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ความสั มพันธ์ ของการใช้ ห้องสมุดและอินเทอร์ เน็ตของนักเรียนโรงเรี ยนมัธยมศึกษา
ในจังหวัดเพชรบุรี
The Relationship between Student Use of the Library and the Internet at Secondary Schools
in Phetchaburi Province
เทพินทร์ ศรั ทธาธรรม
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การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการศึกษาความสัมพันธ์ของการใช้ห้องสมุดและอินเทอร์ เน็ตของนักเรี ยนโรงเรี ยน
มัธยมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี มีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั เพื่อ (1) ศึกษาสภาพการใช้ห้องสมุดของนักเรี ยน
โรงเรี ยนมัธยมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี (2) ศึกษาสภาพการใช้อินเทอร์ เน็ตของนักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษา
จังหวัดเพชรบุรี และ (3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ห้องสมุดและอินเทอร์ เน็ตของนักเรี ยนโรงเรี ยน
มัธยมศึกษา ในจังหวัดเพชรบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี
จานวน 268 คน
ผลการวิจยั สรุ ปได้วา่ นักเรี ยนส่ วนใหญ่ใช้ห้องสมุดในช่วงพักกลางวันโดยเฉลี่ย 1 วัน/สัปดาห์ ด้าน
ปั จจัยหรื อเหตุผลที่ทาให้นกั เรี ยนใช้ห้องสมุด โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก คือ ด้านวัตถุประสงค์การ
ใช้ห้องสมุด นักเรี ยนส่ วนใหญ่มีประสบการณ์ การใช้อินเทอร์ เน็ตตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป ด้านปั จจัยหรื อเหตุผล
ที่ ท าให้นักเรี ยนใช้อิ นเทอร์ เน็ ต โดยรวมและรายด้า นอยู่ใ นระดับ มาก คื อ ด้า นวัต ถุ ป ระสงค์ใ นการใช้
อินเทอร์ เน็ต ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การใช้ห้องสมุดของนักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษา ในจังหวัด
เพชรบุรี มีความสัมพันธ์กบั การใช้อินเทอร์ เน็ต อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ: ความสัมพันธ์, การใช้หอ้ งสมุด, การใช้อินเทอร์เน็ต, นักเรี ยนมัธยมศึกษา, เพชรบุรี
Abstract
In this thesis, the researcher examined the relationships between students’ use of the library and
the Internet at secondary schools in Phetchaburi province. The researcher also investigated (1) the
situation of library use, (2) Internet use, and (3) the relationship between library and Internet use by these
students. The samples size in this study was size students enrolled at secondary schools in Phetchaburi
province.
Findings were as follows:



นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
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The major proportion of the students under study used the library during lunch breaks on average
one day per week. Factors or reasons the students used the library in an overall picture and in each aspect
constituted objectives for using the library at a high level. The major proportion of the students under
study been used more than five years’ experience in using the Internet. Factors or reasons the students
under investigation used the Internet in an overall picture and in each aspect were the objectives for using
the Internet. In hypothesis testing, the researcher found that use of the library by these students was
correlated with the use of the Internet at the statistically significant level of 0.05.
Keywords: Relationship, Use of the Library, Use of the Internet, Student Secondary Schools, Phetchaburi
1. บทนา
ประเทศไทยได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่ อง ถ้าประชาชนได้รับการศึกษา
อย่างทัว่ ถึ ง ประเทศก็ จะเจริ ญและประสบความสาเร็ จทั้งทางด้านเศรษฐกิ จ การเมื อง และสังคม เพราะการ
