
 

ความพงึพอใจของนักเรียน(ช่วงช้ันที2่)ทีม่ต่ีอการใช้บริการห้องสมุดของ 

โรงเรียนประชานิเวศน์ สังกดักรุงเทพมหานคร 

อุไรวรรณ ฉายรัศมี 

สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 

บทคดัย่อ 

       การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงส ารวจโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและเปรียบเทียบความ

พึงพอใจของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 2(ประถมศึกษาปีท่ี4-6) ท่ีมีต่อการใชบ้ริการหอ้งสมุดของ

โรงเรียนประชานิเวศนส์ังกดักรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ และระดบัชั้นกลุ่มตวัอยา่งท่ี

ใชใ้นการท าวจิยัในคร้ังน้ีคือนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 2(ประถมศึกษาปีท่ี4-6) โรงเรียนประชา

นิเวศนส์ังกดักรุงเทพมหานครภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 จ านวนรวมทั้งส้ิน 130 คน  

โดยใชต้าราง Krejcie และMorgan โดยวธีิการสุ่มอยา่งง่าย(Simple Random Sampling) 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามท่ีผา่นการทดสอบหาค่าความเช่ือมัน่ ดว้ยการหา

ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach,s Alpha Coefficeint) ไดค่้าความเช่ือมัน่

แบบสอบถามเท่ากบั 0.90 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล คือร้อยละ  ค่าฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน  วเิคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการใชบ้ริการหอ้งสมุดของ

โรงเรียนประชานิเวศนส์ังกดักรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ วเิคราะห์ค่าโดยใชค่้า t-test  

แบบ Independent ส าหรับระดบัชั้นการศึกษา  วเิคราะห์ค่าโดยใชค่้า ( One – way  analysis of 

variance ) เม่ือพบความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จึงทดสอบความ

แตกต่างรายคู่ดว้ยวธีิเชฟเฟ่ ( Scheffe  Post hoc  comparison ) 

 

 



 

ผลการวจิยัพบวา่ 

1.นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการหอ้งสมุดของโรงเรียนประชานิเวศน์
สังกดักรุงเทพมหานครในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่มีความพึง
พอใจอยูใ่นระดบัมาก โดยมีความพึงพอใจในดา้นสถานท่ี/ส่ิงอ านวยความสะดวกมากท่ีสุด 
รองลงมาคือดา้นกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบ้ริการและอนัดบัสุดทา้ย คือ ดา้นเจา้หนา้ท่ีผู ้
ใหบ้ริการ  เน่ืองมาจาก เจา้หนา้ท่ีจะใหบ้ริการมีจ านวนจ ากดั จึงท าใหน้กัเรียนไม่ไดรั้บความ
สะดวกสบายหรือการบริการไดไ้ม่เตม็ท่ี อีกส่วนหน่ึงเจา้หนา้ท่ีดูแลหอ้งสมุดตอ้งมีภาระงาน
การสอนในระดบัสายชั้นดว้ย เวลาท่ีจะดูแลหอ้งสมุดจึงมีจ ากดั ท าใหน้กัเรียนท่ีไปใชบ้ริการ
เกิดความเบ่ือหน่าย  เพราะไปใชบ้ริการคน้ควา้หาขอ้มูลไดไ้ม่เตม็ท่ีเท่าท่ีควร 

2.นกัเรียนท่ีมีเพศต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการหอ้งสมุดของโรงเรียน
ประชานิเวศน ์สังกดักรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการหอ้งสมุดไม่แตกต่าง
กนั(ดูจากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากตาราง 9) ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนของค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 2 (ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6) ท่ีมีความพงึพอใจต่อการใช้
บริการหอ้งสมุด โรงเรียนประชานิเวศน ์สังกดักรุงเทพมหานคร อาจสืบเน่ืองมาจากนกัเรียน
ไม่วา่เพศชายหรือเพศหญิงมีการใชบ้ริการหอ้งสมุดอยา่งเท่าเทียมกนั แหล่งการคน้ควา้ก็
เหมือนกนัจึงส่งผลใหค้วามพึงพอใจต่อการใหบ้ริการหอ้งสมุดไม่แตกต่างกนั 

