจากเจ้าหน้าที่
และเครื่องยืม-คืนอัตโนมัติ ซึ่งบุคลากร ให้บริการสุภาพเป็นกันเอง พูดจาไพเราะ อัธยาศัยดี เอาใจใส่ 
กระตือรือร้นและให้คําแนะนําช่วยเหลือดี แต่งกายสุภาพ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน คือ กิจกรรมปิด
เทอมเปิดตํารา เป็นกิจกรรมที่สามารถยืมหนังสือกลับบ้านไปอ่านได้โดยไม่มีค่าปรับ นักเรียนส่วนมาก
ชอบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพราะกิจกรรมมีความหลากหลายแปลกใหม ่สนุกสนาน น่าสนใจร่วมทั้ง
ยังได้ความรู้ 

3.   จุดที่ควรปรับปรุง” คือ ประสิทธิภาพการใช้งานคอมพิวเตอร์ เครือข่ายไม่ดีเน็ตช้า คอมพิวเตอร์     
ไม่เพียงพอ ควรมีหนังสือใหม ่  ๆมาเพ่ิมเติม ตู้หนังสือไม่เพียงพอ ห้องน้ําเหม็น กลิ่นอับในห้อง   e-library 

4.   ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม (เสนอเป็นชื่อหนังสือได้) คือ เพ่ิมหนังสือหมวดภาษาอังกฤษ คู่มือสอบ 
หนังสือภาษาญี่ปุุน หนังสือภาษาจีน คู่มือเตรียมสอบทั่วไป คู่มือวิทยาศาสตร์ หนังสือคณิตศาสตร์ 
(ทําโจทย์) นวนิยายจีน หนังสือวิทยาศาสตร์ ม.ต้น หนังสือแนวปรัชญา 
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สรุปผลการด าเนินงาน 
 จากการสํารวจความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการให้บริการหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิม
พระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)  สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36  ตั้งแต่ช่วงปีการศึกษา 2560 (มีนาคม 2560-มีนาคม 2561) 
ในการดําเนินงานปรากฏว่า จากประชากรกลุ่มตัวอย่าง คือ 

คร/ูอาจารย์/บุคลากร/เจ้าหน้าที่ในโรงเรียน  จํานวน  10 คน 
นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) จํานวน  346 คน 

 ปรากฏว่าผลการประเมินความพึงพอใจในการดําเนินงานหอสมุด ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.98          
คิดเป็นร้อยละ 98.88 หมายถึง ความพึงพอใจระดับดีมาก 
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บทท่ี ๕ 
สรุปผลการศึกษา อภิปลายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจต่อการให้บริการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของ

หอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  
(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ศึกษาเกี่ยวกับ   
ความพึงพอใจต่อการให้บริการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ในด้านทรัพยากรสารสนเทศ ด้านกระบวนการ/
ขั้นตอนการให้บริการ ด้านบุคลากร ด้านสภาพแวดล้อม ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรม  

 
สรุปผลการศึกษา 

การดําเนินการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อการให้บริการและ
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านของนักเรียนในการให้บริการและการจัดกิจกรรมของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้
เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)   
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ประจําปีการศึกษา 2560 และเพ่ือเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงการให้บริการให้บริการและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากร คือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ครู อาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักเรียนในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ประจําปีการศึกษา 2560 โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)   
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งเก็บข้อมูลมาได้ จํานวน 360 ชุด โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
 1.  เพศ 
 2.  สถานภาพส่วนตัว 
 3.  จํานวนครั้งที่นักเรียนมาใช้บริการต่อระยะเวลา 1 เดือน 
 4.  ช่วงเวลาของการใช้งาน 
 5.  ประเภทงานที่นักเรียนใช้บริการ 
ตอนที่ 2  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของ

หอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  
(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 5 ด้าน ได้แก่ 