ศึกษาถือเป็ นเครื่ องมือพัฒนาบุคคลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี (สิ ริ เทศประสิ ทธิ์ , 2515, หน้า 11) ซึ่ งสอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาโดยทัว่ ไป ที่เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวติ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
คือ เป็ นคนเก่ง คนดี และมีชีวติ อยูใ่ นสังคมได้อย่างเป็ นสุ ข (กรมสามัญศึกษา, 2542, หน้า 3) ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) ได้มุ่งเน้นการพัฒนาคนไทยให้มีคุณภาพ เป็ นคน
เก่ง คนดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีคุณภาพชี วิตที่ดีข้ ึน สามารถปรับตัวรู ้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
ได้อย่างเหมาะสม โดยให้มีการพัฒนาคุณภาพในทุกมิติ ทั้งด้านสุ ขภาพ การศึกษา การเรี ยนรู ้ และการพัฒนา
ทักษะฝี มือ (กรมการศึกษานอกโรงเรี ยน, 2544, หน้า 36)
แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2545-2559) ได้กาหนดเจตนารมณ์เพื่อมุ่ง (1) พัฒนาคนให้เป็ น
“มนุ ษย์ที่สมบูรณ์ ท้ งั ทางร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู ้ และคุ ณธรรม มีจริ ยธรรม และวัฒนธรรมในการ
ดารงชี วิต สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ ื่ นได้อย่างมี ความสุ ข” และ (2) พัฒนาสังคมไทยให้เป็ นสังคมที่มีความ
เข้ม แข็ง และมี ดุ ล ยภาพใน 3 ด้า น คื อ เป็ นสั ง คมคุ ณ ภาพ สั ง คมแห่ ง ภู มิ ปั ญ ญาและการเรี ย นรู ้ สั ง คม
สมานฉันท์และเอื้ออาทรต่อกัน (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542, หน้า 5) การจัดการศึกษา
โดยทัว่ ไป แบ่งกลุ่มตามอายุผเู้ รี ยน เป็ น 4 ระดับ คือ การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา การศึกษาระดับ
ประถมศึกษา การศึกษาระดับมัธยมศึกษา และการศึกษาระดับอุดมศึกษา (อัมพร สร้อยสุ ข, 2529, หน้า 3-4)
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา แบ่งเป็ น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในแผน การศึกษาแห่ งชาติ พุทธศักราช 2535 โดยการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มุ่งส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยน
ได้พฒั นาคุณธรรม ความรู ้ ความสามารถ และทักษะต่อจากประถมศึกษา ให้ผเู ้ รี ยนได้คน้ พบความต้องการ
ความสนใจ และความถนัดของตนเอง ทั้งในด้านวิชาการและวิชาชี พ ตลอดจนมีความสามารถในการประกอบ
การงานและอาชี พตามควรแก่วยั ส่ วนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มุ่งส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนได้ศึกษา
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ตามความถนัด และความสนใจเพื่อเป็ นพื้นฐานสาหรับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (กรมสามัญศึกษา,
2518, หน้า 7)
การศึกษาในระดับนี้ มีความสาคัญมาก เพราะผูเ้ รี ยนจะอยู่ในวัยที่กาลังมีการเปลี่ ยนแปลงทั้งด้าน
ร่ างกายและจิตใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการพัฒนาความคิด ดังนั้น การศึกษาระดับมัธยมศึกษาจึงถือว่าเป็ น
การศึกษาที่จะช่วยสร้างบุคคลให้เจริ ญเติบโต เป็ นกาลังสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ ถ้า
การศึกษาในระดับนี้ ขาดคุณภาพย่อมทาให้คุณภาพของประชากร ซึ่ งเป็ นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศ
เสื่ อมลงด้วย (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ, 2520, หน้า 1) นอกจากนี้ ยงั มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
ส่ งเสริ มพัฒนาการของเด็กให้มีความเข้าใจและร่ วมมือซึ่ งกันและกัน มีความคิดสร้างสรรค์ รู ้จกั แก้ปัญหาข้อ
ขัดแย้งด้วยสติปัญญา ส่ งเสริ มให้เด็กมีความรู ้ มีความขยันหมัน่ เพียร สามารถประกอบอาชี พตามสมควร
(สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ, 2535, หน้า 12-13) อาจกล่าวได้วา่ การศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เป็ นการศึ ก ษาที่ มุ่ ง ส่ ง เสริ ม ให้ผูเ้ รี ย นได้ศึ ก ษาตามความถนัด และความสนใจ เพื่ อเป็ นพื้ น ฐานส าหรั บ
การศึ กษาต่อในระดับอุ ดมศึ กษา หรื อเพื่อให้เพียงพอแก่ การประกอบการงานและอาชี พที่ ตนถนัด รวมทั้ง
ส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนได้พฒั นาคุณภาพและจริ ยธรรม และทักษะทางสังคมที่จาเป็ นสาหรับการประกอบการงานและ
อาชีพ และการอยูร่ ่ วมกันในสังคมอย่างสันติสุข (วิชยั ตันศิริ, 2539, หน้า 30)
การศึ กษาจาเป็ นต้องมี การปรับเปลี่ ยนหรื อเปลี่ ยนแปลง เพื่อช่ วยให้บุคคล เข้าใจสภาพแวดล้อม
และต้องพัฒนาสิ่ งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้ น ทั้งนี้ เพื่ อให้บุ คคลและสังคมสามารถก้าวทันกับการเปลี่ ยนแปลงที่
เกิดขึ้น ดังนั้นการจัดการศึกษาจาเป็ นต้องมีการเปลี่ยนแปลงหลักสู ตรอยูต่ ลอดเวลา โดยเน้นให้ผเู ้ รี ยนพัฒนา
ความเจริ ญของแต่ละบุคคลตามความสนใจ ความถนัด ความต้องการได้มีโอกาสศึกษาค้นคว้าจากแหล่งที่ให้
ข้อมูล ความรู ้ต่าง ๆ โดยเฉพาะห้องสมุด (อัมพร ปั้ นศรี , 2522, หน้า 1) ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ รัญจวน
อินทรกาแหง (2525, หน้า 14) ที่กล่าวไว้วา่ ห้องสมุดเปรี ยบเสมือนสถานี บริ การน้ ามันที่ช่วยจ่ายน้ ามันให้แก่
รถยนต์ทุกชนิ ด และทุกคนที่ จะเข้า ไปเติ มน้ า มันที่ ส ถานี บริ การน้ า มัน ถ้าหากขาดน้ ามันเสี ย แล้วรถยนต์
เหล่านั้นไม่สามารถแล่นต่อไปได้ ซึ่ งเปรี ยบเหมือนห้องสมุดในสถาบันการศึกษาที่หากขาดห้องสมุดแล้ว
การจัดการศึกษาย่อมไม่มีความสมบูรณ์ ห้องสมุดจึงมีความสาคัญต่อการเรี ยนการศึกษา ดังนั้น ห้องสมุดจึง
เป็ นแหล่งความรู ้ ที่สาคัญและจาเป็ นต้องจัดให้มีในโรงเรี ยนทุกระดับ และห้องสมุดโรงเรี ยนจะต้องมีการ
จัดเป็ นศู นย์ก ลางของการอ่ าน เป็ นศูนย์กลางของวัสดุ สิ่งพิ มพ์ และโสตทัศนวัสดุ และนักเรี ยนต้องเข้ามา
ค้นคว้าเป็ นศูนย์กลางของการเรี ยนการสอนที่มีประสิ ทธิ ภาพ โดยห้องสมุดมีบทบาทต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอน และกิ จกรรมการส่ งเสริ มการอ่ าน ซึ่ งจะได้ประโยชน์ ท้ งั ความรู ้ และความเพลิ ดเพลิ น (National
Education Association อ้างถึงใน กุหลาบ ปั้ นลายนาค, 2540, หน้า 108)
ห้องสมุ ดเป็ นแหล่ ง อุ ดมปั ญญาและความรู ้ โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง ห้องสมุ ดโรงเรี ย น ซึ่ ง เป็ นแหล่ ง
พัฒนาสติปัญญาและความรู้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้ได้มีกระบวนการคิดและการตัดสิ นใจได้มาก
ยิ่ง ขึ้ น ห้ อ งสมุ ด โรงเรี ย นเป็ นสถานที่ รวบรวมหนัง สื อ วารสาร เอกสาร และสิ่ ง พิ ม พ์ต่ า ง ๆ ตลอดจน
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โสตทัศนวัสดุ เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มการเรี ยนการสอนของครู และนักเรี ยนให้มีประสิ ทธิ ภาพ โดยห้องสมุด
โรงเรี ยนเป็ นรากฐานของการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ และหัวใจของโรงเรี ยนที่ทุกคนในโรงเรี ยนสามารถ
ค้นคว้าความรู้ได้โดยอิสระนอกเหนื อจากการเรี ยนในชั้นเรี ยน ซึ่ งจะสร้ างความพอใจและสุ ขใจแก่ผทู ้ ี่รักการ
อ่านและการค้นคว้าเป็ นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ ห้องสมุดโรงเรี ยนยังช่ วยให้นกั เรี ยนรู ้ จกั การใช้เวลาว่างให้เป็ น
ประโยชน์ โดยการอ่านหนังสื อที่ตนชอบ ทาให้ได้รับความรู ้และความเพลิดเพลินอย่างคุม้ ค่า (ลมุล รัตตากร,
2530, หน้า 16)
ห้องสมุดโรงเรี ยนจะต้องเป็ นศูนย์กลางของการอ่าน เป็ นศูนย์กลางของวัสดุสิ่งพิมพ์ และโสตทัศนวัสดุ
ที่ครู และนักเรี ยนจะต้องเข้ามาค้นคว้า เป็ นศูนย์กลางของการเรี ยนการสอนที่มีประสิ ทธิ ภาพ เพราะห้องสมุด
โรงเรี ยนเป็ นแหล่งต่าง ๆ เช่น แหล่งให้บริ การ แหล่งการสอน แหล่งวัสดุอุปกรณ์ และแหล่งการอ่าน (Anderson
