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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้เปนการติดตามผลการดําเนินงานบริการวิชาการแกชุมชนในภาคกลาง โดยมี
จุดมุงหมาย เพื่อติดตามผลการดําเนินงานบริการวิชาการแกชุมชนในภาคกลางของสํานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยใชวิธีการประเมินผลหลังสิ้นสุดโครงการในรูปแบบซิปป (CIPP
model) ที่เปนการประเมินผลผลิตของโครงการซึ่งหองสมุดไดดําเนินการในภาคกลาง จํานวน 3 โรง
(กรุงเทพมหานคร และลพบุรี) กลุมตัวอยางประกอบดวยผูบริหาร จํานวน 3 คน อาจารย จํานวน 48 คน
และนักเรียน จํานวน 338 คน ในโรงเรียนบานวังตาอินทร จังหวัดลพบุรี โรงเรียนสุเหราบานดอน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร และหองสมุดพระพุฒาจารย (โต พรหมรํสี) จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยการ
สุมแบบแบงชัน้ เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวยแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง
ผูบริหารโรงเรียน แบบสอบถามนิสัยรักการอาน แบบสอบถามพฤติกรรมการใชหองสมุด และแบบสอบ
ถามความพึงพอใจตอบริการหองสมุดของนักเรียน แบบสัมภาษณการใหการสนับสนุนของครู
แบบสอบถามพฤติกรรมการใชหองสมุด และแบบสอบถามความพึงพอใจตอบริการหองสมุดของครู
ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาปจจัยที่เอื้อตอความสําเร็จในการดําเนินงานหองสมุดตามทัศนะของ
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วิชาการที่ยั่งยืนของสํานักหอสมุดกลางนั้นประกอบดวยผูบริหารโรงเรียน และบุคลากร ดังนั้นแนวทาง
ในการจัดดําเนินงานโครงการบริการวิชาการที่ยั่งยืนของสํานักหอสมุดกลางจึงประกอบดวย (1)
การศึกษาความตองการของชุมชน (2) ความพรอมของชุมชน และ (3) การกําหนดรูปแบบการ
จัดบริการวิชาการแกชุมชน
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Abstract
This study aimed to follow-up community service project launched by staff at Central
Library, Srinakharinwirot University through CIPP model. Here, we focused at projects around
the central region of Thailand including 3 schools in Bangkok and Lopburi province. The
subjects comprised 3 school administrators, 48 teachers and 338 students at Banwungta-in
School, Suroabandon School, and Somdej Phra Buddhajan (Toh Brahmarangsi) Library by
stratified random sampling. The research instrument included semi-structured interview,
questionnaire concerning student’s reading habit, library usage and satisfaction, and teacher’
library usage and satisfaction. The results indicated that factor affecting community service
project launched by staff at Central Library included school administrator and staff, hence the
guideline for performing community service project could be as (1) community need survey, (2)
community readiness, and (3) provision of community service model.
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บทที่ 1
บทนํา
ภูมิหลัง
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดดําเนินโครงการบริการวิชาการแก
ชุมชนตาง ๆ ทั้งในภาคเหนือ ภาคใต ภาคตะวันออก และภาคกลาง โดยดําเนินการปรับปรุง
หองสมุดโรงเรียนใหไดมาตรฐานในดานตาง ๆ อาทิเชน การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ การ
วิเคราะหหมวดหมูหนังสือ การสรางฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศหองสมุด การจัดกายภาพ
หองสมุด การจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน เปนตน ทั้งนี้เพื่อใหโรงเรียนไดใชเปนแนวทางในการ
ดําเนินงานหองสมุดโรงเรียนตอไป
สําหรับหองสมุดโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคกลางซึ่งไดดําเนินการไปแลวมี ดังนี้
1. โครงการพัฒนาหองสมุดโรงเรียนบานวังตาอินทร จังหวัดลพบุรี สํานักหอสมุดกลาง
รวมกับ “กลุมสาริกา” ดําเนินการจัดซื้อหนังสือ วัสดุสื่อการเรียนการสอน ครุภัณฑหองสมุด รวมทั้ง
การวิเคราะหหมวดหมูหนังสือ การปรับปรุงทางกายภาพของหองสมุด ตลอดจนการจัดกิจกรรม
สงเสริมการอาน โดยดําเนินงานระหวาง วันที่ 25 พฤศจิกายน 2547 – 15 กุมภาพันธ 2548
2. โครงการพัฒนาหองสมุดโรงเรียนสุเหราบานดอน กรุงเทพมหานคร สํานักหอสมุดกลาง
ไดวางแผนและวางขั้นตอนการดําเนินงาน โดยจัดใหมีการสํารวจทรัพยากรสารสนเทศ การสราง
ฐานขอมูลเพือ่ การสืบคนดวยระบบอัตโนมัติ การกรอกขอมูลหนังสือในแผนบันทึกรายการ การ
วิเคราะหหมวดหมูหนังสือ การจัดกายภาพหองสมุด รวมทั้งฝกอบรมครูเพื่อใหสามารถวิเคราะห
หมวดหมูหนังสือและลงรายการฐานขอมูลไดอยางถูกตอง โดยดําเนินงานระหวางวันที่ 3 เมษายน 30 กันยายน 2549
3. โครงการปรับปรุงหองสมุดพระพุฒาจารย (โต พฺรหฺมรํสี) วัดระฆังโฆสิตาราม
วรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร สํานักหอสมุดกลางดําเนินงานภายใตโครงการทอดกฐิน
พระราชทานประจําป 2550 ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เนื่องจากหองสมุดเปนอาคาร
เอกเทศ จึงสํารวจลักษณะทางกายภาพ จํานวนทรัพยากรสารสนเทศหองสมุด จํานวนผูใช และ
ฐานขอมูลสารสนเทศ เพื่อวางแผนปรับปรุงทางกายภาพดวยการปรับเปลี่ยนครุภณ
ั ฑ ซอมแซม
ครุภัณฑที่ชํารุด ปรับการจัดวางครุภัณฑ จัดสรรงบประมาณในการจัดหาหนังสือและวารสารโดยการ
ซื้อและขอบริจาค ดําเนินการวิเคราะหหมวดหมูหนังสือ และบันทึกลงในฐานขอมูล จัดเตรียมตัวเลม
และจัดเรียงขึน้ ชั้นตามหลักเกณฑทางบรรณารักษศาสตร จากนั้นไดอบรมการใชโปรแกรมหองสมุด
อัตโนมัติ โปรแกรม Library 2000 แกเจาหนาที่ผูปฏิบตั ิงานบรรณารักษ และการฝกอบรมการใช
หองสมุดใหกับพระภิกษุ สามเณร แมชี และผูสนใจทัว่ ไป โดยดําเนินงานระหวางวันที่
3 เมษายน – 30 กันยายน 2550

2
จากการดําเนินงานใหแกพื้นที่ทั้ง 3 แหง จึงขอสรุปกิจกรรมของโครงการบริการวิชาการแก
ชุมชนที่จัดใหแกหองสมุดโรงเรียนนั้นประกอบไปดวย
1. การปรับปรุงทางกายภาพ ไดแก การพัฒนาบริเวณนั่งอาน/ชั้นวางหนังสือ และการ
บรรยายสงเสริมการใชหองสมุด
2. การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ไดแก การจัดหาหนังสือและวัสดุหองสมุด
3. การวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศหองสมุด
4. การจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน ไดแกการสงเสริมการอานภาษาไทย การสงเสริมการ