1.  ด้านทรัพยากรสารสนเทศ   
2.  ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ   
3.  ด้านบุคลากร ด้านสภาพแวดล้อม  
4.  ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรม ภาคเรียนที่ 1  
5.  ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรม ภาคเรียนที่ 2  
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ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า ( rating scale) ตามแบบของ ลิเคิร์ท 
(likert’s scale) เพ่ือวัดระดับความพึงพอใจ 

ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะ ได้แก่ ข้อเสนอแนะ การแสดงความคิดเห็น ต่าง ๆ ในการปรับปรุงให้บริการ 
สําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS/PC คํานวณหาค่าความถี่ (Frequency) 
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการทดสอบ
สมมติฐานเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความพึงพอใจในการใช้บริการ 

 

สรุปผลการศึกษาวิจัย 
ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจต่อการให้บริการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของ

หอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  
(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย    
จากกลุ่มตัวอย่างที่เข้าใช้บริการหอสมุด จํานวน 360 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 
แบบสอบถาม ได้รับแบบสอบถามคืนมา จํานวน 356 ฉบับ สรุปผลได้ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 1.  เพศ 
 2.  สถานภาพส่วนตัว 
 3.  จํานวนครั้งที่นักเรียนมาใช้บริการต่อระยะเวลา 1 เดือน 
 4.  ช่วงเวลาของการใช้งาน 
 5.  ประเภทงานที่นักเรียนใช้บริการ 
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ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการให้บริการหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก 
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 36 ด้านข้อมูลเบื้องต้นผู้ตอบแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่างที่เข้าใช้บริการห้องสมุด 
จํานวน 356 คน  

1.  เพศ 
ผู้ ใช้บริการส่วนมากเป็นเพศหญิง จํานวน 225 คน (ร้อยละ 62.50) เพศชาย จํานวน 131 คน           

(ร้อยละ 36.38) 
2.  สถานภาพส่วนตัว 
จํานวนผู้กรอกแบบสอบถามมากที่สุด ลําดับที่ 1 คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จํานวน 78 คน   

(ร้อยละ 21.91) ลําดับที่ 2 คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จํานวน 63 คน (ร้อยละ 17.69) ลําดับที่ 3 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จํานวน 59 คน (ร้อยละ 16..57) ลําดับที่ 4 คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
จํานวน 49 คน (ร้อยละ 13.76) ลําดับที่ 5 คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 47 คน (ร้อยละ 13.20)   
ลําดับที่ 6 คือ ครู อาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าทีแ่ละนักเรียน จํานวน 10 คน (ร้อยละ 2.08) 

3.  จํานวนครั้งที่นักเรียนมาใช้บริการต่อระยะเวลา 1 เดือน 
จํานวนครั้งที่นักเรียนมาใช้บริการต่อระยะเวลา 1 เดือนมากที่สุด อันดับที่ 1 คือ มากกว่า 20 ครั้งขึ้นไป 

(ร้อยละ 37.35) อันดับที่ 2 คือ 16-20 ครั้ง (ร้อยละ 26.40) อันดับที่ 3 คือ 11-15 ครั้ง (ร้อยละ 24.15) อันดับที่ 4 
คือ 5-10 ครั้ง (ร้อยละ 12.07) 

4.  ช่วงเวลาของการใช้งาน 
ช่วงเวลาของการใช้งานมากที่สุด อันดับที่ 1 คือ วันเสาร์ – อาทิตย์ (ร้อยละ 79.49) อันดับที่ 2 คือ 

ช่วงเวลาหลังเลิกเรียน (ร้อยละ 66.01) อันดับที่ 3 คือ ช่วงเวลาพักกลางวัน (ร้อยละ 61.51) อันดับที่ 4 
คือ ช่วงเวลาเรียน (ร้อยละ 48.31) อันดับที่ 5 คือ ช่วงเวลา  CSG. กลางวัน (ร้อยละ 30.89) 

5.  ประเภทงานที่นักเรียนใช้บริการ 
ประเภทที่นักเรียนและบุคลากรใช้บริการมากที่สุด ลําดับที่ 1 คือ บริการยืม-คืน จํานวน 337 คน    