& Van Dyke, 1963, p. 282) ห้องสมุดโรงเรี ยนเป็ นแหล่งวิชาการที่สาคัญแห่งแรก ที่จะช่วยพัฒนาเยาวชนใน
ทุกด้าน เป็ นสถานที่สาคัญในการวางรากฐานให้นกั เรี ยนเป็ นผูร้ ักการเรี ยนรู้ และสนใจเรี ยนรู้ตลอดชี วิต
(long life education) ช่วยพัฒนาเยาวชนทางด้านสติปัญญา ความรู ้ และสร้างอุปนิ สัยในการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง ห้องสมุดโรงเรี ยนนอกจากจะเป็ นศูนย์กลางรวบรวมหนังสื อ เอกสาร สิ่ งพิมพ์ และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
ทุกสาขา วิชาในหลักสู ตรตามระดับการศึ กษาของโรงเรี ยน โดยมี จุดมุ่งหมายที่ จะส่ งเสริ มการเรี ยนของ
นักเรี ยนและการสอนของครู แล้ว ยังเป็ นศูนย์กลางของกิจกรรมเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ของโรงเรี ยนด้วย ซึ่ งจะเห็นได้
ว่า ห้องสมุ ดโรงเรี ยนมี คุณประโยชน์ต่อการศึ กษาเป็ นอย่างมาก (รั ญจวน อิ นทรกาแหง และนวลจันทร์
รัตนากร, 2529, หน้า 18)
ในสังคมที่มีการเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ วและเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้ น ทาให้ทุกคน
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่ายขึ้น บุคคลใดที่มีโอกาสเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง แม่นยา รวดเร็ ว
บุคคลนั้นก็จะได้เปรี ยบผูอ้ ื่น (จรัส สุ วรรณเวลา, 2540, หน้า 31-36) ซึ่ งการรู ้จกั ค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่ง
ต่าง ๆ เพื่อมาใช้ในการพัฒนาการเรี ยนและพัฒนาตนเองให้มีความรู ้ ความสามารถอยู่เสมอนั้น ซึ่ งแหล่ ง
ข้อมูลข่าวสารนอกจากห้องสมุดแล้วยังมี แหล่งข้อมูลอื่ น ๆ อีกมากมายที่ สามารถให้ครู และนักเรี ยนค้นหา
ข้อมูลหรื อสารสนเทศมาใช้ประกอบการเรี ยนการสอนได้ ซึ่ งได้แก่ แหล่ งข้อมูลจากอินเทอร์ เน็ ต ซึ่ งเป็ น
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ที่มีการเชื่ อมโยงเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ทวั่ โลก และรวบรวมเอาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ
ทัว่ โลกเอาไว้ให้บริ การและมีบริ การต่าง ๆ ที่สามารถค้นหาข้อมูลได้ (ปกรณ์ พาณิ ชย์กิจ, 2541, หน้า 51-52)
ระบบอินเทอร์ เน็ตหรื อเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ถือว่าเป็ นแหล่งรวบรวมข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เข้ามาไว้
ด้วยกัน หรื อเป็ นแหล่งข้อมูลข่าวสารที่ยิ่งใหญ่ ที่สามารถเข้าถึ งได้แทบทุกหนทุกแห่ ง อาจเรี ยกได้ว่าเป็ น
ห้องสมุดที่ให้อิสระในการค้นคว้าข้อมูล และเปรี ยบเสมือนดังขุมทรัพย์ของข้อมูลข่าวสารที่ใช้ในการพัฒนา
ทรั พยากรบุ คคลให้มีค วามรู ้ ความสามารถที่ สู งขึ้ นและก้าวหน้าทันโลกที่ เจริ ญรุ ดหน้า ไปอย่างรวดเร็ ว
ดังนั้น คนส่ วนใหญ่ได้หนั มาให้ความสนใจในการสื บค้นข้อมูลด้วยตนเอง เพื่อเป็ นการพัฒนาศักยภาพด้าน
ความรู ้ให้ทนั ต่อเหตุการณ์และข่าวสารที่สาคัญต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น (รุ จโรจน์ แก้วอุไร, 2543, หน้า 43)
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อินเทอร์ เน็ตเป็ นเทคโนโลยีที่มีความเจริ ญ ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ วเมื่อเปรี ยบเทียบกับสื่ อชนิ ดอื่น ๆ
อินเทอร์ เน็ตเป็ นสิ่ งที่รวบรวม จัดเก็บข้อมูลข่าวสาร ที่มีขนาดใหญ่และอาจกล่าวได้วา่ ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ ที่
ต้องการแล้วหาไม่ได้จากระบบอินเทอร์ เน็ต (อุทยั ภิรมย์รื่น, 2540, หน้า 17) เนื่ องจากทุกคนล้วนมีความ
ต้องการข่าวสารข้อมูลจานวนมาก ทาให้อินเทอร์ เน็ตเป็ นจุดศูนย์รวมความคิดเห็นในเรื่ องต่าง ๆ จากทุกมุมโลก
และยังเป็ นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีข่าวสารข้อมูลไหลเวียนอยู่ในเครื อข่ายเป็ นจานวนมาก ผูใ้ ช้เครื อข่าย
สามารถสื บ ค้นข้อมู ล ได้ตลอดเวลา ไม่ว่า จะอยู่ใ นสภาพใด และเวลาใดก็ ส ามารถรั บ ข่ า วสารข้อมู ล ได้