อานภาษาอังกฤษ การสอนศิลปะ
จากการดําเนินงานดังกลาวขางตน สํานักหอสมุดกลางจึงมีความประสงคที่จะทราบผลการ
ดําเนินงานที่เปนรูปธรรม วิธีการหนึ่งคือการประเมินโครงการบริการวิชาการที่จัดใหแกชุมชน ทั้งนี้
เพื่อนําผลการประเมินไปปรับปรุงการดําเนินงานในทุกดาน เพื่อคนหาปจจัยที่มีผลตอการ
ดําเนินงานโครงการบริการวิชาการแกชมุ ชนที่ยั่งยืนแกหองสมุดโรงเรียน และสามารถนํามาพัฒนา
และปรับปรุงการดําเนินโครงการบริการวิชาการแกชมุ ชนที่ยั่งยืนของสํานักหอสมุดกลางไดตอไป
วัตถุประสงคของโครงการวิจัย
เพื่อติดตามผลการดําเนินงานบริการวิชาการแกชุมชนในภาคกลางของสํานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขอบเขตของโครงการวิจยั
1. กระบวนการโครงการวิจัย การประเมินผลการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการแก
ชุมชนของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ดําเนินงานตามปจจัยที่มีผลตอการ
ดําเนินงานตามโครงการบริการวิชาการแกชุมชนที่ยั่งยืนของสํานักหอสมุดกลางดังที่กําหนดไวใน
ระยะที่ 2 แลวกําหนดเปนตนแบบการใหบริการวิชาการแกชุมชนที่ยงั่ ยืน
2. ประชากรและกลุม ตัวอยาง ประชากร คือ โรงเรียนภายใตโครงการบริการวิชาการแก
ชุมชนเขตพื้นที่ภาคกลาง จํานวน 3 แหง ไดแก 1) โรงเรียนบานวังตาอินทร จังหวัดลพบุรี 2)
โรงเรียนสุเหราบานดอน กรุงเทพมหานคร และ 3) วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร ประกอบดวยผูบริหาร อาจารย และนักเรียน กลุมตัวอยาง ประกอบดวยผูบริหาร
อาจารย และนักเรียนในโรงเรียนภายใตโครงการบริการวิชาการแกชุมชนเขตพื้นที่ภาคกลาง 3 แหง
ขางตน ซึ่งประกอบดวย ผูบ ริหารโรงเรียน จํานวน 3 คน อาจารย จํานวน 48 คน นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 68 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 54 คน นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 46 คน นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 170 คน โดยการสุมแบบ
แบงชั้น
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นิยามศัพทเฉพาะ
1. การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลของการ
ดําเนินโครงการและพิจารณาบงชี้ถึงจุดเดนหรือจุดดอยของโครงการนั้นอยางมีระบบแลวตัดสินใจวา
จะปรับปรุงแกไขโครงการนั้นเพื่อการดําเนินงานตอไปหรือจะยุติการดําเนินงานโครงการนั้นเสีย
2. การประเมินโครงการแบบซิปป (CIPP model) หมายถึง การประเมินที่เปนกระบวนการ
ตอเนื่องเพื่อใหไดสารสนเทศสําหรับการตัดสินใจ แบงออกเปน 4 ดาน คือ
2.1 ดานบริบท (Context) ไดแก วัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการบริการวิชาการ
แกชุมชน
2.2 ดานปจจัยนําเขา (Input) ไดแก 1) ความพรอมของผูบริหารโรงเรียน 2) ความ
พรอมของบุคลากรในโรงเรียน 3) การจัดสรรงบประมาณ
2.3 ดานกระบวนการ (Process) ไดแก 1) การจัดทางกายภาพ 2) การจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ 3) กิจกรรมสงเสริมการอาน
2.4 ดานผลผลิต (Output) ไดแก 1) พฤติกรรมการใชหองสมุดของนักเรียน 2)
พฤติกรรมการใชหองสมุดของครู 3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการดําเนินงานหองสมุด 4)
ความพึงพอใจของครูที่มีตอ การดําเนินงานหองสมุด
กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย
การวิจัยครั้งนีใ้ ชวธิ ีการประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ ในรูปแบบซิปป (CIPP model)
ที่เปนการประเมินผลผลิตของโครงการ เปนการประเมินที่มุงตอบคําถามวาโครงการประสบ
ความสําเร็จตามแผนที่วางไวหรือไม ผลผลิตเปนไปตามวัตถุประสงคหรือไม สําหรับการประเมิน
หลังสิ้นสุดโครงการ ใชเทคนิคการประเมินดวยการติดตามผล (Follow-up study) โดยผลการ
ประเมินนี้จะใหขอมูลสําหรับการพิจารณาแนวทางในการจัดบริการวิชาการแกชมุ ชนที่ยั่งยืนตอไป

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการวิจัยครัง้ นี้ ผูวิจัยไดศกึ ษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวของ และนําเสนอตาม
หัวขอดังตอไปนี้
1. การติดตามผลโครงการ
2. แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินโครงการ
3. บริการวิชาการแกชุมชนของสํานักหอสมุดกลาง
4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
การติดตามผลโครงการ
1. จุดมุงหมายของการติดตามผลโครงการ ประกอบดวยขอสําคัญ ดังนี้
1.1 เพื่อใหการดําเนินโครงการเปนไปตามแผนที่กําหนดไวทั้งในดานปจจัยนําเขา
กิจกรรมและขัน้ ตอนตาง ๆ
1.2 เพื่อการใชทรัพยากรไดเต็มที่คุมคา เกิดการประหยัดทรัพยากรตาง ๆ ของ
โครงการ
1.3 เพื่อใหทราบถึงปญหา อุปสรรค ขอขัดของตาง ๆ ที่เกิดขึ้นตั้งแตชว งเริ่มดําเนิน
โครงการ และระหวางดําเนินโครงการ
1.4 เพื่อใหไดแนวทางการแกไขปรับปรุง เปลี่ยนแปลงปจจัยนําเขา กิจกรรม และ
ขั้นตอนตาง ๆ ของโครงการ
1.5 เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค
2. ประโยชนของการติดตามโครงการ สามารถนําไปใชแกปญหาตาง ๆ ระหวางการ
ดําเนินโครงการ โดยการปรับเปลีย่ นกิจกรรมขั้นตอน รองลงมา คือ ใชสําหรับการวางแผนจัด
โครงการในอนาคต ซึ่งประโยชนตาง ๆ ของการติดตามโครงการ สามารถแยกเปนขอ ๆ ไดดังนี้
(พิสณุ ฟองศรี. 2553: 14)
2.1 ทราบถึงสถานภาพและสถานการณตาง ๆ ของการดําเนินโครงการ
2.2 ทราบขอดี ขอบกพรอง ตลอดจนปจจัยที่ทําใหการดําเนินโครงการมีปญหา ทํา
ใหสามารถแกไขไดทุกจุดอยางทันทวงที หรือในโอกาสตอไป
2.3 คุมคา ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดําเนินโครงการ
2.4 สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะหขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ เพื่อ
นําเสนอการดําเนินโครงการในเชิงสถิติหรือวิทยาศาสตร ทําใหไดรบั การเชื่อถือและยอมรับจากผูที่
เกี่ยวของ
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2.5 กระตุนใหผูปฏิบัติงาน และผูที่เกีย่ วของกับโครงการ มีความสํานึกตอหนาที่
ความรับผิดชอบ และกระตือรือรนในการแกไข ตลอดจนคิดคนปรับปรุงโครงการอยางสม่ําเสมอ
2.6 ผูบริหารระดับตาง ๆ ของโครงการสามารถวินิจฉัยสั่งการไดอยางรัดกุม มี
เหตุผล
2.7 สรางความสัมพันธภาพอันดีระหวางผูบริหารกับผูปฏิบัติงานของโครงการ
ตลอดจนผูที่เกี่ยวของอื่น ๆ
2.8 เปนขวัญและกําลังใจตอผูปฏิบัติ
2.9 เปนสารสนเทศสําหรับการประเมินผล
แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินโครงการ
ความหมายของการประเมินโครงการ มีผูใหความหมายไว ดังนี้
พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2555: 71) ใหความหมาย การประเมินโครงการวา หมายถึง
กระบวนการเชิงระบบเพื่อการตรวจสอบหรือชี้บงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการซึ่งจะ
ชวยใหไดขอมูลสารสนเทศที่เปนประโยชนตอการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ปรับปรุงและ
พัฒนาโครงการ
สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ (2554: 2) การประเมินผลโครงการ หมายถึง กระบวนการศึกษา
แสวงหาความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินโครงการวาเปนไปตามหลักเกณฑและขั้นตอนตาง ๆ
ที่ไดกําหนดไวหรือไม มีปญหาและอุปสรรคอะไร และบรรลุตามเปาหมายที่ตองการหรือไม มี
ผลกระทบในแงมุมตางๆอยางไรที่เกิดขึน้ จากโครงการบาง
เชาว อินใย (2553: 4) กลาววา หมายถึง กระบวนการพิจารณาตัดสินคุณคาโดยการ
คนควา เก็บรวบรวมขอมูลตาง ๆ จากชุดของกิจกรรมที่จัดขึ้นอยางมีระบบมาประกอบการตัดสิน
ตีคาผลการดําเนินการนั้นวาบรรลุวัตถุประสงคหรือไม ใชเปนสวนหนึง่ ของกระบวนกรจัดการ
อเนก พ. อนุกูลบุตร (2556: 18) หมายถึงการตัดสินคุณคาโครงการโดยใชขอมูลหรือ
เกณฑตาง ๆ เปนการคนหาความจริงแบบวิทยาศาสตรแลวตัดสินเปนคุณคาตามเกณฑ
พิสณุ ฟองศรี (2553: 68) ไดใหความหมายของการประเมินโครงการวา เปน
กระบวนการตัดสินคุณคาของโครงการในระยะหนึ่งระยะใดหรือทุกระยะ โดยนําสารสนเทศจากการ
วัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนดไว เพื่อตัดสินจัดทําโครงการ ทดลองหรือนํารองปรับเปลีย่ น
ระงับ ปรับปรุง ขยายผล หรือยกเลิกโครงการนั่นเอง
จิระศักดิ์ สาระรัตน (2551: 8-9) กลาวถึงความหมายไววา การประเมินโครงการเปน
การประเมินทีซ่ ับซอน จะตองมีความละเอียดออน มีทัศนะกวางวาจะทําการประเมินจุดใด และใน
รูปแบบใด และการประเมินโครงการจะตองกําหนดใหชัดเจนวาจะประเมินอะไร การหาขอมูลเปน
สิ่งจําเปนในการประเมินโครงการ การเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อกําหนดเกณฑ และกําหนดเครื่องมือใน
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การประเมินตองพิจารณาอยางรอบคอบ การวิเคราะหผลของการประเมินจะตองทําอยางระมัดระวัง
และมีความเทีย่ งตรง เพื่อพิจารณาปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงโครงการใหเหมาะสมตอไป
สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ (2554: 2) กระบวนศึกษาแสวงหาความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
การดําเนินโครงการวาเปนไปตามหลักเกณฑและขั้นตอนตาง ๆ ทีไ่ ดกําหนดไวหรือไม มีปญหาและ
อุปสรรคอะไรและบรรลุตามเปาหมายหรือไม มีผลกระทบในแงมุมตาง ๆ อยางไรที่เกิดขึ้นจาก
โครงการบาง
จากความหมายดังกลาวขางตน สามารถสรุปไดวา การประเมินโครงการ หมายถึง
กระบวนการที่เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหเกี่ยวกับโครงการอยางเปนระบบทุกขัน้ ตอน เพื่อใชเปน
ขอมูลในการตัดสินใจวาจะปรับปรุงหรือควรดําเนินโครงการตอไปเพือ่ ใหโครงการมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
ประเภทของการประเมินโครงการ
การประเมินโครงการแบงออกไดเปนหลายประเภท เกณฑในการจําแนกประเภท
ของการประเมินโครงการมี 5 เกณฑ ดังนี้ (พิชิต ฤทธิจ์ รูญ. 2555: 77-80)
1. การจําแนกตามวัตถุประสงค
1.1 การประเมินความกาวหนา (Formative Evaluation) เปนการประเมินใน
ขณะที่กําลังดําเนินโครงการอยูโดยมุงตรวจสอบ ควบคุม กํากับดูแล การดําเนินงานในแตละขัน้ ตอน
ของแผนการดําเนินงาน ตลอดจนการศึกษาความกาวหนา อุปสรรค และขอบกพรองตาง ๆ เพื่อ
นํามาใชในการปรับปรุงแกไขดําเนินงาน
1.2 การประเมินผลรวมสรุป (Summative evaluation) เปนการประเมิน
หลังจากเสร็จสิ้นโครงการแลว เปนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเพื่อมุงตรวจสอบวา โครงการ
ประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายตามที่กําหนดไวหรือไม เพียงใด ผลการประเมินจะ
เปนประโยชนตอการตัดสินใจวาควรยุติโครงการ ดําเนินโครงการตอไป หรือปรับขยายโครงการ
ในชวงระยะตอไป
2. การจําแนกตามหลักที่ยึดในการประเมิน
2.1 การประเมินที่อิงวัตถุประสงค/เปาหมายของโครงการหรืองานเปนเกณฑ
(Goal Based Evaluation) เปนการประเมินที่ตัดสินคุณคาของโครงการจากการเปรียบเทียบผลของ
โครงการกับผลที่คาดหวังตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายของโครงการ
2.2 การประเมินที่ไมอิงวัตถุประสงค/เปาหมายของโครงการ (Goal-free
Evaluation) เปนการประเมินที่ไมจําเปนตองกําหนดเปาหมายหรือวัตถุประสงคของการประเมินให
สอดคลองกับเปาหมาย หรือวัตถุประสงคของโครงการ กลาวคือ การตัดสินคุณคาของโครงการควร
เนนที่การตีคาของ 16 ผลทัง้ หมดที่เกิดขึ้น (Actual Outcomes) จากโครงการ ซึ่งประกอบดวยการ
ประเมินผลทีค่ าดหวังตาม เปาหมายหรือวัตถุประสงคของโครงการและผลที่มิไดคาดหวัง
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3. การจําแนกชวงลําดับเวลาการบริหารโครงการ
3.1 การประเมินกอนเริ่มโครงการหรือกอนนําโครงการไปปฏิบตั ิ (Intrinsic
Evaluation) เปนการประเมินที่อยูในขั้นตอนของการวางแผนโครงการ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อการ
วิเคราะหขอมูลตางๆ กอนลงมือดําเนินการจัดทําโครงการ ซึ่งอาจทําไดใน 2 ลักษณะคือ
3.1.1 การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ โดยการพิจารณาปญหา
และความจําเปนในการจัดทําโครงการ อาจใชเทคนิคของการสํารวจความตองการ (Needs
Assessment) หรืออาจจะใชเทคนิคของการศึกษาความเปนไปได (Feasibility Study) ซึ่งเปนการ
พิจารณาสภาพความพรอมของการจัดทําโครงการในดานตางๆ ที่จะทําใหมีความเปนไปไดในการ
ปฏิบัติจริง
3.1.2 การวิเคราะหโครงการหรือการประเมินรางโครงการ (Project
Appraisal or Analysis) เปนการพิจารณาเอกสารโครงการเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของสิ่งที่
กําหนดความสอดคลองระหวางหัวขอตางๆ ตั้งแต หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค เปาหมาย
วิธีดําเนินการ ฯลฯ เพื่อใหโครงการที่เสนอมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น
3.2 การประเมินขณะดําเนินงาน (On going evaluation) เปนการประเมินที่จัดทํา
ในระหวางการดําเนินโครงการ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อการศึกษาความกาวหนาของโครงการเปนชวง
