
 

ผลงานที่เป็นผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
 

1. ชื่อผลงาน :  ศึกษาความพึงพอใจของสมาชิกห้องสมุดประชาชนอ าเภอละงู จังหวัดสตูล 
1.  ชื่อผลงาน :  ในการด าเนินงานห้องสมุดประชาชน 3 ดี  ปีงบประมาณ 2559 
 

2. ระยะเวลาที่ด าเนินการ  ตุลาคม 2558  ถึง  กันยายน 2559 
 

3. ความรู้ทางวิชาการหรือแนวคิดที่ใช้ในการด าเนินการ 
ตามท่ี กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดนโยบายพัฒนาห้องสมุดของสถานศึกษา ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ 

เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าของนักเรียน ครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพ โอกาส และสร้างการ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา โดยเฉพาะการเติมเต็มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้เป็น 
“การศึกษาตลอดชีวิต” ทั้งนี้ เนื่องจากในการปฏิรูปการศึกษาช่วงแรก เน้นแต่การศึกษาในระบบเป็นส่วนมาก 
ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ก าหนดแนวทางพัฒนาห้องสมุดให้เป็น “ห้องสมุด 3 ดี” ที่เน้นการพัฒนาใน 3 
องค์ประกอบหลัก ได้แก่ หนังสือดี บรรยากาศดี และบรรณารักษ์ดี เพ่ือขับเคลื่อนการศึกษาตลอดชีวิต และ
น าไปสู่การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เนื่องจากห้องสมุดประชาชนเปรียบเสมือนขุมทรัพย์ทางปัญญา เป็นแหล่ง
รวมความรู้ทุกศาสตร์ ทุกแขนง  และยังเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีนิสัยรักการอ่าน 
ห้องสมุดจึงเปรียบเสมือนโลกใบใหญ่แห่งการเรียนรู้ เป็นแหล่งบันเทิงประเทืองปัญญา ตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ บรรณารักษ์เป็นมิตร วัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ทันสมัย น่าสนใจใคร่เรียนรู้ สถานที่ และบรรยากาศ
เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีหนังสือ และสื่อการเรียนรู้หลากหลายประเภทอย่างเพียงพอ และตรงกับความต้องการ 
เพ่ือให้ห้องสมุดประชาชน ส านักงาน กศน. พัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุก
กลุ่มเป้าหมาย และเพ่ือเป็นการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานห้องสมุดประชาชน จึงควรพัฒนาห้องสมุดให้เป็น
ห้องสมุด 3 ดี  โดยมีเป้าประสงค์ 3 ประการ คือ หนังสือดี บรรยากาศดี และบรรณารักษ์ดี เพ่ือยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานของห้องสมุดประชาชน สังกัด กศน. ทุกแห่ง ให้เป็นห้องสมุด 3 ดี ได้แก่ 

ดีที่ 1 หนังสือดี หมายถึง หนังสือและสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีเนื้อหาสาระถูกต้อง ไม่เป็นพิษเป็นภัย
และตรงใจผู้อ่านในรูปสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่ออ่ืนๆ เพ่ือส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของ
ประชาชน ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีที่ 2 บรรยากาศดี หมายถึง ห้องสมุดประชาชนที่มีบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการอ่านการเรียนรู้ 
การค้นคว้าอุดมไปด้วยความรู้ ความบันเทิง และเชื้อเชิญให้ทุกคนเข้ามาใช้บริการเสมือนหนึ่งเป็นบ้านหลังที่สอง
ที่สะดวกสะอาดร่มรื่น ปลอดโปร่ง และปลอดภัยส าหรับทุกคนที่เข้ามาใช้บริการ เป็นห้องสมุดประหยัดพลังงาน
และสะท้อนเอกลักษณ์ของชุมชน 

ดีที่ 3 บรรณารักษ์ดี หมายถึง บรรณารักษ์และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดที่เป็นตัวกลางในการ
เชื่อมโยงความรู้ในห้องสมุดกับผู้ใช้บริการ มีความเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ มีความรู้ลึก รู้รอบ รู้กว้าง รู้ไกล 
ทันสมัย ทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม เป็นนักจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ เป็นผู้บริหารจัดการ
ความรู้ที่ดี  และเป็นผู้ปฏิบัติงานอย่างมีความสุขเพ่ือให้ห้องสมุดประชาชนเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มี
คุณภาพและมาตรฐาน (ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, 2552 : 1-2) 