นอกจากนี้ สิ่ งที่ทาให้อินเทอร์ เน็ตเหนื อกว่าการสื่ อสารประเภทอื่น ๆ คือ ความสามารถในการรับส่ งข้อมูล
ได้หลายประเภท ไม่วา่ จะเป็ นตัวอักษร ภาพกราฟิ ก รวมถึงเสี ยงและภาพเคลื่อนไหว ข้อได้เปรี ยบดังกล่าวนี้
จึงมี ส่วนทาให้ผูใ้ ช้เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตสามารถพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ อย่างไม่มีขีดจากัด กล่าวคื อ
สามารถค้นหาความรู้ ใหม่ ๆ สื บค้นข้อมูลต่าง ๆ ได้ในเวลาอันรวดเร็ ว สามารถพูดคุ ยแลกเปลี่ ยนความ
คิดเห็นจากที่อื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศได้ (กิดานันท์ มลิทอง, 2540, หน้า 321)
จากความเป็ นมาและความสาคัญ ทาให้ผวู้ จิ ยั สนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ของการใช้ห้องสมุดและ
อินเทอร์ เน็ตของนักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษา ในจังหวัดเพชรบุรี เพื่อจะได้ทราบว่า นักเรี ยนส่ วนใหญ่ใช้
ห้องสมุ ดและอิ นเทอร์ เน็ ตเพื่อเป็ นเครื่ องมื อที่ ช่วยค้นคว้าข้อมูลอย่างไร และความต้องการที่ มีต่อการใช้
ห้องสมุดและอินเทอร์ เน็ตเป็ นอย่างไร เพื่อเป็ นแนวทางในการปรับปรุ ง การจัดหา รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศ
ข้อมูลข่าวสารทางวิชาการได้อย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
2. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั นี้เป็ นวิจยั เชิงสารวจ เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ นักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษา ในจังหวัดเพชรบุรี จานวน 22 โรงเรี ยน ที่มีสถานภาพความเป็ นนักเรี ยน
ณ ปั จจุบนั ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 โดยจาแนกตามขนาดโรงเรี ยน ในส่ วน
ของเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถามความสัมพันธ์การใช้ห้องสมุดและอินเทอร์ เน็ตของ
นักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษา ในจังหวัดเพชรบุรี จานวน 1 ฉบับ โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3 ตอน
ตอนที่ 1 ลักษณะประชากรของนักเรี ยน
ตอนที่ 2 การใช้หอ้ งสมุด
2.1 สภาพการใช้หอ้ งสมุด
2.2 ปัจจัยหรื อเหตุผลในการใช้หอ้ งสมุด
ตอนที่ 3 การใช้อินเทอร์เน็ต
3.1 สภาพการใช้อินเทอร์ เน็ต
3.2 ปัจจัยหรื อเหตุผลในการใช้อินเทอร์ เน็ต
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3. ผลการวิจัย
3.1 ลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 67.60 ศึกษาอยูช่ ้ นั มัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 61.20
พักอาศัยอยูก่ บั บิดา-มารดา ร้อยละ 77.80 อาชีพของผูป้ กครองประกอบอาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 41.30
การศึกษาของผูป้ กครองสาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ข้ ึนไป ร้อยละ 46.20
3.2 สภาพการใช้ ห้องสมุด
สภาพการใช้ห้องสมุดของนักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึ กษา ในจังหวัดเพชรบุรี พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่ วนใหญ่ใช้หอ้ งสมุดโรงเรี ยน 1 วัน/สัปดาห์ ร้อยละ 54.60 รองลงมา คือ ใช้ห้องสมุด 2 วัน/สัปดาห์ ร้อยละ
26.00 และ ใช้ทุกวัน ร้อยละ 2.30 โดยนักเรี ยนส่ วนใหญ่ใช้ห้องสมุดตอนพักกลางวัน ร้อยละ 49.70 รองลงมา
คือ หลังเลิกเรี ยน ร้อยละ 20.20 และใช้ในช่ วงเวลาก่อนเข้าเรี ยนน้อยที่สุด ร้ อยละ 1.80 นักเรี ยนส่ วนใหญ่
ได้รับความรู้เรื่ องการใช้ห้องสมุดจากวิธีเรี ยนรู้ ดว้ ยตนเอง ร้ อยละ 55.50 รองลงมา คือ อาจารย์เป็ นผูใ้ ห้
คาแนะนาร้อยละ 21.80 และน้อยที่สุด คือ การอ่านเอกสารแนะนาการใช้ห้องสมุด ร้อยละ 2.98 โดยนักเรี ยน
ส่ วนใหญ่มีวิธีค ้นคว้าทรั พยากรของห้องสมุ ดโดยดู จากรายชื่ อหนัง สื อใหม่ ร้ อยละ 72.40 รองลงมา คื อ
สอบถามบรรณารักษ์หรื อเจ้าหน้าที่หอ้ งสมุด ร้อยละ 11.80 และค้นจากตูบ้ ตั รรายการเท่ากันกับขอคาแนะนาจาก
เพื่อน ร้อยละ 0.73 ตามลาดับ นักเรี ยนส่ วนใหญ่ใช้บริ การอ่านในห้องสมุด ร้อยละ 56.0 รองลงมา คือ บริ การ