(ร้อยละ 94.66) ลําดับที่ 2 คือ บริการอินเตอร์เน็ต จํานวน 306 คน (ร้อยละ 85.95) ลําดับที่ 3 คือ 
บริการคอมพิวเตอร์สําหรับพิมพ์งาน จํานวน 292 คน (ร้อยละ 82.02) ลําดับที่ 4 คือ บริการยืม
วารสาร-หนังสือพิมพ์ จํานวน 119 คน (ร้อยละ 33.42) ลําดับที่ 5 คือ บริการห้องศูนย์ทางไกลฯ 
จํานวน 72 คน (ร้อยละ 20.22) ลําดับที่ 6 คือ บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 50 คน (ร้อยละ 3.37) 

ซึ่งสรุปผลได้ว่าผู้ใช้บริการส่วนมากเป็นเพศหญิง จํานวนผู้กรอกแบบสอบถามมากที่สุด คือ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จํานวนที่ครั้งท่ีมาใช้บริการส่วนมาก มากว่า 16-20 ครั้ง/เดือน ช่วงเวลา
ที่เข้ามาใช้บริการมากที่สุด คือ วันเสาร์-อาทิตย์ ประเภทงานที่ใช้บริการมากที่สุด คือ บริการยืม-คืน 



72 
 

ตอนที่ 2  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของหอสมุด
และแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 5 ด้าน ได้แก่ 

1.  ด้านทรัพยากรสารสนเทศ   
2.  ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ   
3.  ด้านบุคลากร  
4.  ด้านสภาพแวดล้อม  
5.  ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรม ภาคเรียนที่ 1  
6.  ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรม ภาคเรียนที่ 2  
 
1.  ด้านทรัพยากรสารสนเทศ   
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการให้บริการหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 36 ด้านทรัพยากรสารสนเทศ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ลําดับที่ 1 คือ ทรัพยากรสารสนเทศ          
มีจํานวนเพียงพอต่อความต้องการ (ร้อยละ 88.65) ลําดับที่ 2 คือ ทรัพยากรสารสนเทศทันสมัยและ 
มีจํานวนเพียงพอ (ร้อยละ 84.89) ลําดับที่ 3 คือ วารสารและหนังสือพิมพ์ที่บอกรับครอบคลุมกับ
ความต้องการ (ร้อยละ 83.48)   

ซึ่งสรุปผลรวมทั้ง 3 ข้อ ระดับความพึงพอใจของนักเรียนและบุคลากรที่มีต่อการให้บริการ
หอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ด้านทรัพยากรสารสนเทศ        
อยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 85.67) 

2.  ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ   
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการให้บริการหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 36 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ลําดับที่ 1 คือ    
มีขั้นตอนการให้บริการที่เป็นระบบ (ร้อยละ 91.52) ลําดับที่ 2 คือ การให้บริการสะดวกและรวดเร็ว 
(ร้อยละ 90.28) ลําดับที่ 3 คือ มีระยะเวลาการยืม-คืนเหมาะสมกับการให้บริการ (ร้อยละ 88.88) 
ลําดับที่ 4 เวลาที่ให้บริการ (เวลาเปิด-ปิด) มีความเหมาะสม (ร้อยละ 86.07) ลําดับที่ 5 การจัดเรียง
ทรัพยากรสารสนเทศบนชั้นสามารถค้นหาได้ง่ายและรวดเร็ว (ร้อยละ 81.69)  
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ซึ่งสรุปผลรวมทั้ง 5 ข้อ ระดับความพึงพอใจของนักเรียนและบุคลากรที่มีต่อการให้บริการ
หอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ด้านกระบวนการ/
ขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 87.68) 

3.  ด้านบุคลากร  
ความพึงพอใจของนักเรียนและบุคลากรที่มีต่อการให้บริการหอสมุดและแหล่งเรียนรู้     

เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)   
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ด้านบุคลากร ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ลําดับที่ 1 คือ
บุคลากรให้บริการด้วยอัธยาศัยไมตรีที่ดี (ร้อยละ 96.12) ลําดับที่ 2 คือ บุคลากรแต่งกายสุภาพและมี
บุคลิกภาพที่เหมาะสม (ร้อยละ 95.06) ลําดับที่ 3 คือ บุคลากรให้บริการด้วยความสุภาพและ
กิริยามารยาทที่ดี (ร้อยละ 94.61) ลําดับที่ 4 คือ บุคลากรให้บริการด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน
โดยไม่เลือกปฏิบัติ (ร้อยละ 94.21) ลําดับที่ 5 คือ บุคลากรให้คําแนะนําและช่วยเหลือในการให้บริการ       
(ร้อยละ 93.48) ลําดับที่ 6 คือ บุคลากรให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น (ร้อยละ 93.43) 
ลําดับที่ 7 คือ บุคลากรมีความเข้าใจความต้องการของผู้ใช้บริการ (ร้อยละ 92.92)   

ซึ่งสรุปผลรวมทั้ง 7 ข้อ ความพึงพอใจของนักเรียนและบุคลากรที่มีต่อการให้บริการของ
หอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ด้านบุคลากร       
อยู่ในระดับมากที่สุด (ร้อยละ 94.26) 

4.  ด้านสภาพแวดล้อม 
ความพึงพอใจของนักเรียนและบุคลากรที่มีต่อการให้บริการหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิม

พระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)  
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ด้านสภาพแวดล้อม ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ลําดับที่ 1 คือ 
จํานวนที่นั่งอ่านมีเพียงพอ (ร้อยละ 89.89) ลําดับที่ 2 คือ สภาพแวดล้อมของห้องสมุดมีบรรยากาศที่
เอ้ือต่อการศึกษาค้นคว้า (ร้อยละ 89.72) ลําดับที่ 3 คือ มีปูายบอกประเภทสิ่งพิมพ์ที่ชัดเจน     
สะดวกต่อการค้นหา (ร้อยละ 88.43) ลําดับที่ 4 ข้อมูลบนเว็บไซต์ห้องสมุดเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้  
(ร้อยละ 88.03) ลําดับที่ 5 มีแสงสว่างเพียงพอ (ร้อยละ 85.79) ลําดับที่ 6 คือ มีแผ่นปูายบอก
หมวดหมู่ที่ชั้นหนังสือสะดวกง่ายต่อการค้นหา (ร้อยละ 85.73) ลําดับที่ 7 คือ สภาพแวดล้อม
ภายนอกและภายในสะอาดเป็นระเบียบ (ร้อยละ 85.28) ลําดับที่ 8 คือ เครื่องคอมพิวเตอร์           
มีประสิทธิภาพต่อการให้บริการ (ร้อยละ 84.89) ลําดับที่ 9 คือ มีอุปกรณ์ในการสืบค้นมีความทันสมัย 
(ร้อยละ 83.15 ) ลําดับที่  10 คือ มีที่นั่ งจัดไว้อย่างเป็นระเบียบ เพียงพอ พร้อมให้บริการ           
(ร้อยละ 82.40) ลําดับที่ 11 คือ การจัดเรียงหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศบนชั้นถูกต้องค้นหาง่าย 
(ร้อยละ 81.46) ลําดับที่ 12 คือ จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เพียงพอในการสืบค้นข้อมูล (ร้อยละ 79.28)    
ลําดับที่ 13 คือ จุดบริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wireless) มีประสิทธิภาพและเพียงพอ (ร้อยละ 78.82)   
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ซ่ึงสรุปผลรวมทั้ง 13 ข้อ ความพึงพอใจของนักเรียนและบุคลากรที่มีต่อการให้บริการหอสมุด
และแหล่งเรียนรู้ เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย     
(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ด้านสภาพแวดล้อม 
อยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 84.86) 

5.  ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรม ภาคเรียนที่ 1 
ความพึงพอใจของนักเรียนและบุคลากรที่มีต่อการให้บริการของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้ 

เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ด้านความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  
ภาคเรียนที่ 1 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ลําดับที่ 1 คือ กิจกรรมปิดเทอมเปิดตํารา (ร้อยละ 93.93)  
ลําดับที่ 2 คือ กิจกรรม Need a good book หนังสือดีที่หนูต้องการ (ร้อยละ92.58) ลําดับที่ 3 
กิจกรรมพจนานุกรมพาเพลิน (ร้อยละ 91.40) ลําดับที่ 4 กิจกรรมแก๊งซ่าท้าทดลอง (ร้อยละ 90.90)  
ลําดับที่ 5 กิจกรรม Shopping Knowledge (ร้อยละ 90.34) ลําดับที่ 6 คือ กิจกรรม We are Storyteller    
(ร้อยละ 90.11) ลําดับที่ 7 คือ กิจกรรมตักไข่พาโชค (ร้อยละ 86.46) ลําดับที่ 8 คือ กิจกรรมปิงโกธาตุ        
(ร้อยละ 85.39) ลําดับที่ 9 คือ กิจกรรมคืนฉันสู่ชั้น (ร้อยละ 85.11) ลําดับที่ 10 คือ กิจกรรมเกมถอดรหัสอัจฉริยะ 
(ร้อยละ 84.38) ลําดับที่ 11 คือ กิจกรรมเก้าอ้ีดิวอ้ี (ร้อยละ 83.88) ลําดับที่ 12 คือ กิจกรรมปริศนาสายฟูาแลบ 
(ร้อยละ 82.81)   

ซึ่งสรุปผลรวมทั้ง 12 ข้อ ความพึงพอใจของนักเรียนและบุคลากรที่มีต่อการให้บริการของ
หอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ด้านความพึงพอใจ  
ที่มีต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ภาคเรียนที่ 1 อยู่ในระดับมากที่สุด (ร้อยละ 90.09) 

6.  ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรม ภาคเรียนที่ 2  
ความพึงพอใจของนักเรียนและบุคลากรที่มีต่อการให้บริการของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้

เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์
ภูมิภาค) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ด้านความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน ภาคเรียนที่ 2 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ลําดับที่ 1 คือ กิจกรรมปิดเทอมเปิดตํารา  
(ร้อยละ 96.07)  ลําดับที่ 2 คือ กิจกรรมตั้งโต๊ะท้าทดลอง (ร้อยละ 94.94) ลําดับที่ 3 กิจกรรม      
ลับสมองประลองกึ๋น (ร้อยละ 94.78) ลําดับที่ 4 กิจกรรมชวนคิดพิชิตปริศนา (ร้อยละ 93.88)    
ลําดับที่ 5 กิจกรรมEnjoyable to read Pcccr E-Book (ร้อยละ 91.07) ลําดับที่ 6 คือ กิจกรรม 
Merry Christmas and Happy New Year (ร้อยละ 90.90) ลําดับที่ 7 คือ กิจกรรมโจรสลัดหรรษา 
& ล้วงลับจับไข่ (ร้อยละ 60.67)   
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ซึ่งสรุปผลรวมทั้ง 7 ข้อ ความพึงพอใจของนักเรียนและบุคลากรที่มีต่อการให้บริการของ
หอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ด้านความพึงพอใจ  
ที่มีต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ภาคเรียนที่ 2 อยู่ในระดับมากที่สุด (ร้อยละ 93.18) 
 
อภิปรายผล 

ผลการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจต่อการให้บริการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของนักเรียนต่อ
การให้บริการและการจัดกิจกรรมของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก 
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 36 ประจําปีการศึกษา 2560  