ๆ และเพื่อดูวา การดําเนินโครงการไดเปนไปตามแผนที่กําหนดไวหรือไม มีปญหาหรืออุปสรรค
อยางไรในแตละชวงของการดําเนินงาน ขอมูลสารสนเทศที่จะไดนํามาใชเพื่อการปรับปรุงการดําเนิน
โครงการเพื่อใหมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นในชวงระยะตอไป การประเมินขณะดําเนินงานนี้ตอง
อาศัยกลไกของระบบการกํากับติดตามงานมาชวย จึงจะทําใหการประเมินเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ
3.3 การประเมินหลังการดําเนินงาน (Pay-off evaluation) เปนการประเมินที่
จัดทําขึ้นเมื่อการดําเนินโครงการเสร็จสิ้นลงแลว โดยมีจุดมุงหมายเพื่อการตรวจสอบดูวา เมื่อได
ดําเนินโครงการจนสิ้นสุดแลวไดรับความสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไวมากนอย
เพียงใด ตลอดจนการติดตามตรวจสอบผลกระทบหรือผลขางเคียงวามีอะไรเกิดขึ้นตามมาอีกบาง
ถากลาวโดยสรุป การประเมินหลังการดําเนินงาน มีจุดเนน ดังนี้
3.3.1 เปนการประเมินผลทีเ่ กิดขึ้น (Outcome) และผลกระทบ (Impact)
ของโครงการ
3.3.2 เปนการประเมินผลรวมสรุปของโครงการทั้งหมด (Summative
evaluation) คือ การประเมินตั้งแตการวางแผนปฏิบัติงาน คาใชจาย และผลผลิตของโครงการ
4. การจําแนกตามสิ่งที่ถูกประเมิน ไดการประเมินเปน 4 ประเภท คือ
4.1 การประเมินบริบทหรือสภาวะแวดลอม (Context Evaluation) เปนการ
ประเมินเกี่ยวกับนโยบาย เปาหมาย สภาพเศรษฐกิจและสังคม ปญหาและความตองการของบุคคล
และหนวยงานที่เกี่ยวของกับโครงการวา มีความสอดคลองเอื้อตอการจัดทําโครงการหรือไม
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ตลอดจนทรัพยากรและขอจํากัดตางๆ ในการดําเนินโครงการ สารสนเทศทีไ่ ดนํามาใชประกอบการ
ตัดสินใจเพื่อกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการใหมีความสอดคลองกับนโยบายของ
หนวยงานระดับสูงกวาและบริบทหรือสภาพขององคกรที่จะจัดทําโครงการ
4.2 การประเมินปจจัยเบื้องตน (Input Evaluation) เปนการประเมินความ
พรอมทั้งในเชิงคุณภาพและความพอเพียงของทรัพยากรตางๆ กอนเริ่มโครงการวา มีทรัพยากร
พรอมที่จะดําเนินโครงการไดหรือไม สารสนเทศที่ไดนํามาใชในการตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการของการ
ใชทรัพยากรตางๆ เพื่อใหการดําเนินโครงการสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคทกี่ ําหนดไว
4.3 การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เปนการประเมิน
ขณะดําเนินงานหรือประเมินความกาวหนาของโครงการ สารสนเทศที่ไดนํามาใชในการตัดสินใจเพื่อ
การปรับปรุงการ ดําเนินโครงการ
4.4 การประเมินผลผลิตหรือผลงาน (Product Evaluation) เปนการ
ประเมินหลังจากการดําเนินโครงการสิ้นสุดแลว ประกอบดวยการประเมินผลลัพธ (Output
Evaluation) โดยพิจารณา
5. การจําแนกตามผูประเมิน ไดแบงการประเมินเปน 2 ประเภทคือ
5.1 การประเมินโดยผูประเมินภายใน (Internal Evaluator) เปนการประเมิน
โดยบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานในองคกร หรือผูที่รับผิดชอบที่เกี่ยวของกับสิ่งที่มุงประเมิน
5.2 การประเมินโดยผูประเมินภายนอก (External Evaluator) เปนการ
ประเมินโดยใหบุคคลภายนอกองคกร ที่ไมเกี่ยวของกับสิ่งมุงประเมินเปนผูประเมินซึ่งอาจเปนนัก
ประเมินมืออาชีพหรือบุคคลที่อยูหนวยงานอื่น
รูปแบบของการประเมินโครงการ
สมคิด พรมจุย (2550: 49-50) ไดใหความหมายของรูปแบบการประเมินโครงการ คือ
กรอบความคิดหรือแบบแผนในการประเมินที่แสดงใหเห็นถึงรายการที่ควรประเมินหรือกระบวนการ
ที่ควรประเมินในการประเมินโครงการใดโครงการหนึ่งนั้นควรพิจารณาเรื่องใดบางหรือพิจารณา
ลักษณะการเสนอแนะวิธีการประเมิน ซึ่งไดแสดงประโยชนของรูปแบบการประเมินดังนี้
1. ชวยใหเห็นแนวทางหรือกรอบความคิดในการประเมิน
2. ชวยในการกําหนดวัตถุประสงคของการประเมิน
3. ชวยในการกําหนดตัวแปรหรือประเด็นสําคัญ
4. ทําใหผลงานการประเมินมีความเปนระบบ ครอบคลุม เปนที่ยอมรับและสื่อ
ความหมายไดชัดเจน
ประเภทรูปแบบของการประเมินโครงการ สามารถสรุปรวมได ดังนี้
1) การประเมินที่เนนจุดมุงหมาย (Objective Based Model) เปนรูปแบบทีเ่ นนการ
การตรวจสอบผลที่คาดหวังไดเกิดขึ้นหรือไม หรือประเมินโดยตรวจสอบผลที่ระบุไวในจุดมุงหมาย
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เปนหลักโดยดูวาผลที่เกิดจากการปฏิบัตงิ าน บรรลุจุดมุงหมายที่กําหนดไวหรือไม เชน รูปแบบการ
ประเมินของไทเลอร การประเมินของครอนบาค และการประเมินของเคริกแพตทริค
2) การประเมินที่เนนจุดมุงหมาย (Judgmental Evaluation Model) เปนรูปแบบ
การประเมินทีม่ ีจุดมุงหมายเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลสาสนเทศ สําหรับกําหนดหรือวินิจฉัยคุณคาและ
โครงการนั้น ไดแกรูปแบบการประเมินของสเตด การประเมินสคริฟเวน และการประเมินของโพรวัส
3) รูปแบบการประเมินที่เนนการตัดสินใจ (Decision-Oriented Evaluation) เปน
รูปแบบการประเมินที่มีจุดมุงหมายเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูล และขาวสารตาง ๆ เพื่อชวยใหผบู ริหารใน
การตัดสินใจเลือกทางเลือกตาง ๆ ไดอยางถูกตอง ไดแกรูปแบบการประเมินของเวลซ การประเมิน
ของสตัฟเฟลบีม และการประเมินของอัลคิน
รูปแบบการประเมินโครงการแบบซิปโมเดล (CIPP Model)
ผูวิจัยไดรวบรวมแนวคิดการประเมินโครงการโดยใช ซิปป โมเดล CIPP Model ดังนี้
แนวคิดการประเมินของสตัฟเฟลบีม ในป ค.ศ.1971 สตัฟเฟลบีม (Daniel L. Stufflebeam,
1971) ไดเขียนหนังสือทางการประเมินออกมาหนึ่งเลม ชื่อ “Educational Evaluation and Decision
Making) ที่ใหแนวคิดและวิธีการทางการวัดผลและประเมินผล ไดอยางนาสนใจและทันสมัย
นอกจากนั้นสตัฟเฟลบีม ก็ไดเขียนหนังสือเกี่ยวกับการประเมินและรูปแบบของการประเมินอีกหลาย
เลมอยางตอเนื่อง จึงกลาวไดวา สตัฟเฟลบีมเปนผูมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาทฤษฎีการประเมิน
จนเปนที่ยอมรับกันทั่วไปในปจจุบัน เรียกวา CIPP Model โดยใหคํานิยามการประเมินวา หมายถึง
กระบวนการรวมรวบและวิเคราะหขอมูลเพื่อใหไดขอมูลสารสนเทศที่มีประโยชนในการนําไปใชเปน
ทางเลือกประกอบการตัดสินใจ มีจุดมุงหมายเพื่อเตรียมขอมูลที่เกี่ยวของไวใชในการตัดสินใจ ผูทํา
การประเมินจะรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอ มูล และเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเพือ่ ประกอบ การ
ตัดสินใจของผูบริหาร (เชาว อินใย. 2553: 125)
สุวิมล ติรกานันท (2548: 47-48) ไดกลาววา สตัฟเฟลบีมไดพัฒนาแบบจําลองขึ้นในป ค.ศ.
1971 โดยมีแนวคิดในการสรางสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ แบงการประเมินเปน 4 ประเด็นตาม
ประเภทของการตัดสินใจ
1. Context evaluation การตัดสินใจใช Planning Decision โดยการใชกําหนดนโยบายหรือ
เปาหมาย ใชการคัดเลือกโครงการที่เหมาะสม
2. Input evaluation การตัดสินใจโดยใช Structuring Decision เปนการใชปจจัยนําเขาเพื่อ
กําหนดโครงสรางของการดําเนินงาน ยุทธวิธี วิธีการ แผนในการดําเนินงาน
3. Process evaluation การตัดสินใจโดยใช Implementation Decision เปนการติดตามและ
กํากับการดําเนินงานตามแผน เพื่อปรับปรุงวิธีในการดําเนินงาน รายงานความกาวหนาของ
โครงการ
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4. Product evaluation เปนการตัดสินใจที่ใช Recycling Decision เปนการนําผลผลิต เพื่อ
ตัดสินใจยุติ ชะลอ หรือขยายโครงการ
สมคิด พรมจุย (2550: 63-66) ไดกลาววา การประเมินโดยใชซิปโมเดล (CIPP Model) เปน
การประเมินทีเ่ ปนกระบวนการตอเนื่อง โดยมีจุดเนนที่สําคัญ คือ ใชควบคูกับการบริหารโครงการ
เพื่อหาขอมูลประกอบการตัดสินใจอยางตอเนื่องตลอดเวลา ซึ่งแนวทางการประเมินในดานตาง ๆ มี
รายละเอียด ดังนี้
1. การประเมินสภาวะแวดลอม (Context Evaluation: C) เปนการประเมินเพื่อให
ไดขอมูลสําคัญ เพื่อชวยในการกําหนดวัตถุประสงคของโครงการ ความเปนไปไดของโครงการ
2. การประเมินปจจัยเบื้องตน (Input Evaluation: I) เปนการประเมิน เพื่อใชขอมูล
ตัดสินใจปจจัยตาง ๆ ที่เกีย่ วของกับโครงการวาเหมาะสมหรือไม โดยดูวาปจจัยที่ใชจะมีสว นชวยให
บรรลุจุดมุงหมายของโครงการหรือไม
3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation: P) เปนการประเมินระหวางการ
ดําเนินโครงการ เพื่อหาขอดี และขอบกพรองของการดําเนินงานตามขั้นตอนตาง ๆ ที่กําหนดไว
และเปนการรายงานผลการปฏิบัติงานของโครงการนั้นดวย
4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation: P) เปนการประเมินเพื่อดูวาผลที่
เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดโครงการเปนไปตามวัตถุประสงค หรือตามที่คาดหวังไวหรือไม โดยอาศัยขอมูล
จากการ
เยาวดี รางชัยกุล วิบลู ยศรี (2553: 56-59) ไดกลาววา แนวคิดการประเมินของสตัฟเฟลบีม
วา การประเมินเปนกิจกรรมที่มีลักษณะเปนกระบวนการคือ มีความตอเนื่องกันในการดําเนินงาน
อยางคบวงจร จะตองมีการระบุหรือบงชีข้ อมูลที่ตองการ และมีการเก็บรวบรวมขอมูลตามที่ไดระบุ
หรือบงชี้ไว และมีการนําเอาขอมูลที่เก็บรวบรวมมาไดนั้นมาจัดทําใหเปนสารสนเทศ โดยสารสนเทศ
ที่ไดมานั้น จะตองมีความหมายและประโยชน เพื่อนําไปเสนอใชประกอบการตัดสินใจในการกําหนด
ทางเลือกใหมหรือแนวทางดําเนินการใด ๆ ตอไป
สรุปไดวาจากแนวคิดของสตัฟเฟลบีม มีลักษณะที่จะแบงแยกบทบาทของการทํางาน
ระหวางฝายประเมินกับฝายบริหารออกจากกันอยางเดนชัด กลาวคือ ฝายประเมินทําหนาที่ระบุ
จัดหา และนําเสนอสารสนเทศใหกบั ฝายบริหาร สวนฝายบริหารมีหนาที่เรียกหา และนําผลการ
ประเมินที่ไดนั้นไปใชประกอบการตัดสินใจเพื่อดําเนินการตอไป
บริการวิชาการแกชุมชนของสํานักหอสมุดกลาง
ดวยภารกิจสําคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย นั้นก็คือ บริการวิชาการแกสังคมและชุมชน
สํานักหอสมุดกลางในฐานะที่เปนหนวยงานสนับสนุน จึงรับภารกิจดังกลาวเปนภารกิจหนึ่งใน
ภาระหนาที่ของสํานักหอสมุดกลางดวย นอกจากนั้นสิ่งสําคัญอีกประการหนึ่ง คือวาหองสมุดมี
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ความสําคัญตอบุคคล สังคม และประเทศชาติ นอกเหนือจากการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให
ผูใชเขาถึงไดอยางสะดวกและรวดเร็วแลว ยังจําเปนตองจัดบริการและกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ
ดังนั้น สํานักหอสมุดกลาง (บุญสม เลาพูนพิทยะ และพิมล เมฆสวัสดิ์. 2556: 120-124)
ไดริเริ่มโครงการบริการวิชาการแกชุมชนมาโดยตลอด สําหรับในชวงแรก ๆ ตั้งแตป 2532 เปนตน
มา การดําเนินงานบริการวิชาการแกชุมชนจะผานทางโครงการนิทรรศการสัญจรสําหรับนักอานรุน
เยาว (Traveling Exhibition of Books for Young Readers) พรอมดวยความรวมมือกับสมาคม
พัฒนาการอานของเด็ก และไดรับเงินทุนสนับสนุนจากยูเนสโก (UNESCO) ผูริเริม่ โครงการดังกลาว
นั้นก็คือ ดร. มาเรีย เหลาสุ น ทร ผูเคยดํารงตําแหนงผูอํานวยการหองสมุดตั้งแตครั้งเปนวิทยาลัย
วิชาการศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําความรูในหนังสือสําหรับเด็กและเยาวชนทีม่ ีคุณภาพไปสู
เด็ก ๆ และเยาวชนในโรงเรียนชุมชนที่หางไกลดวยการจัดนิทรรศการหนังสือทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ หนังสือประเภทตาง ๆ ที่นํามาจัดแสดงนั้นไดมาจากความรวมมือกับสถานทูต
ตาง ๆ ในประเทศไทย บรรณารักษตา งชาติ รวมทั้งบุคคลทัว่ ไปทีย่ ินดีบริจาคเงินหรือหนังสือชวย
สมทบ นอกจากนั้นสํานักหอสมุดกลางยังมีการประสานความรวมมือกับภาควิชาบรรณารักษศาสตร
คณะมนุษยศาสตร เพื่อจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการที่ชว ยใหผูเขารับการอบรมมีประสบการณและ
ทักษะในการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน ตลอดจนสาธิตการใชหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศ
อื่น ๆ ประกอบการเรียนการสอน ทั้งนี้เพื่อปลูกฝงจิตใจของเด็ก ๆ ใหรักการอานและการเรียนรู
ซึ่งกิจกรรมภายใตโครงการนี้ดําเนินการภายใน 2-3 วัน ในสวนของการจัดแสดงหนังสือไดมีการ
พัฒนารูปแบบของอุปกรณที่ใชสําหรับการจัดแสดง ดวยการนําวัสดุทองถิ่น (ถุงปุย) ที่มีอยูมาเย็บ
เปนกระเปาสําหรับแขวนหนังสือที่สามารถนําไปแขวนตามสถานทีต่ าง ๆ ไดสะดวกประกอบกับการ
เลาเรื่องจากหนังสือ เชน แขวนไวใตตนไม ใตอาคารเรียนที่มีลมโกรก สนามหญา ผนังหอง เปนตน