3.นกัเรียนท่ีอยูร่ะดบัชั้นการศึกษาต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการหอ้งสมุด
ของโรงเรียนประชานิเวศน ์สังกดักรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการ
หอ้งสมุดในภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนัสอดคลอ้งกบัผลการวเิคราะห์ตารางท่ี 9 
เน่ืองจากใชห้อ้งสมุดในการศึกษาคน้ควา้เหมือนกนัจึงท าใหเ้ห็นค่าความแตกต่างกนันอ้ยมาก 
ไม่วา่จะเป็นระดบัชั้นท่ีต่างกนัจะมีความพึงพอใจในการใชบ้ริการ 
หอ้งสมุดมีค่าใกลเ้คียงกนัมาก 

 



 

ค าส าคญั 

 ความส าคญัของหอ้งสมุด     ความพึงพอใจของนกัเรียน    การจดับริการหอ้งสมุด    

บทบาทของหอ้สมุด   การบริการหอ้งสมุด โรงเรียนประชานิเวศน์ 

ความน า 

ปัจจุบนัหอ้งสมุดเป็นแหล่งการเรียนรู้ท่ีส าคญั ต่อระบบการศึกษา เป็นคลงัความรู้

รวบรวมขอ้มูลและ สารสนเทศในส่ือต่างๆ ตลอดจนมีการจดัใหบ้ริการเผยแพร่ความรู้ใน

ศาสตร์แขนงต่างๆ แก่คณะครู, นกัเรียน และประชาชนทัว่ ไป โดยเฉพาะหอ้งสมุดระดบั

โรงเรียน เป็นศนูยก์ลางท่ีรวบรวมความรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของคณะครูและนกัเรียนเป็น

อยา่งยิง่ บทบาทส าคญั ของหอ้งสมุดโรงเรียน คือครูและนกัเรียน สามารถศึกษา หนงัสือ 

ต าราเอกสารและส่ือสารสนเทศประเภทต่างๆ เพื่อเพิ่มพนู ความรู้ บุคลากรภายใน โรงเรียน

พฒันาศกัยภาพในการปฏิบติังาน สร้างเสริมนิสัยรักการอ่านของนกัเรียน กระตุน้ใหน้กัเรียน

มีพฒันาการอ่านท่ีดีมีสมาธิและความพร้อมในการอ่าน เกิดการเรียนรู้ท่ีสร้างสรรคเ์พราะได้

ประมวลความรู้ จากเร่ืองราวท่ีไดศึ้กษามา และน าไปปรับใชใ้นชีวติประจ าวนัของตนได ้

(วลินดา นิรันตเ์รือง, 2555) 

หอ้งสมุด  คือ  สถานท่ีรวบรวมสรรพวทิยาการต่างๆ  ซ่ึงไดบ้นัทึกไวใ้นรูปของ
หนงัสือ  วารสาร  ตน้ฉบบัตวัเขียน  ส่ิงตีพิมพอ่ื์น ๆ  หรือโสตทศันวสัดุ  และมีการจดัอยา่งมี
ระเบียบเพื่อบริการแก่ผูใ้ช ้ ในอนัท่ีจะส่งเสริมการเรียนรู้และความจรรโลงใจตามความสนใจ 
และความตอ้งการของ แต่ละบุคคล  โดยมีบรรณารักษเ์ป็นผูจ้ดัหา และจดัเตรียมใหบ้ริการแก่
ผูใ้ชห้้องสมุด (อ าไพวรรณ  ทพัเป็นไทย, 2549 )  

การศึกษาไทยตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษามุ่งพฒันาเยาวชนไทยให ้ เก่ง  ดี  มี