 

ตัวอย่างที่ 1 
(เรือ่งที ่1) 
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ห้องสมุดประชาชนอ าเภอละงู จังหวัดสตูล ได้ด าเนินงานตามนโยบายส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยก าหนดวิสัยทัศน์ในการด าเนินงาน คือ “ห้องสมุดประชาชนอ าเภอละงู จังหวัดสตูล 
เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพและมาตรฐาน”และก าหนดพันธกิจให้บุคลากรห้องสมุดประชาชน
อ าเภอละงู จังหวัดสตูล ปฏิบัติงาน ดังนี้ คือ ให้บริการหนังสือและสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  จัดบรรยากาศที่ดี
เอ้ือต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ตามแนวทางการด าเนินงาน คือ จัดหาหนังสือ และสื่อการ
เรียนรู้ ที่มีคุณภาพเพียงพอต่อความต้องการและเหมาะสมส าหรับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย สร้างบรรยากาศ 
และสภาพแวดล้อมห้องสมุดประชาชนอ าเภอละงู จังหวัดสตูล  ทั้งภายในและภายนอกให้เอ้ือต่อการอ่านการ
เรียนรู้ การค้นคว้า และสะท้อนเอกลักษณ์ของ อ าเภอละงู จังหวัดสตูล พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพบรรณารักษ์ 
และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดประชาชนอ าเภอละงู  จังหวัดสตูล ให้มีความเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ เป็นนัก
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ และเป็นผู้บริหารจัดการความรู้ที่ดีให้กับสมาชิกและผู้ใช้บริการทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

โดยมี วัตถุประสงค์ ดังนี้ 
1) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของสมาชิกห้องสมุดประชาชนอ าเภอละงู จังหวัดสตูล ในการด าเนินงาน

ห้องสมุดประชาชน 3 ดี  ปีงบประมาณ 2559 
2) เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของสมาชิกห้องสมุดประชาชนอ าเภอละงู จังหวัดสตูล ในการ

ด าเนินงานห้องสมุดประชาชน 3 ดี  ปีงบประมาณ 2559  จ าแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ และระดับการศึกษา 
 

4. สรุปสาระและขั้นตอนการด าเนินการ 
4.1 สรุปสาระส าคัญของการศึกษาความพึงพอใจของสมาชิกห้องสมุดประชาชนอ าเภอละงู  จังหวัดสตูล  

ในการด าเนินงานห้องสมุดประชาชน 3 ดี ปีงบประมาณ 2559 
4.1 การศึกษาระดับความพึงพอใจของสมาชิกห้องสมุดประชาชนอ าเภอละงู จังหวัดสตูล ในการ

ด าเนินงานห้องสมุดประชาชน 3 ดี ปีงบประมาณ 2559 ประชากร คือ สมาชิกห้องสมุดประชาชนอ าเภอละงู 
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ เครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) 
กลุ่มตัวอย่างเป็นสมาชิกห้องสมุดประชาชนอ าเภอละงู จังหวัดสตูล จ านวน 351 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่ง
ชั้น (Stratified Random Sampling) เครื่องมือเป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้น วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้
ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าที (t-test)  และค่าเอฟ (F-test)  
การแปลผลของข้อมูล ใช้เกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจของสมาชิกห้องสมุดประชาชนอ าเภอละงู  
จังหวัดสตูล  ในการด าเนินงานห้องสมุดประชาชน 3 ดี ตามกรอบมาตรฐานแนวทางการด าเนินงานห้องสมุดของ
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมีกรอบมาตรฐานในการศึกษาการพัฒนา
ห้องสมุด 3 ดี จ านวน 3  มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 1 หนังสือดี มาตรฐานที่ 2 บรรยากาศดี และมาตรฐานที่ 3 
บรรณารักษ์ด ี
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4.2  ขั้นตอนการด าเนินงาน การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู้วิจัย