นอกจากนั้นโครงการยังมอบหนังสือใหม ๆ ชุดหนึ่งใหแกโรงเรียนเพื่อนําเขาหองสมุดอีกดวย
โรงเรียนที่ไดรับบริการตามโครงการฯ นี้ ไดแก โรงเรียนบานสะเศรษฐี จังหวัดกาญจนบุรี โรงเรียน
ประชากรรังสฤษฏ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนวัดมหานาม จังหวัดอางทอง โรงเรียน
สามัคคีศึกษา โรงเรียนวังวิเศษ และโรงเรียนหวยยอด จังหวัดตรัง โรงเรียนสมเด็จ จังหวัด
อุบลราชธานี เปนตน
ตอมาเมื่อสํานักหอสมุดกลางไดรับภารกิจบริการวิชาการแกชุมชนที่เปนรูปธรรมมากขึ้น
โดยกลายเปนภารกิจหลักสําคัญประการหนึ่งของหองสมุด จึงมีการกําหนดลักษณะการใหบริการ
ทางวิชาการแกชุมชนในรูปลักษณ 2 ประเภท คือ (1) โครงการผาปาหนังสือภายใตกฐิน
พระราชทานประจําปของมหาวิทยาลัย และ (2) โครงการพัฒนาและปรับปรุงหองสมุดภายใต
โครงการรักการอานของมหาวิทยาลัย ดวยเหตุนี้ สํานักหอสมุดกลางจึงปรับรูปแบบการใหบริการ
ทางวิชาการของสํานักหอสมุดกลางที่ประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ (1) การสํารวจพื้นที่เพื่อรวบรวม
ขอมูลความตองการของชุมชน (2) การเตรียมวัสดุ/อุปกรณสําหรับการดําเนินงาน และ (3) การ
ดําเนินงานตามโครงการ สวนลักษณะของการใหบริการจึงประกอบดวย (1) การจัดหาวัสดุหองสมุด
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พรอมการจัดเตรียมฐานและตัวเลมเพื่อใหบริการ (2) การปรับปรุงทางกายภาพ (3) การจัดกิจกรรม
สงเสริมการอาน โดยทีมบุคลากรของหองสมุดไปดําเนินโครงการบริการวิชาการตามโรงเรียนใน
ภูมิภาคตางๆ ของประเทศ ดังนี้
ภาคกลาง ไดแก หองสมุดโรงเรียนสุเหราบานดอน และหองสมุดพระพุฒาจารย (โต พรหฺม
รังสี) วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร หองสมุดโรงเรียนบานวังตาอินทร จังหวัด
ลพบุรี หองสมุดโรงเรียนวัดมหานาม จังหวัดอางทอง
ภาคตะวันออก ไดแก หองสมุดโรงเรียนมงคลวิทยา (เขาสาป) จังหวัดระยอง หองสมุด
โรงเรียนบานใหมศรีจําปาทอง หองสมุดโรงเรียนบานทากะบาก หองสมุดโรงเรียนซับนกแกววิทยา
จังหวัดสระแกว และหองสมุดโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก โรงเรียนวัดสุปฏนารามวรวิหาร จังหวัดอุบลราชธานี
ภาคเหนือ ไดแก หองสมุดโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนบานนาคอก สาขานาบง
หองสมุดโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร อําเภอบอเกลือ และอําเภอเฉลิมพระเกียรติ หองสมุดโรงเรียนวัด
ดอนมงคลสันติสุข จังหวัดนาน หองสมุดโรงเรียนวัดทองลับแลฯ หองสมุดโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนบุญธรรม-บุญพริ้ง หองสมุดโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนยอดโพธิ์ทอง 1 และหองสมุด
โรงเรียนบานโคกวิทยาคม จังหวัดอุตรดิตถ
ภาคใต ไดแก หองสมุด”อนุสรณ 100 ป ชาตกาลทานพุทธทาสภิกขุ” ณ วัดพระบรม
ธาตุไชยาวิทยา จังหวัดสุราษฎรธานี โรงเรียนบานบางมวง จังหวัดพังงา
งานวิจัยที่เกีย่ วของ
จากการศึกษาคนควา พบวามีงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาดานบริการวิชาการแกชุมชน
สุรัสวดี อินทรชัย (2551: บทคัดยอ) ศึกษารูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมในการใหบริการ
วิชาการแกชมุ ชนสําหรับมหาวิทยาลัยเอกชน กรณีศึกษามหาวิทยาลัยพายัพกับมหาวิทยาลัยนอรทเชียงใหม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา (1) รูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมในการใหบริการวิชาการ
แกชุมชนของมหาวิทยาลัยเอกชน (2) เปรียบเทียบรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมในการใหบริการ
วิชาการแกชมุ ชนของมหาวิทยาลัยพายัพกับมหาวิทยาลัยนอรท-เชียงใหม และ (3) ปจจัยที่สงผลตอ
ความสําเร็จและความลมเหลวในการใหบริการวิชาการแกชุมชนของมหาวิทยาลัยเอกชน กลุม
ตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาประกอบดวย กลุมตัวอยางจากมหาวิทยาลัยพายัพ และกลุม
ตัวอยางจากมหาวิทยาลัยนอรท-เชียงใหม ในระดับผูบริหารและคณาจารยในระดับคณะวิชาที่
รับผิดชอบงานดานการใหบริการวิชาการแกชุมชน โดยใชวธิ ีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ และ
การศึกษาวิจัยเชิงเอกสารเปนหลัก เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสัมภาษณ
แบบไมมีโครงสราง ผลการศึกษาพบวา 1) รูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมในการใหบริการวิชาการแก
ชุมชนสําหรับมหาวิทยาลัยเอกชน ควรใชรูปแบบและวิธีการโดยการจัดตั้งองคกรรับผิดชอบงาน
บริการวิชาการแกชุมชนหรือแตงตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการแกชุมชนระดับสถาบัน ใหมีการ
ดําเนินงานในรูปแบบ Profit Center มีโครงสรางการดําเนินงานที่ชดั เจนเปนเอกเทศ ใหเปนศูนย
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หรือหนวยงานกลางในการรับงานบริการวิชาการโดยตรง มีการบริหารงานและงบประมาณอยางเปน
อิสระ กําหนดใหมีหนาที่ในการดูแลรับผิดชอบดานบริการวิชาการแกชุมชนโดยตรง มีหนาที่วางแผน
จัดทําโครงการและหาแหลงเงินงบประมาณจากภายนอก 2) มหาวิทยาลัยพายัพกับมหาวิทยาลัย
นอรท-เชียงใหม ทั้งสองสถาบันมีการกําหนดใหการบริการวิชาการแกชุมชนเปนหนึ่งในภารกิจหลัก
ที่ตองดําเนินงาน โดยกําหนดเปนนโยบายและกําหนดไวในแผนยุทธศาสตร แตสงิ่ ที่แตกตางกัน คือ
ที่มาของโครงการใหบริการวิชาการแกชมุ ชนของมหาวิทยาลัยนอรท-เชียงใหมมาจากสาขาวิชาเปน
หลัก โดยใชเครือขายในคณะวิชาหรือในแตละสาขาวิชากับหนวยงานภายนอก ในขณะที่โครงการ
ใหบริการวิชาการแกชุมชนของมหาวิทยาลัยพายัพเปนการวางแผนรวมกันระหวางสํานักวิชาการกับ
คณะวิชา และจากการเสนอโครงการของสํานักวิชาการโดยตรง 3) ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จใน
การใหการบริการวิชาการแกชุมชนของมหาวิทยาลัยเอกชน ไดแก ปจจัยดานนโยบาย ปจจัยดาน