ความพึงพอใจต่อการให้บริการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  พบว่า มีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจาก บริการสารสนเทศเพ่ือ
การค้นคว้าและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เป็นบริการที่อํานวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการใน
การค้นหาข้อมูลบริการคือหัวใจของเรา ซึ่งเน้นย้ําให้เจ้าหน้าที่ตระหนักในเรื่องการบริการที่ต้องมีความ
รับผิดชอบ กระตือรือร้น ยิ้มแย้มแจ่มใส เอาใจใส่ และเต็มใจบริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ  ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ วิษณุพงษ์ สงวนสัจพงษ์ (2547 : 75-78) ที่พบว่า การให้บริการที่ดี คือ         
การช่วยเหลือเกื้อกูลและอํานวยความสะดวกแก่ ผู้ใช้บริการ เพ่ือให้เกิดความพอใจรักใคร่และศรัทธา
ต่อการให้บริการ ทั้งนี้ผู้ปฏิบัติงานต้องให้ความร่วมมือพัฒนาการให้ เจริญก้าวหน้า และเป็นไปด้วย
ความเสมอภาค ความต้องการของผู้ใช้บริการ พบว่า มีความต้องการโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากเป็นบริการที่ ให้ความช่วยเหลือ เอ้ืออํานวยความสะดวก และช่วยประหยัดเวลาให้กับ
ผู้ใช้บริการอย่างแท้จริง ซึ่งสอดคล้องกับ ผลการวิจัยของ เกวลี จันทร์ต๊ะมา (2549 : 96) เรื่อง     
การประเมินคุณภาพการบริการของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ผลจากการศึกษา ระดับความพึงพอใจ ด้านทรัพยากรสารสนเทศ โดยรวมอยู่ในระดับ มาก 
จํานวนนักเรียนทั้งหมด 720 คน หนังสือทั้งหมด 40,794 เล่ม คิดเป็น จํานวน 56 เล่มต่อคน  คิดเป็นร้อยละ 100 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ทรัพยากรสารสนเทศ  มีความทันสมัยมีจํานวนเพียงพอต่อความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ  
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รายการทรัพยากรสารสนเทศในหอสมุด ดังนี้ 

ล าดับ รายการ จ านวน 
1 หนังสือภาษาอังกฤษ           776 
2 หนังสือทั่วไปภาษาไทย     26,458 
3 คู่มือเตรียมสอบ               4,571 
4 หนังสืออ้างอิง                 2,340 
5 Fic (นวนิยายต่างประเทศ)    473 
6 สอวน.                           417   
7 E-Book    627 

รวม 40,794 
 

ผลจากการศึกษา ระดับความพึงพอใจ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ โดยรวมอยู่
ในระดับมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่า หอสมุดมีข้ันตอนการให้บริการที่เป็นระบบ สะดวก รวดเร็วมีระยะเวลา
การยืม-คืนที่เหมาะสม จัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศ เป็นหมวดหมู่ สามารถค้นหาได้ง่าย รวดเร็ว เวลาที่ให้บริการ 
(เปิด-ปิด) มีความเหมาะสม 

ผลจากการศึกษา ระดับความพึงพอใจ ด้านบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่า หอสมุดมีบุคลากรที่ให้บริการด้วยอัธยาศัยที่ดีให้คําแนะนํา ช่วยเหลือในการบริการ มีความสุภาพ
กิริยามารยาทที่ดี เอาใจใส่ กระตือรือร้น เข้าใจความต้องการของผู้ใช้บริการ ให้ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน   
โดยไม่เลือกปฏิบัติ แต่งกายสุภาพและมีบุคลิกภาพเหมาะสมกับการให้บริการ 

ผลจากการศึกษา ระดับความพึงพอใจ ด้านสภาพแวดล้อม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่า 
หอสมุดมีพ้ืนที่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ แสงสว่างเพียงพอ มีปูายบอกประเภทสิ่งพิมพ์
ที่ชัดเจน สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสะอาดเป็นระเบียบ มีที่นั่งเพียงพอ  

ผลจากการศึกษา ระดับความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ในภาคเรียนที่ 1-2
ของหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 โดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด ซึ่งการอ่านจัดเป็นพ้ืนฐานที่สําคัญของการเรียนรู้และการพัฒนาสติปัญญาของคนในสังคมไทย       
การอ่านทําให้เกิดการพัฒนาด้านสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรมและค่านิยมต่าง  ๆ 
รวมทั้งช่วยในการเปลี่ยนแปลงการดําเนินชีวิตโดยพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดของชีวิต  ซึ่งห้องสมุดเห็น
ความสําคัญของการอ่านจึงมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เร้าใจ สร้างความสนใจให้นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีความสุข สนุกสนานกับการร่วมกิจกรรมและสามารถ        
นําความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจําวัน 
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ข้อเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ มีดังนี้ 
1.  เพ่ิมหนังสือหมวดภาษาอังกฤษ  
2.  เพ่ิมหนังสือมือสอบ หนังสือภาษาญี่ปุุน หนังสือภาษาจีน คู่มือเตรียมสอบทั่วไป  คู่มือวิทยาศาสตร์ 