ความสุขจากสังคมแห่งการเรียนรู้  ซ่ึงเป็นสังคมคุณภาพท่ีสร้างคนใหต้ระหนกัถึง

ความส าคญัของการเรียนรู้  การสร้างนิสัยรักการอ่าน  และการแสวงหาแหล่งเรียนรู้  เพื่อน า

ความรู้ไปใชป้ระโยชน์  ซ่ึงปัจจุบนัน้ีเป็นยคุแห่งขอ้มูล ข่าวสาร (Information  Age)  ผูท่ี้



 

สนใจจะศึกษาคน้ควา้ใหเ้ป็นผูร้อบรู้ในวิทยาการ  เช่ียวชาญในงานวชิาชีพ  และทนัสมยัต่อ

เหตุการณ์ต่าง ๆ  นั้น  จ าเป็นตอ้งพึ่งพาหอ้งสมุดเป็นอยา่งยิง่  หอ้งสมุดเป็นปัจจยัส าคญัส่ิง

หน่ึงท่ีจะบ่งช้ีถึงความมีมาตรฐานดา้นการศึกษาของสถาบนัการศึกษาแห่งนั้น ๆ   

ความส าคญัของหอ้งสมุดในแต่ละสถาบนัการศึกษานั้น  อาจสรุปไดด้งัน้ี 

 1.  หอ้งสมุดเป็นแหล่งรวมทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ  เป็นศนูยก์ลางการเรียนรู้ของ

สถาบนัการศึกษาท่ีผูใ้ชส้ามารถศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลท่ีตอ้งการไดทุ้กสาขาวชิาท่ีมีการเรียนการ

สอน ในสถานศึกษา  เพื่อใหค้รูอาจารยผ์ูส้อน  และนกัเรียนนกัศึกษาเขา้คน้ควา้หา

ความรู้  เป็นส่ือกลางในกระบวนการเรียนการสอน 

            2.  หอ้งสมุดเป็นแหล่งท่ีทุกคนสามารถเลือกศึกษาคน้ควา้ไดโ้ดยอิสระตามความ
สนใจ ของแต่ละบุคคล  เป็นแหล่งภูมิปัญญาของสังคม  อาจเป็นการคน้ควา้เพิ่มเติมเพื่อให้
รอบรู้เขา้ใจยิง่ข้ึน ในเน้ือหาวชิา  หรือเร่ืองท่ีก าลงัศึกษาอยู ่ หรือเลือกอ่านส่ิงท่ีตนสนใจ ซ่ึง
โรเจอร์  เบคอน  นกัปราชญช์าวองักฤษกล่าวไวว้า่ “การอ่านท าใหเ้ป็นคนเตม็คน” ก่อใหเ้กิด
การศึกษาอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง  ตอบสนองความตอ้งการในการแสวงหาความรู้เฉพาะ
บุคคล 

3.  หอ้งสมุดช่วยใหผู้ใ้ชรู้้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์  คนเรานั้นหากมีเวลาวา่งก็
ควรจะท าอะไรสักอยา่งเพื่อใหคุ้ม้ค่าเวลา  การใชเ้วลาวา่งของแต่ละคนแตกต่างกนั  เช่น  บาง
คนชอบนัง่เล่นเฉยๆ  ชมธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มรอบตวั  บางคนชอบดูหนงั  บางคนชอบ
ฟังเพลง  บางคนชอบ เดินซ้ือของหรือบางคนอาจชอบคุย  แต่การใชเ้วลาวา่งท่ีคุม้ค่าท่ีสุด
อยา่งหน่ึงกคื็อ  การอ่านหนงัสือ  หยบิหนงัสือดี ๆ  สักเล่มใหก้บัชีวติอ่านแลว้ท าใหปั้ญญา
งอกงาม  เกิดประโยชนต่์อตนเองและสังคม และยงัช่วยใหผู้ใ้ชห้อ้งสมุดพอใจท่ีจะอ่าน
หนงัสือต่างๆ โดยไม่รู้จกัจบส้ินจากเล่มหน่ึงไปสู่อีกเล่มหน่ึง 