หนวยงานสนับสนุนทางวิชาการ ปจจัยดานองคความรู ความเชี่ยวชาญของทรัพยากรบุคคล ปจจัย
ขอจํากัดทางดานจํานวนบุคลากร และปจจัยงบประมาณสนับสนุน
โสภา สารเถื่อนแกว (2550: บทคัดยอ) ศึกษาผลการดําเนินงานและปจจัยที่เอื้อตอ
ความสําเร็จของโรงเรียนในโครงการหนึ่งอําเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานาน เขต 1: กรณีศึกษา 3 อําเภอ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสําเร็จและ
ปญหาในการดําเนินงาน ศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของชุมชนใน 3 อําเภอ ที่มีตอการ
ดําเนินงาน และศึกษาวิเคราะหปจจัยเอื้อตอความสําเร็จในการดําเนิน งานของโรงเรียนในโครงการ
หนึ่งอําเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต 1: กรณีศึกษา 3
อําเภอ โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสํารวจ สอบถาม สัมภาษณเจาะลึกกลุมยอยและวิเคราะห
เอกสาร กลุมตัวอยางประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 3 คน ครูผูสอน จํานวน 88 คน
นักเรียน จํานวน 291 คน และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผูป กครอง จํานวน 267 คน
วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิตคิ ารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard deviation) และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ผลการวิจัย
พบวา 1) โรงเรียนสา ประสบผลสําเร็จในการดําเนินงานตามโครงการหนึ่งอําเภอ หนึ่งโรงเรียนใน
ฝนมากที่สุด ปญหาที่พบในการดําเนินงานซึ่งเปนปญหาคอนขางรุนแรง เกินรอยละ 40 คือ การ
ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานตนสังกัด สวนการไดรับงบประมาณสนับสนุนจากผู
อุปถัมภโรงเรียนเปนปญหาพอสมควร เกินรอยละ 30 นอกจากนั้นเปนปญหานอย ต่ํากวารอยละ 20
ชุมชนมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานของโรงเรียน โดยรวมอยูในระดับมาก หากพิจารณาราย
ดาน พบวา ทัง้ ดานภาพรวมของโรงเรียน ดานผูบริหารและครู และดานนักเรียน ชุมชนมีความพึง
พอใจอยูในระดับมาก โรงเรียนมีปจจัยที่เอื้อตอความสําเร็จของการดําเนินงาน คือ ปจจัยดาน
บุคลากร ดานงบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษา 2) โรงเรียนบานไชยสถาน ประสบ
ผลสําเร็จในการดําเนินงานตามโครงการหนึ่งอําเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝน รองลงมาจากโรงเรียนสา
ปญหาที่พบในการดําเนินงานซึ่งเปนปญหาคอนขางรุนแรง เกินรอยละ 70 คือ การไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากผูอุปถัมภโรงเรียน สวนดานการจัดแหลงเรียนรูและแหลงสืบคนขอมูล และ
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การไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานตนสังกัด เปนปญหาระดับรุนแรง เกินรอยละ 50
สวนการจัดทําหองปฏิบัติการที่ใชสื่อเทคโนโลยีที่ไดมาตรฐานและสมบูรณ เปนปญหาพอสมควร
เกินรอยละ 30 นอกนั้นเปนปญหานอย ต่ํากวารอยละ 20 ชุมชนมีความพึงพอใจตอการดําเนินงาน
ของโรงเรียนโดยรวมอยูในระดับมาก หากพิจารณารายดาน พบวา ทัง้ ดานภาพรวมของโรงเรียน
ชุมชนมีความพึงพอใจอยางยิ่ง แตในการจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ชุมชนมีความพึงพอใจอยู
ในระดับพอสมควร ดานผูบริหารและครู และดานนักเรียน ชุมชนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
ปจจัยที่เอื้อตอความสําเร็จในการดําเนินงานของโรงเรียน ไดแก ปจจัยดานการเมืองและกฎหมาย
3) โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม ประสบผลสําเร็จในการดําเนินงานตามโครงการหนึ่งอําเภอ หนึ่ง
โรงเรียนในฝน รองลงมาจากโรงเรียนบานไชยสถาน ปญหาที่พบในการดําเนินงานซึ่งเปนปญหา
คอนขางรุนแรง เกินรอยละ 40 คือ การไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากผูอุปถัมภโรงเรียน สวน
การจัดทําหองปฏิบัติการทีใ่ ชสื่อเทคโนโลยีที่ไดมาตรฐานและสมบูรณ เปนปญหาพอสมควร เกิน
รอยละ 30 นอกนั้นเปนปญหานอย ต่ํากวารอยละ 20 ชุมชนมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานของ
โรงเรียนโดยรวมอยูในระดับมาก หากพิจารณารายดาน พบวา ดานภาพรวมของโรงเรียน ชุมชนมี
ความพึงพอใจอยูในระดับมาก แตในการจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และการสงเสริมการเรียนรู
ดานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุมชนมีความพึงพอใจพอสมควร ดานผูบริหารและครู ชุมชนมี
ความพึงพอใจในระดับมาก แตการใหความรวมมือกับชุมชน และครูมีความรักสามัคคีกันรวมกัน
ทํางานเปนทีม ชุมชนมีความพึงพอใจพอสมควร แตนกั เรียนมีความรู ความสามารถดานดนตรี กีฬา
ศิลปะและงานอาชีพ ชุมชนมีความพึงพอใจในระดับมาก ปจจัยที่เอื้อตอความสําเร็จในการ
ดําเนินงานของโรงเรียน ไดแก ปจจัยดานบุคลากรและดานการบริหารจัดการ
วริศรา ทาทอง (2550: บทคัดยอ) ศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการนํานโยบายการ
จัดหาแหลงเงินทุนเพื่อการดําเนินงานบริการวิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐไป
ปฏิบัติ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษา 1) ผลของการนํานโยบายการจัดหาแหลงเงินทุนเพื่อการ
ดําเนินงานบริการวิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐไปปฏิบัติ 2) ปจจัยที่เกี่ยวของ
ตอความสําเร็จในการนํานโยบายการจัดหาแหลงเงินทุนเพื่อการดําเนินงานบริการวิชาการแกสงั คม
ของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐไปปฏิบัติ และ 3) เพื่อวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยที่สงผลตอ
ความสําเร็จในการนํานโยบายการจัดหาแหลงเงินทุนเพื่อการดําเนิน งานบริการวิชาการแกสังคม
ของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐไปปฏิบัติ กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เลือกกลุมตัวอยาง