ยืม-คืน ร้อยละ 17.22 และบริ การถ่ายเอกสารเท่ากันกับบริ การตอบคาถามช่วยการค้นคว้า ร้อยละ 2.70 ตามลาดับ
โดยนักเรี ยนส่ วนใหญ่ใช้หนังสื อทัว่ ไปของห้องสมุด ร้อยละ 50.60 รองลงมาคือ หนังสื ออ้างอิง ร้ อยละ 24.50
และน้อยที่สุด คือ กฤตภาค ร้อยละ 0.07
3.3 ปัจจัยในการใช้ ห้องสมุดของนักเรียน
ปั จจัยในการใช้ห้องสมุดของนักเรี ยนโรงเรี ยนมัธ ยมศึกษา ในจังหวัดเพชรบุรี พบว่า ปั จจัยหรื อ
เหตุผลในการใช้ห้องสมุดของนักเรี ยนโดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก ( Χ = 3.87) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดอยูใ่ นระดับมาก คือ สถานที่ ( Χ = 4.05) รองลงมา คือ บุคลากร ( Χ = 4.00) และ
ด้านมีค่าเฉลี่ย ต่าที่สุด คือ วัตถุประสงค์การใช้ ( Χ = 3.62)
3.4 สภาพการใช้ อนิ เทอร์ เน็ตของนักเรียน
สภาพการใช้อิ นเทอร์ เ น็ ตของนัก เรี ย นโรงเรี ย นมัธ ยมศึ ก ษา ในจัง หวัดเพชรบุ รี พบว่า กลุ่ ม
ตัวอย่างซึ่ งเป็ นนักเรี ยนส่ วนใหญ่ใช้อุปกรณ์สมาร์ ทโฟนในการเชื่ อมต่ออินเทอร์ เน็ตมากที่สุด ร้อยละ 57.40
รองลงมา คือ เครื่ องโน้ตบุ๊ก ร้อยละ 25.51 และไอแพด ร้อยละ 4.93 ตามลาดับโดยนักเรี ยนส่ วนใหญ่มี
ประสบการณ์ในการใช้อินเทอร์ เน็ตมาเป็ นเวลา 5 ปี ขึ้นไปมากที่สุด ร้อยละ 56.10 รองลงมา คือ มีประสบการณ์
ในการใช้อินเทอร์เน็ตมาเป็ นเวลา 3-4 ปี ร้อยละ 30.40 และน้อยที่สุด คือ น้อยกว่า 1 ปี ร้อยละ 3.80
นักเรี ยนส่ วนใหญ่ใช้บริ การสื บค้นข้อมูลทางอินเทอร์ เน็ตใช้ทุกวัน ร้อยละ 74.00 รองลงมา คือ ใช้
บริ การสื บค้นข้อมูลทางอินเทอร์ เน็ต 4 วัน/สัปดาห์ ร้อยละ 8.20 โดยนักเรี ยนส่ วนใหญ่ใช้บริ การแต่ละครั้ง
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1-2 ชัว่ โมง ร้อยละ 31.60 รองลงมา คือ ใช้ระยะเวลาในการใช้บริ การในแต่ละครั้งไม่เกิน 1 ชัว่ โมง ร้อยละ
30.60 นักเรี ยนส่ วนใหญ่ใช้บริ การอินเทอร์ เน็ตช่วงเวลา 16.00 -20.00 น. ร้อยละ 33.40 รองลงมา คือ ใช้
บริ การช่ วงเวลา 12.00-16.00 น. ร้อยละ 32.70 โดยนักเรี ยนส่ วนใหญ่ใช้บริ การอินเทอร์ เน็ตที่บา้ นหรื อที่พกั
อาศัย ร้อยละ 93.90 รองลงมา คือ ใช้บริ การอินเทอร์เน็ตที่หอ้ งคอมพิวเตอร์ ร้อยละ 2.60
นักเรี ยนส่ วนใหญ่เรี ยนรู ้ วิธีการใช้งานอินเทอร์ เน็ต คือ เรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเอง ร้ อยละ 48.60 รองลงมา
คือ เรี ยนรู้วธิ ีการใช้งานอินเทอร์เน็ตจากเพื่อน ร้อยละ 30.30
3.5 ปัจจัยในการใช้ อนิ เทอร์ เน็ตของนักเรียน
ปัจจัยในการใช้อินเทอร์เน็ตของนักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษา ในจังหวัดเพชรบุรี มีวตั ถุประสงค์
ในการใช้อินเทอร์ เน็ตโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( Χ = 4.07) มีการใช้อินเทอร์ เน็ตด้านข้อมูลและความรู้โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( Χ = 4.01) และมี การใช้อินเทอร์ เน็ตด้านการบันเทิงและการดาวน์โหลดโดยภาพ
รวมอยูใ่ นระดับมาก ( Χ = 4.02)
4. อภิปรายผล
4.1 สภาพการใช้ ห้องสมุด
จากการศึ ก ษาเกี่ ยวกับ การใช้ห้องสมุ ดของนัก เรี ยนโรงเรี ย นมัธยมศึ กษา ในจัง หวัดเพชรบุ รี
พบว่า นักเรี ยนส่ วนใหญ่มีความถี่ในการใช้ห้องสมุดโรงเรี ยนโดยเฉลี่ยสัปดาห์ละ 1 วัน/สัปดาห์ เพราะนักเรี ยน
ทุกระดับชั้นในการศึกษาระดับมัธยมศึกษานั้นจะเรี ยนวิชาการใช้ห้องสมุด ซึ่ งครู บรรณารักษ์จะเป็ นผูส้ อน
วิชาดังกล่าวและใช้ห้องสมุดเป็ นสถานที่ให้นกั เรี ยนได้ฝึกปฏิ บตั ิ ดังนั้น นักเรี ยนส่ วนใหญ่จึงมีโอกาสได้ใช้
ห้องสมุดได้ช่วงเวลาดังกล่าว นักเรี ยนส่ วนใหญ่เข้าใช้บริ การห้องสมุดในช่วงพักกลางวัน เนื่ องจากนักเรี ยน
จะใช้เวลาสาหรับการเรี ยนทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายในห้องเรี ยน ซึ่ งส่ วนใหญ่จะมีเวลาว่างในช่ วงพักกลางวัน
ดังนั้น นักเรี ยนจะเข้าใช้ห้องสมุ ดหลังรั บประทานอาหารกลางวัน เพื่อเข้ามาพักผ่อนพร้ อมทั้งหาความรู ้