            4.  หอ้งสมุดช่วยใหผู้ใ้ชมี้ความรู้ทนัสมยั  ทนัเหตุการณ์อยูเ่สมอ  เพราะผูใ้ช้
หอ้งสมุด เป็นประจ าจะเป็นผูท่ี้รู้ข่าวความเคล่ือนไหวทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

5.  หอ้งสมุดช่วยใหผู้ใ้ชมี้นิสัยรักการอ่าน  การคน้ควา้  และใฝ่หาความรู้ดว้ย
ตนเอง  เพราะหอ้งสมุดเป็นแหล่งบริการขอ้มูล  ข่าวสาร  จดัใหมี้บริการช่วยการคน้ควา้  และ



 

เสนอแนะการอ่านผูซ่ึ้งสามารถขยายขอบเขตการอ่าน  การศึกษาคน้ควา้ใหก้วา้งขวางออกไป
ไดม้ากข้ึนก่อใหเ้กิด การเรียนรู้อยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด  กระตุน้ใหรั้กการอ่านและการศึกษา
คน้ควา้ 

            6.  หอ้งสมุดเป็นสมบติัของส่วนรวม  ซ่ึงผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งรับรู้กฎระเบียบและปฏิบติั
ตามอยา่งเคร่งครัด  รับรู้ถึงสิทธิและหนา้ท่ีท่ีพึงมีพึงปฏิบติัต่อส่วนรวม  จึงเป็นการปลูกฝัง
ความเป็นประชาธิปไตยในตวับุคคลเป็นอยา่งดี 

            7.  หอ้งสมุดช่วยใหผู้ใ้ชห้อ้งสมุดมีความเพลิดเพลิน  ซ่ึงนบัวา่เป็นการพกัผอ่นทาง
อารมณ์ของผูใ้ชห้อ้งสมุดวธีิหน่ึงดว้ย   ( พรปวณ์ี หงษป์ระสิทธ์ิ, 2550 ) 

จากการศึกษาสภาพปัญหาของโรงเรียนประชานิเวศนส์ังกดักรุงเทพมหานคร  ดา้น 
จดับริการการใชห้อ้งสมุดพบวา่ยงัเกิดปัญหาหลายดา้นท่ีตอ้งหาทางปรับปรุง แกไ้ขและ 
พฒันาสู่หอ้งสมุดตน้แบบท่ีครบครันในทุกๆดา้นไม่วา่จะเป็นดา้นทรัพยากรสารสนเทศ 
หอ้งสมุดดา้นกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบ้ริการ ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ. ดา้น 
สถานท่ี/ส่ิงอ านวยความสะดวกและดา้นการประชาสัมพนัธ์   ตอ้งมีการพฒันา ในทุกๆดา้น
ตอ้งอาศยัความร่วมมือจากทุกๆฝ่ายดว้ย 
 การท าวจิยัในคร้ังน้ีผูว้จิยัไดเ้ลง็เห็นความส าคญัท่ีจะสร้างแหล่งเรียนรู้ท่ีส าคญัต่อการ
พฒันาศกัยภาพในดา้นการเป็นนกัอ่านเกิดข้ึนในโรงเรียนมากข้ึน จุดประกายการเป็นนกัอ่าน
ตั้งแต่ระดบัชั้นอนุบาลเป็นตน้ไป ปลูกจิตส านึกท่ีดีตั้งแต่เยาวว์ยัจะไดก้า้วไปอยา่งมัน่ใจ และ
ความภาคภูมิใจในการสร้างแหล่งเรียนรู้ หอ้งสมุดประดุจแหล่งปัญญาและน าสู่การพฒันา
หอ้งสมุดและใหป้ระโยชนสู์งสุดต่อผูใ้ชบ้ริการต่อไป 