มุ่งศึกษาความพึงพอใจของสมาชิกห้องสมุดประชาชนอ าเภอละงู จังหวัดสตูล ในการด าเนินงานห้องสมุดประชาชน 3 ดี 
ปีงบประมาณ 2559  โดยมีแผนด าเนินการวิจัยตามล าดับขั้นตอน คือ 1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 2) เครื่องมือ
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 3) การสร้างเครื่องมือ 4) การเก็บรวบรวมข้อมูล 5) การวิเคราะห์ข้อมูล และ 6) 
สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
           4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
     1) ท าบันทึกขออนุญาตผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอละงู 
จังหวัดสตูล เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างวันที่ 1-20 ธันวาคม 2558 โดย ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลกับสมาชิก
ที่มาใช้บริการห้องสมุด และให้ค าแนะน าในการตอบแบบสอบถามทุกฉบับให้ถูกต้องสมบูรณ์ด้วยตนเอง 
     2) ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม จ านวน 351 ชุด ได้รับแบบสอบถามคืน จ านวน 351 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 
ตรวจสอบแบบสอบถาม และน าไปวิเคราะห์ข้อมูล 
 

5. ผู้ร่วมด าเนินการ (ไม่มี) 
 

6. ส่วนของงานที่ผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติ (ระบุรายละเอียดของผลงาน พร้อมทั้งสัดส่วนของผลงาน) 
รายละเอียดของการวิจัยเพื่อ ศึกษาความพึงพอใจของสมาชิกห้องสมุดประชาชนอ าเภอละงู จังหวัดสตูล  

ในการด าเนินงานห้องสมุดประชาชน 3 ดี ปีงบประมาณ 2559 มีดังต่อไปนี้ 
บทที่ 1  บทน า มีเนื้อหาเก่ียวกับ 

- ภูมิหลัง 
- วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
- สมมุติฐานการวิจัย 
- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
- ขอบเขตของการวิจัย 
- นิยามศัพท์เฉพาะ 

 บทที่ 2  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง มีเนื้อหาเกี่ยวกับ 
- แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 
- แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาห้องสมุดประชาชน 
- แนวคิดเก่ียวกับการด าเนินงานห้องสมุดประชาชน ตามนโยบายห้องสมุด 3 ดี 
- แนวคิดเก่ียวกับหลักการบริหารจัดการห้องสมุด 
- การด าเนินงานตามนโยบายห้องสมุด 3 ดี 
- งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
- การสังเคราะห์ตัวแปร 
- กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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บทที่ 3  วิธีการด าเนินการวิจัย ขั้นตอน ดังนี้ 
 - ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 - เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 - การสร้างเครื่องมือ 
 - การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 - การวิเคราะห์ข้อมูล 

- สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
บทที่ 4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล การศึกษาความพึงพอใจของสมาชิกห้องสมุดประชาชนอ าเภอละงู 
บทที่ 4  จังหวัดสตูล ในการด าเนินงานห้องสมุดประชาชน 3 ดี ปีงบประมาณ 2559 
บทที่ 5  บทย่อ สรุปผล  อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

สัดส่วนของผลงาน 
ผู้ปฏิบัติมีสัดส่วนในการท าการวิจัยเพ่ือ ศึกษาความพึงพอใจของสมาชิกห้องสมุดประชาชนอ าเภอละงู  

จังหวัดสตูล  ในการด าเนินงานห้องสมุดประชาชน 3 ดี ปีงบประมาณ 2559 สัดส่วน 100 เปอร์เซ็นต ์
 

7. ผลส าเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
 7.1 เชิงปริมาณ  
       งานวิจัยเพ่ือ ศึกษาความพึงพอใจของสมาชิกห้องสมุดประชาชนอ าเภอละงู จังหวัดสตูล ในการ
ด าเนินงานห้องสมุดประชาชน 3 ดี ปีงบประมาณ 2559 จ านวน 1 เล่ม 

7.2  เชิงคุณภาพ   
        เพ่ือทราบความพึงพอใจของสมาชิกห้องสมุดประชาชนอ าเภอละงู จังหวัดสตูล ในการด าเนินงาน
ห้องสมุดประชาชน 3 ดี ปีงบประมาณ 2559 
 

8. การน าไปใช้ประโยชน์ 
 8.1 เพ่ือเป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับการด าเนินงานห้องสมุดประชาชนอ าเภอละงู จังหวัดสตูล 
 8.2 เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการพัฒนาห้องสมุดประชาชนอ าเภอละงู จังหวัดสตูล 
 

9. ความยุ่งยากในการด าเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค 
9.1 ต้องศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาวางแผนด าเนินการวิจัย โดยก าหนดขั้นตอน 