เพิ่มเติมจากการเรี ยนในห้องเรี ยน และยืมหนังสื อไปใช้ที่บา้ น นักเรี ยนส่ วนใหญ่ได้รับความรู ้ เรื่ องการใช้
ห้องสมุดจากการเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง เนื่ องจากนัก เรี ย นจะมี การใช้ห้องสมุ ดก็ต่อเมื่ อได้รับมอบหมายจาก
ครู ผูส้ อนวิชาต่าง ๆ ให้ไปค้นคว้าเพิ่มเติ ม ดังนั้น เพื่อให้ได้ขอ้ มูลนักเรี ยนจึงต้องศึ กษาวิธีการสื บค้นด้วย
ตนเอง และขอคาแนะนาจากครู ผสู ้ อนและครู บรรณารักษ์เพิ่มเติม การใช้บริ การห้องสมุดของนักเรี ยนจะเข้า
มาใช้บริ การอ่านหนังสื อในห้องสมุด เพราะในห้องสมุ ดจะเป็ นสถานที่ ที่เงี ยบ ไม่มีเสี ยงรบกวนทาให้มี
สมาธิ ในการอ่านหนังสื อและจดจาได้อย่างรวดเร็ ว นอกจากนี้ ห้องสมุดบางแห่ งมีการติดตั้งเครื่ องปรับอากาศ
ทาให้นกั เรี ยนเข้าห้องสมุดเพื่อความผ่อนคลาย
ปัจจัยหรื อเหตุผลในการใช้หอ้ งสมุดของนักเรี ยน มีดงั นี้
1) ด้านวัตถุประสงค์การใช้นกั เรี ยนมีการใช้ห้องสมุดเพื่อความบันเทิงสู งสุ ด รองลงมา คือ เพื่อ
ทารายงาน เนื่ องจาก ห้องสมุด ได้รวบรวมสื่ อ เพื่อความบันเทิ งสาหรั บนักเรี ยน ดังเช่ น หนังสื อนวนิ ยาย
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หนังสื อการ์ตูน มีมุมฉายภาพยนตร์ รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อความบันเทิงสาหรับเด็ก ดังนั้น นักเรี ยนส่ วน
ใหญ่ จ ะใช้เวลาในช่ ว งพัก กลางวัน และในชั่วโมงว่างเข้าร่ วมกิ จกรรมดังกล่ าวของห้องสมุ ด นอกจากนี้
ครู ผสู้ อนจะมีการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง โดยมอบหมายให้นกั เรี ยนค้นหาความรู ้ เพิ่มเติม และบาง
โรงเรี ย นได้เปิ ดสอนวิชาการค้นคว้า อิสระ ซึ่ งนักเรี ยนจะต้องใช้ห้องสมุดเป็ นฐานในการค้นคว้าเพื่อทา
รายงาน
2) ด้านสถานที่ นักเรี ยนต้องการห้องสมุดที่มีแสงสว่างเพียงพอและมีความสะอาด เนื่ องจาก สื่ อ
หลักของห้องสมุ ด คื อ สื่ อสิ่ งพิมพ์ ซึ่ งแสงสว่างมี ค วามจาเป็ นสาหรั บการอ่านหนังสื อ ซึ่ งสอดคล้องกับ
มาตรฐานของห้องสมุดโรงเรี ยน ที่กาหนดไว้วา่ ห้องสมุดจะต้องเป็ นสถานที่มีแสงสว่างเพียงพอ
3) ด้านทรัพยากร นักเรี ยนต้องการให้กาหนดระยะเวลาการยืม-คืนหนังสื อให้มีความเหมาะสม
เนื่ องจากบริ การที่นกั เรี ยนเข้าใช้ห้องสมุดมากที่สุด คือ บริ การยืม -คืนหนังสื อ ดังนั้น การขยายเวลาในการ
ยืม-คื นหนังสื อ จะทาให้นักเรี ยนนาไปใช้ในการค้นคว้าที่ บา้ นได้อย่า งมี ประสิ ทธิ ภาพ และทารายงานที่
ครู ผสู้ อนมอบหมายได้เสร็ จสมบูรณ์
4) ด้านบุคลากร นักเรี ยนต้องการครู บรรณารักษ์ที่มีความเต็มใจในการให้บริ การและบริ การด้วย
ความยิม้ แย้มแจ่มใส มีความสามารถในการพูดจา มีอารมณ์ขนั มีความเป็ นกันเองกับทุก ๆ คน มีความจริ งใจ
กับผูม้ าติดต่ออย่างสม่าเสมอ ยอมรับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ื่น ซึ่ งจะช่วยให้งานประสบผลสาเร็ จเร็ วขึ้น อีก
ทั้งเป็ นการสร้างทัศนคติที่ดีต่อห้องสมุดให้แก่นกั เรี ยน และผูใ้ ช้ได้
4.2 สภาพการใช้ อนิ เทอร์ เน็ต
นักเรี ยนส่ วนใหญ่ใช้อุปกรณ์สมาร์ ทโฟนในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และมีประสบการณ์ในการ
ใช้อินเทอร์ เน็ตมาแล้วตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป และนักเรี ยนส่ วนใหญ่จะใช้บริ การสื บค้นข้อมูลทางอินเทอร์ เน็ตทุก
วัน นักเรี ยนส่ วนใหญ่ใช้ระยะเวลาในการใช้บริ การในแต่ละครั้ง 1-2 ชัว่ โมง จะใช้บริ การอินเทอร์ เน็ตใน
ช่วงเวลา 16.00-20.00 น. เนื่ องจาก เป็ นช่วงเวลาที่นกั เรี ยนมีเวลาว่าง ส่ วนใหญ่จะเป็ นช่วงตอนเย็นก่อนเข้า
นอน จึงมีขอ้ จากัดในเรื่ องของเวลาการใช้อินเทอร์ เน็ต
นัก เรี ย นใช้ บ ริ ก ารอิ น เทอร์ เ น็ ต ที่ บ ้า นหรื อ ที่ พ ัก อาศัย เพราะแต่ ล ะบ้า นมี ก ารติ ด ตั้ง เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์และโมเด็มไว้ใช้งานที่บา้ น
ปัจจัยหรื อเหตุผลในการใช้อินเทอร์ เน็ตของนักเรี ยน มีดงั นี้
เหตุ ผลที่ นัก เรี ย นใช้อินเทอร์ เน็ ตส่ วนใหญ่ คื อ การใช้อินเทอร์ เน็ ตท าให้มีค วามรู ้ กว้า งขวาง