วตัถุประสงค์ของการท าวจิยั 
 1.เพื่อศึกษาความพึงพอใจการใชบ้ริการหอ้งสมุดของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 2 (ชั้น 

ประถมศึกษาปีท่ี 4-6) โรงเรียนประชานิเวศน ์ต่อการใชบ้ริการดา้นต่างๆ ในหอ้งสมุด   

2. .  เพื่อเปรียบเทียบผลจากการวจิยัมาใชป้ระโยชน์ในการปรับปรุงการใหบ้ริการของ

หอ้งสมุดโรงเรียนประชานิเวศน์  

 



 

ขอบเขตการวจิยั 

ประชากรเป็นนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 2  (ประถมศึกษาปีท่ี 4- 6 )  โรงเรียนประชานิเวศน ์

สังกดักรุงเทพมหานคร  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา  2557 จ  านวนทั้งหมด 140 คน  กลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ีคือนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 2  (ประถมศึกษาปีท่ี 4- 6 )  โรงเรียน

ประชานิเวศนส์ังกดักรุงเทพมหานคร  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา  2557 คดัเลือกโดยวธีิการ

สุ่มอยา่งง่าย ( Simple  Random  Sampling ) จ  านวน 130 คน 

ตวัแปรในการวจิยั 

1.ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ เพศ และระดบัชั้นการศึกษา 

2.ตวัแปรตาม    ไดแ้ก่  ความพึงพอใจการใชบ้ริการหอ้งสมุดของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 2  

(ประถมศึกษาปีท่ี 4- 6 )  โรงเรียนประชานิเวศน ์ สังกดักรุงเทพมหานคร  จ  าแนกออกเป็น  5 

ดา้น คือ   1. ดา้นทรัพยากรสารสนเทศหอ้งสมุด  2. ดา้นกระบวนการ/ขั้นตอนการ

ใหบ้ริการ  3. ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ    4. ดา้นสถานท่ี/ส่ิงอ านวยความสะดวก   5. ดา้น

การประชาสัมพนัธ์ 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามท่ีผา่นการทดสอบหาค่าเท่ียงตรงเชิง
เน้ือหา โดยการหาดชันีความสอดคลอ้ง ( Index of  Congruence :IOC )  ผูว้จิยัไดน้ า
แบบสอบถามมาปรับปรุงแกไ้ขใหมี้ความสมบูรณ์และชดัเจนยิง่ข้ึน โดยมีค่าดชันีความ
สอดคลอ้งระหวา่ง  0.66 – 1.00   และหาค่าความเช่ือมัน่โดยใชส้ัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha 
Coefficeint ) ตามวธีิของครอนบาค  ( Cronbach ) ไดค่้าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.97  โดยแบ่ง
สอบถามออกเป็น  3  ตอน คือ 1.ขอ้มูลส่วนบุคคล  2. เน้ือหาท่ีจะท าวจิยั 3. ขอ้เสนอแนะเป็น
ค าถามปลายเปิด 

 
 



 

ผลการวจิยั 
 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล สามารถสรุปเป็นขอ้ๆไดด้งัน้ี 
 1. สภาพของผูต้อบแบบสอบถาม  จากกลุ่มตวัอยา่ง  130  คนพบวา่ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยอยูใ่นระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มากท่ีสุด รองลง 
ไดแ้ก่ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 และระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  ตามล าดบั 

2.ความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ท่ีมีต่อการใชบ้ริการหอ้งสมุด

โรงเรียนประชานิเวศน ์ สังกดักรุงเทพมหานคร ต่อบริการดา้นต่างๆ ในหอ้งสมุด โดย

ภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 

3. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีเพศต่างกนัมีความพึงพอใจต่อ

การใชบ้ริการหอ้งสมุดของโรงเรียนประชานิเวศน ์ สังกดักรุงเทพมหานครโดยภาพรวมมี

ความแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติระดบั  .05 เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่มีความ

แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั  .05  ดงัน้ี 

3.1 ดา้นทรัพยากรสารสนเทศหอ้งสมุด พบวา่ นกัเรียนเพศหญิงมีความพึง

พอใจต่อการใชบ้ริการหอ้งสมุดของโรงเรียนประชานิเวศน ์ สังกดักรุงเทพมหานคร 

สูงกวา่เพศชาย 

3.2 . ดา้นกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบ้ริการหอ้งสมุด พบวา่ นกัเรียนเพศ

ชายมีความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการหอ้งสมุดของโรงเรียนประชานิเวศน ์ สังกดั

กรุงเทพมหานคร สูงกวา่เพศหญิง 

3.3 . ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ พบวา่ นกัเรียนเพศหญิงมีความพึงพอใจต่อ

การใชบ้ริการหอ้งสมุดของโรงเรียนประชานิเวศน ์ สังกดักรุงเทพมหานคร สูงกวา่

เพศชาย 



 

3.4 ดา้นสถานท่ี/ส่ิงอ านวยความสะดวกพบวา่ นกัเรียนเพศหญิงมีความพึง

พอใจต่อการใชบ้ริการหอ้งสมุดของโรงเรียนประชานิเวศน ์ สังกดักรุงเทพมหานคร 

สูงกวา่เพศชาย 

3.5 ดา้นการประชาสัมพนัธ์ พบวา่ นกัเรียนเพศหญิงมีความพึงพอใจต่อการใช้

บริการหอ้งสมุดของโรงเรียนประชานิเวศน ์ สังกดักรุงเทพมหานคร สูงกวา่เพศชาย 

4. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนกัเรียนในระดบัชั้นต่างกนัมีความพึงพอใจ

ต่อการใชบ้ริการหอ้งสมุดของโรงเรียนประชานิเวศน ์ สังกดักรุงเทพมหานครโดยภาพรวมมี

ความแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติระดบั  .05 เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่มีความ

แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  ดงัน้ี 

4.1  ดา้นทรัพยากรสารสนเทศหอ้งสมุด พบวา่ นกัเรียนท่ีอยูร่ะดบัชั้นต่างกนั

มีความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการหอ้งสมุดของโรงเรียนประชานิเวศน ์ สังกดั

กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

4.2  ดา้นสถานท่ี/ส่ิงอ านวยความสะดวก พบวา่ นกัเรียนท่ีอยูร่ะดบัชั้นต่างกนั

มีความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการหอ้งสมุดของโรงเรียนประชานิเวศน ์ สังกดั

กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

4.3 ดา้นการประชาสัมพนัธ์ พบวา่ นกัเรียนท่ีอยูร่ะดบัชั้นต่างกนัมีความพึง

พอใจต่อการใชบ้ริการหอ้งสมุดของโรงเรียนประชานิเวศน ์ สังกดักรุงเทพมหานคร  

แตกต่างกนั 

4.4 ดา้นสถานท่ี/ส่ิงอ านวยความสะดวกพบวา่ นกัเรียนท่ีอยูร่ะดบัชั้นต่างกนัมี

ความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการหอ้งสมุดของโรงเรียนประชานิเวศน ์ สังกดั

กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 



 

4.5ดา้นการประชาสัมพนัธ์ พบวา่ นกัเรียนท่ีอยูร่ะดบัชั้นต่างกนัมีความพึง

พอใจต่อการใชบ้ริการหอ้งสมุดของโรงเรียนประชานิเวศน ์ สังกดักรุงเทพมหานคร 

แตกต่างกนั 

อภปิรายผล 

1.การแสดงความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ท่ีมีต่อการใชบ้ริการ

หอ้งสมุดโรงเรียนประชานิเวศน ์ สังกดักรุงเทพมหานคร ต่อบริการดา้นต่างๆ ในหอ้งสมุด 

โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยมีความพึงพอใจดา้นสถานท่ี/ส่ิงอ านวยความ

สะดวกมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบ้ริการหอ้งสมุด รองลงมา 