หนังสือคณิตศาสตร์ (ทําโจทย์) นวนิยายจีน หนังสือวิทยาศาสตร์ม.ต้น หนังสือแนวปรัชญา 
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แบบส ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
หอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 

 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 
 2.  เพื่อนําผลการสํารวจมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขงานให้มีคุณภาพสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
กลยุทธ์ของโรงเรียน และนําผลการประเมินมาพัฒนางานและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของหอสมุด
และแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย (โรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 
  
แบบสอบถามชุดนี้ ประกอบด้วย 

ตอนที่ 1    ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2    ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดย

ได้กําหนดระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการในแต่ละด้านเป็น  5  ระดับ คือ  มากท่ีสุด  มาก  ปาน
กลาง  น้อย  น้อยที่สุด   
 ตอนที่ 3     ข้อเสนอแนะ  
 
ตอนที่ 1     ลักษณะการใช้งาน กรุณาทําเครื่องหมาย   ในช่อง   ที่ตรงความจริง 
 

1.  เพศ 

 ชาย   หญิง 
2.  สถานภาพส่วนตัว 

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 ครู/อาจารย์     บุคลากร/เจ้าหน้าท่ี 
 ชุมชน/ผู้ปกครอง  
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3.  จํานวนครั้งที่นักเรียนมาใช้บริการต่อระยะเวลา 1 เดือน 
 5- 10  ครั้ง   11 -15  ครั้ง   16 – 20  ครั้ง  มากกว่า 20 ครั้ง
ขึ้นไป 

4.  ช่วงเวลาของการใช้งาน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 ช่วงเวลาเรียน     ช่วงเวลาพักกลางวัน 
 ช่วงเวลาหลังเลิกเรียน    ช่วงเวลา  CSG. 
 วันเสาร์ – อาทิตย์ 

5.   ประเภทงานที่นักเรียนใช้บริการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 บริการยืม – คืน     บริการอินเตอร์เน็ต 
 บริการหนังสืออิเล็คทรอนิกส์   บริการคอมพิวเตอร์สําหรับพิมพ์งาน 
 บริการห้องศูนย์ทางไกลฯ    บริการยืมวารสาร – หนังสือพิมพ์ 

ตอนที่  2   นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ หอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ
กาญจนาภิเษก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
 กรุณาทําเครื่องหมาย   ในช่องความคิดเห็นที่ตรงกับจริง 

 

ข้อที่ ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

ด้านทรัพยากรสารสนเทศ 
1. ทรัพยากรสารสนเทศมีจํานวนเพียงพอต่อความ

ต้องการ 
     

2. ทรัพยากรสารสนเทศทันสมัยและมีจํานวนเพียงพอ      
3. วารสารและหนังสือพิมพ์ที่บอกรับครอบคลุมกับ

ความต้องการ 
     

ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ 
1. มีข้ันตอนการให้บริการที่เป็นระบบ      
2. การให้บริการสะดวกและรวดเร็ว      
3. มีระยะเวลาการยืม-คืนเหมาะสมกับการให้บริการ      
4. การจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศบนชั้นสามารถ

ค้นหาได้ง่ายและรวดเร็ว 
     

5. เวลาที่ให้บริการ (เวลาเปิด-ปิด) มีความเหมาะสม      
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ข้อที่ ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

ด้านบุคลากร 
1. บุคลากรให้บริการด้วยอัธยาศัยไมตรีที่ดี      
2. บุคลากรให้คําแนะนําและช่วยเหลือในการ

ให้บริการ 
     

3. บุคลากรให้บริการด้วยความสุภาพและ
กิริยามารยาทที่ดี 

     