ขอบเขตเนื้อหา วัตถุประสงค์ และโครงร่าง ซึ่งเป็นการด าเนินงานที่ต้องใช้เวลา ความสามารถในการรวบรวม
ข้อมูล 

9.2 ตรวจสอบเนื้อหา เพ่ือป้องกันไม่ให้ผิดพลาด 
9.3 ท าการแก้ไข ปรับปรุงข้อบกพร่อง ตามค าแนะน าของผู้บังคับบัญชา เพ่ือไว้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับ

การด าเนินงาน การพัฒนางานห้องสมุดประชาชนอ าเภอละงู จังหวัดสตูล 
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10. ข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยความพึงพอใจของสมาชิกห้องสมุดประชาชนอ าเภอละงู จังหวัดสตูล ในการด าเนินงาน
ห้องสมุดประชาชน 3 ดี ปีงบประมาณ 2559 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 

 1. ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ควรด าเนินการ 
   1.1 จากการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของสมาชิกห้องสมุดประชาชนอ าเภอละงู จังหวัดสตูล                   
ในการด าเนินงานห้องสมุดประชาชน 3 ดี ปีงบประมาณ 2559 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ควรประชุมสัมมนาวิธีการพัฒนา
วิชาชีพบรรณารักษ์ เพ่ือให้เป็นบรรณารักษ์ท่ีมีคุณภาพ มีความเป็นมืออาชีพ และมีจิตบริการ 
  1.2 จากการวิจัยพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านหนังสือและสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ดังนั้นจึง
ควรมีการหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนให้ห้องสมุดมีการจัดหาหนังสือและสื่อที่มีความทันสมัยและเป็นที่น่าสนใจ
ของประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
  1.3 จากการวิจัยพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
อ่านและการเรียนรู้ (ภายนอก) จึงควรมีการปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์ ทั้งภายในและภายนอกห้องสมุด เพ่ือให้
ห้องสมุดมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อม ให้เอ้ือต่อการอ่านและการเรียนรู้ 
  1.4 จากผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของสมาชิกห้องสมุดประชาชนอ าเภอละงู จังหวัดสตูล   
ในการด าเนินงานห้องสมุดประชาชน 3 ดี ปีงบประมาณ 2559 ด้านหนังสือดี และด้านบรรณารักษ์มีคุณภาพของ
ประชาชนที่มีอายุและเพศต่างกัน มีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยสมาชิกเพศหญิง 
มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานมากกว่าสมาชิกเพศชาย ดังนั้น จึงควรมีการปรับปรุงการด าเนินงานที่
สอดคล้องกับความต้องการและเหมาะสมกับประชาชนที่มีเพศและวัยที่ต่างกัน 
 

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรวิจัยเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการจัดซื้อหนังสือและสื่อการเรียนรู้ เพ่ือให้บริการในห้องสมุด
ประชาชนด้วยวิธีการซื้อแบบสอบราคา 
  2.2 ควรวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานห้องสมุด 3 ดี ในประเทศไทย 
 
  ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 

 
      (ลงชื่อ).......................................................... 

                 (นายสัณห์ ศรปีระพันธ์) 
                       ผู้เสนอผลงาน 
     วันที่....................เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
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 ขอรับรองว่าสัดส่วนหรือลักษณะงานในการด าเนินการของผู้เสนอข้างต้น ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุก
ประการ (ผู้ร่วมด าเนินการ ไม่มี) 
 
 ได้ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้น ถูกต้องตรงกับเป็นความจริงทุกประการ 

 
(ลงชื่อ)............................................................................................... 
               (นางสนธยา  ดือราแม) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ ศูนย์ฯ กศน.อ าเภอละงู 
วันที่...........................เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
(ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการด าเนินงาน) 

 
(ลงชื่อผู้ประเมิน)..........................................................................                                   
                        (นายอุดร  สิทธิพาที) 
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดสตูล 
วันที่...........................เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  1. หากผลงานมีลักษณะเฉพาะ เช่น แผ่นพับ หนังสือ แถบบันทึกเสียง ฯลฯ ผู้เสนอผลงาน 
หมายเหตุ  1. อาจส่งผลงานจริงประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ ก็ได้ 
หมายเหตุ  2. หากมีผู้ร่วมด าเนินการมากกว่า 4 คน ก็ให้พิมพ์เพ่ิมเติม ก็ได้ 
 