คือ ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ  รองลงมา  คือ ดา้นการประชาสัมพนัธ์ และอนัดบัสุดทา้ย คือ 

ดา้นทรัพยากรสารสนเทศหอ้งสมุด ซึงอภิปรายในแต่ละดา้นไดด้งัน้ี 

ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุดคือ ดา้นสถานท่ี/ส่ิงอ านวยความสะดวกมากท่ีสุด

ในภาพรวมและรายขอ้อยูใ่นระดบัมาก โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ แสงสวา่งภายใน

หอ้งสมุด ((X= 4.36;S.D.=0.81 )  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่โรงเรียนประชานิเวศน ์ สังกดั

กรุงเทพมหานครใหค้วามส าคญัต่อการใชแ้สงสวา่งในการอ่านหนงัสือเพื่อถนอมสายตา

ใหก้บันกัเรียนท่ีตอ้งใชแ้สงสวา่งใหเ้พียงพอในสถานท่ีมีผูใ้ชบ้ริการเป็นจ านวนมาก นกัเรียน

จึงใหค้วามพึงพอใจสูงสุด สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วาณี ฐาปนวงศศ์านติ ไดก้ล่าวถึงการ

จดัและบริหารงานหอ้งสมุด ดา้นสถานท่ีและส่ิงอ านวยความะสะดวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

มากข้ึน 

ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นทรัพยากรสารสนเทศหอ้งสมุดความ

พึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ท่ีมีต่อการใชบ้ริการหอ้งสมุดโรงเรียนประชา

นิเวศน ์ สังกดักรุงเทพมหานครโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 

คือ ปริมาณของหนงัสือ,วารสาร,หนงัสือพิมพแ์ละส่ืออ่ืนๆส าหรับประกอบการเรียนการสอน 

ซ่ึงไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและการจดัสรรจากงบประมาณของโรงเรียน 



 

2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ท่ีมีต่อการ

ใชบ้ริการหอ้งสมุดโรงเรียนประชานิเวศน ์ สังกดักรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศพบวา่ 

โดยภาพรวมพบวา่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 เพราะการใชบ้ริการ

หอ้งสมุดนั้นทุกระดบัชั้นไดเ้ขา้ไปใชบ้ริการในแหล่งคน้ควา้สถานท่ีเดียวกนัจึงท าใหเ้กิด

ความพึงพอใจดูจากค่าเฉล่ียมีความใกลเ้คียงกนัมาก จึงพบวา่ความพึงพอใจของนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ท่ีมีต่อการใชบ้ริการหอ้งสมุดโรงเรียนประชานิเวศน ์ สังกดั

กรุงเทพมหานคร ระหวา่งนกัเรียนชายกบันกัเรียนหญิงต่อการใชบ้ริการหอ้งสมุดไม่แตกต่าง

กนั สอดคลอ้งกบั สุชาดา กลุพนัธ์และคณะ ศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการใช้

บริการหอ้งสมุดวทิยาลยัการอาชีพเลิงนกทา  พบวา่ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการใช้

บริการหอ้งสมุดวทิยาลยัการอาชีพเลิงนกทาไม่แตกต่างกนั 

3. . ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ท่ีมีต่อการ

ใชบ้ริการหอ้งสมุดโรงเรียนประชานิเวศน ์ สังกดักรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดบัชั้นโดย

ภาพรวมพบวา่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  เพราะความพึงพอใจการใช้

บริการหอ้งสมุดโรงเรียนประชานิเวศน ์ สังกดักรุงเทพมหานคร ของแต่ละระดบัชั้นมีความ

พึงพอใจดูจากค่าเฉล่ียมีความใกลเ้คียงกนัมากจึงพบวา่นกัเรียนท่ีอยูใ่นระดบัชั้นประถมศึกษา

ปีท่ี  4-6  ท่ีมีความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการหอ้งสมุดโรงเรียนประชานิเวศน ์ สังกดั

กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 
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