ข้อมูลมีความทันสมัย และเพื่อใช้อินเทอร์ เน็ตประกอบการทารายงาน เนื่ องจากอินเทอร์ เน็ตเป็ นแหล่งที่ใช้
ค้นหาข้อมูลที่หาได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ ว ดังนั้น นักเรี ยนส่ วนใหญ่จึงใช้อินเทอร์ เน็ต เพื่อศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเองให้มีความรู ้กว้างขวาง โดยเฉพาะหน้าเว็บเพจที่พฒั นาขึ้นส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน นักเรี ยน
ได้ใช้อินเทอร์ เน็ตในการค้นหาความรู ้ เพื่อประกอบการทารายงานตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่ งสอดคล้องกับ
การศึ กษาที่ พบความ สัม พันธ์ ระหว่า งการใช้ห้องสมุ ดและอิ นเทอร์ เน็ ต ซึ่ งหมายความว่า นักเรี ย นที่ ใ ช้
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ห้องสมุดมากจะมี การใช้อินเทอร์ เน็ตมากเช่ นกัน นอกจากนี้ นักเรี ยนยังใช้อินเทอร์ เน็ตเพื่อติดตามข้อมูล
ข่าวสาร ซึ่ งอินเทอร์ เน็ตได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชัน่ ใหม่ ๆ ดังเช่น Facebook Line Instagram ซึ่ งเครื อข่าย
สังคมเหล่านี้ได้เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้ใช้เป็ นช่องทางในการติดตามข้อมูลข่าวสาร และแลกเปลี่ยนข้อมูล
กับผูอ้ ื่น ด้านข้อมูลและความรู ้
นักเรี ยนใช้อินเทอร์ เน็ ตในระดับมาก โดยเฉพาะอิ นเทอร์ เน็ ตทาให้การติ ดต่อสื่ อสารรวดเร็ ว
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่ อสาร เนื่ องจาก การขยายตัวของผูใ้ ห้บริ การอินเทอร์ เน็ต ทั้งในเรื่ องของ
การเชื่อมต่อ และการพัฒนาแอปพลิเคชัน่ สาหรับอินเทอร์ เน็ต ทาให้การสื่ อสารเกิดขึ้นทุกที่ทุกเวลา ด้านการ
บันเทิงและการดาวน์โหลด
นักเรี ยนมี การใช้อินเทอร์ เน็ ตเพื่ อความบันเทิ งและการดาวน์ โหลด อยู่ในระดับมาก เนื่ องจาก
อินเทอร์ เน็ตเป็ นส่ วนหนึ่ งของชี วิตมนุ ษย์ อินเทอร์ เน็ตได้กา้ วไกลกว่าการติดต่อสื่ อสารในช่วงเริ่ มต้นของการ
พัฒนา ในปัจจุบนั อินเทอร์ เน็ตได้กลายเป็ นแหล่งบันเทิงขนาดใหญ่ เป็ นศูนย์รวมมหรสพและความบันเทิ ง ที่
นัก เรี ย นสามารถฟั ง เพลง ดู ภ าพยนตร์ มิ ว สิ ค วี ดี โ อ ดู ล ะครย้อ นหลัง เล่ น เกมส์ และฟั ง วิ ท ยุ อ อนไลน์
นอกจากนี้ นักเรี ยนยังสามารถดาวน์โหลดเกมส์ ภาพยนตร์ และซอฟแวร์ ต่าง ๆ
5. ข้ อเสนอแนะ
5.1 ห้องสมุ ดโรงเรี ยนควรปรั บเปลี่ ยนช่ วงเวลาการให้บริ การ ให้สอดคล้องกับเวลาว่างของนักเรี ยน
โดยเฉพาะการจัดให้บริ การในคาบว่างและหลังเลิกเรี ยน
5.2 ครู บรรณารั กษ์ควรพัฒนารู ปแบบการสอนและการแนะนาการใช้ห้องสมุ ดแก่ นกั เรี ยน เพื่อให้
นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้วธิ ี การใช้หอ้ งสมุดอย่างถูกวิธี
5.3 ครู บรรณารักษ์ควรพัฒนาบุคลิกภาพในการให้บริ การ โดยเฉพาะมนุษยสัมพันธ์การให้บริ การด้วย
ความยิม้ แย้มแจ่มใส ความเต็มใจในการให้บริ การ ความสามารถและความรวดเร็ วในการให้บริ การ
5.4 โรงเรี ยนควรให้คาแนะนาในการใช้อินเทอร์ เน็ตที่ถูกต้องแก่นกั เรี ยน รวมทั้งการประสานงาน
กับผูป้ กครองให้ช่วยดูแลการใช้อินเทอร์ เน็ตของนักเรี ยนที่บา้ น
5.5 โรงเรี ย นควรสอนวิธี ก ารสื บ ค้นและน าอิ น เทอร์ เ น็ ต มาใช้ใ ห้ เกิ ด ประโยชน์ ใ นการติ ดตาม
ข่าวสารและการใช้ความรู ้เพื่อประกอบการเรี ยน
6. ข้ อเสนอแนะเพือ่ การวิจัยครั้งต่ อไป
6.1 ควรศึ ก ษาความสั มพันธ์ ระหว่ างการใช้ ห้ องสมุ ดและอิ นเทอร์ เน็ ตของนัก เรี ย นในโรงเรี ย น
มัธยมศึกษา เขตกรุ งเทพมหานคร
6.2 ควรศึกษาการสอนวิธีการใช้หอ้ งสมุดของครู บรรณารักษ์ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา
6.3 ควรศึกษาการสอนวิธีการใช้อินเทอร์เน็ตของครู บรรณารักษ์ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา
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6.4 ควรศึ กษาการใช้ห้องสมุดและการใช้อินเทอร์ เน็ตเพื่ อการเรี ยนการสอนของครู บรรณารักษ์ใน
โรงเรี ยนมัธยมศึกษา
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