4. บุคลากรให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น      
5. บุคลากรให้บริการด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน

โดยไม่เลือกปฏิบัติ 
     

6. บุคลากรมีความเข้าใจความต้องการของผู้ใช้บริการ      
7. บุคลากรแต่งกายสุภาพและมีบุคลิกภาพที่

เหมาะสม 
     

ด้านสภาพแวดล้อม 
1. จํานวนที่นั่งอ่านมีเพียงพอ      
2. มีแสงสว่างเพียงพอ      
3. มีปูายบอกประเภทสิ่งพิมพ์ที่ชัดเจน สะดวกต่อการ

ค้นหา 
     

4. ข้อมูลบนเว็บไซต์ห้องสมุดเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้      
5. สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในสะอาดเป็น

ระเบียบ 
     

6. สภาพแวดล้อมของห้องสมุดมีบรรยากาศที่เอ้ือต่อ
การศึกษาค้นคว้า 

     

7. การจัดเรียงหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศบน
ชั้นถูกต้องค้นหาง่าย 

     

8. มีแผ่นปูายบอกหมวดหมู่ที่ชั้นหนังสือสะดวกง่ายต่อ
การค้นหา 

     

9. มีที่นั่งจัดไว้อย่างเป็นระเบียบ เพียงพอ พร้อม
ให้บริการ 

     

10. มีจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เพียงพอในการสืบค้น
ข้อมูล 
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ข้อที่ ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

11. เครื่องคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพต่อการให้บริการ      
12. จุดบริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wireless) มี

ประสิทธิภาพและเพียงพอ 
     

13. มีอุปกรณ์ในการสืบค้นมีความทันสมัย      
ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรม  ภาคเรียนที่ 1 

1. กิจกรรม Need a good book หนังสือดีที่หนู
ต้องการ 

     

2. กิจกรรม Shopping Knowledge      
3. กิจกรรม We are Storyteller      
4. กิจกรรมเกมถอดรหัสอัจฉริยะ      
5. กิจกรรมเก้าอ้ีดิวอ้ี      
6. กิจกรรมแก๊งซ่าท้าทดลอง      
7. กิจกรรมคืนฉันสู่ชั้น      
8. กิจกรรมตักไข่พาโชค      
9. กิจกรรมปริศนาสายฟูาแลบ      
10. กิจกรรมปิงโกธาตุ      
11. กิจกรรมพจนานุกรมพาเพลิน      
12. กิจกรรมปิดเทอมเปิดตํารา      

ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรม  ภาคเรียนที่ 2 
1. กิจกรรม ตั้งโต๊ะท้าทดลอง      
 -  กิจกรรม นักสืบฟองไข่      
 -  กิจกรรม นมสายรุ้ง      

2. กิจกรรม ลับสมองประลองก๋ึน      
 - กิจกรรม ลับสมองประลองก๋ึน Season 1      
 - กิจกรรม ลับสมองประลองก๋ึน Season 2      

3. กิจกรรม Merry Christmas and Happy New 
Year   

     

4. กิจกรรม โจรสลัดหรรษา & ล้วงลับจับไข่      
5. กิจกรรม ชวนคิดพิชิตปริศนา      
6. กิจกรรม Enjoyable to read Pcccr E-Book      
7. กิจกรรมปิดเทอมเปิดตํารา      

รวม      



86 
 

ตอนที่ 3  การแสดงความคิดเห็น 

1.    ถ้าคิดคะแนนเต็ม 10 คะแนน นักเรียนจะให้คะแนนการให้บริการของห้องสมุด ............... 
คะแนน 

2.    “จุดเด่น” ของการบริการและกิจกรรมที่ท่านประทับใจคือ 
..................................................................................... ........................................................................... 

............................................................................................................................. ................................... 

3.     จุดที่ควรปรับปรุง” คือ 
............................................................................................................................. ................................... 

............................................................................................................................. ................................... 

4.     ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม (เสนอเป็นชื่อหนังสือได้) 

................................................................................................................................................................  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

งานห้องสมุด /60 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