แบบเฉพาะเจาะจง เปนผูบริหารและผูปฏิบัติงานของคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล ในป พ.ศ. 2549 จํานวน 154 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปน
แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบ แนวทางการดําเนินงานบริการวิชาการแกสังคมเพื่อการ
จัดหาแหลงเงินทุน ที่มีปจจัยดานความชัดจนของนโยบาย ดานองคกร ดานการประชาสัมพันธ
ดานแหลงทุน ดานความมีชื่อเสียง และความสําเร็จในการนํานโยบายการจัดหาแหลงเงินทุนเพื่อ
การดําเนินงานบริการวิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐไปปฏิบัติ แลวทําการ
วิเคราะหขอมูลโดยการหาคารอยละ คะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที
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วิเคราะหคาเฉลี่ย และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และการทดสอบสมมติฐานใชการ วิเคราะห
ความแปรปรวนแบบทางเดียว ทดสอบความแตกตางเปนรายคูโดยใชวธิ ี LSD และวิเคราะหหา
ปจจัย X (ปจจัยดานความชัดเจนของนโยบาย ปจจัยดานองคกร ปจจัยดานการประชาสัมพันธ
ปจจัยดานแหลงเงินทุน และปจจัยดานความมีชื่อเสียง) ที่สงผลตอ Y (ความสําเร็จในการนํานโยบาย
การจัดหาแหลงเงินทุนเพื่อการดําเนินงานบริการวิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
ไปปฏิบตั )ิ โดยการวิเคราะหสมการถดถอยแบบพหุคณ
ู โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป
SPSS ผลการศึกษาพบวา 1) การนํานโยบายการจัดหาแหลงเงินทุนเพื่อการดําเนินงานบริการ
วิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐไปปฏิบัติ มีแนวโนมประสบความสําเร็จในระดับ
ปานกลาง 2) ผูบริหารและผูปฏิบัติงานของคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับปจจัยในดานความชัดเจนของนโยบายองคกร ดานองคกร ดานการประชาสัมพันธ และ
แหลงทุน แตกตางกัน3) ปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลการนํานโยบายการจัดหาแหลงเงินทุนเพื่อการ
ดําเนินงานบริการวิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐไปปฏิบัติ ของบุคลากรโดยรวม
มากที่สุด คือ ปจจัยดานแหลงทุน รองลงมา คือ ปจจัยดานความชัดเจนของนโยบายองคกร และ
ปจจัยดานความมีชื่อเสียง แตในสวนของผูบริหาร มากที่สุด คือ ปจจัยดานองคกร รองลงมา คือ
ปจจัยดานความมีชื่อเสียง และสวนผูปฏิบัติงาน มากที่สุด คือ ปจจัยดานแหลงทุน รองลงมา คือ
ปจจัยดานความชัดเจนของนโยบายองคกร และปจจัยดานความมีชื่อเสียง
งานวิจัยที่เกี่ยวของดานอื่น ๆ
จารวี ฟกโพธิ์ (2554: บทคัดยอ) ไดทําวิจัยเรื่องการใชหองสมุดประกอบการสอนและเจตคติ
ตอการใชหองสมุดประกอบการสอนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานครเขต 1 จําแนกตามขนาดของโรงเรียน กลุมสาระการเรียนรู และประสบการณการ
สอนในกลุมสาระการเรียนรูข องครู กลุมตัวอยางคือครูโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จํานวน 439 คน ไดมาโดยวิธีการสุม แบบหลายขัน้ ตอน เครื่องมือ
ที่ใชในการวิจยั คือ แบบสอบถาม สถิตทิ ี่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุตฐิ านดวยคา t-test คา F-test และ คาสถิติสหสัมพันธผลคูณ
ของเพียรสัน ผลการวิจัยพบวา 1) ครูมีปริมาณการใชหองสมุดประกอบการสอนโดยรวมอยูในระดับ
ปานกลาง 2) ครูที่สอนในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญมีปริมาณการใชหองสมุดประกอบการ
สอนมากกวาครูที่สอนอยู ในโรงเรียนที่มีขนาดใหญพิเศษ ครูที่สอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม มีปริมาณการใชหองสมุดประกอบการสอนมากกวาครูทสี่ อนกลุมสาระการ
เรียนรู คณิตศาสตรและศิลปศึกษา ครูทม่ี ีประสบการณการสอนตางกันมีปริมาณการใชหองสมุด
ประกอบการสอนไมแตกตางกัน 3) ครูมเี จตคติตอการใชหองสมุดประกอบการสอนอยูในระดับมาก
โดยครูที่สอนในโรงเรียนขนาดกลางและใหญมีเจตคติสงู กวาครูที่สอนในโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ
ครูที่สอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีเจตคติสูงกวาครูที่สอนกลุมสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตร ครูที่มีประสบการณการสอนมากกวา 20 ป มีเจตคติตอการใชหองสมุด
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ประกอบการสอนสูงกวาครูที่มีประสบการณการสอน 11-20 ป 4) ความสัมพันธระหวางการใช
หองสมุดประกอบการสอนกับเจตคติ ตอการใชหองสมุดประกอบการสอนของครูมีความสัมพันธ
ทางบวกและสัมพันธกันในระดับมาก
ธิดา สุวรรณสาครกุล (2554: บทคัดยอ) ไดทําวิจัยเรื่องการศึกษาคุณลักษณะของตัวแบบใน
การอานที่สงผลตอนิสัยรักการอานของเด็กวัยรุนในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร การ
วิจัยครั้งนี้จุดมุงหมายเพื่อ (1) สํารวจพฤติกรรมการอานและระดับนิสัยรักการอาน (2) สํารวจตัว
แบบในการอาน (3) เปรียบเทียบนิสัยรักการอานจําแนกตามประเภทของตัวแบบ (4) เปรียบเทียบ
นิสัยรักการอานจําแนกตามคุณลักษณะของตัวแบบ (5) เปรียบเทียบนิสัยรักการอานจําแนกตาม
ลักษณะทางชีวสังคมของเด็กวัยรุน ไดแก เพศ และชั้นเรียน ของเด็กวัยรุนในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยั
เปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และ มัธยมศึกษาปที่ 5 ในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553
ของโรงเรียน 4 แหง ไดแก โรงเรียนโยธินบูรณะ โรงเรียนราชวินติ มัธยม โรงเรียนวัดนอยนพคุณ
และโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ที่ไดตัวอยางจากการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multistage Random
Sampling) รวมกลุมตัวอยางจํานวน 348 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม
พฤติกรรมการอาน แบบสอบถามตัวแบบในการอาน และแบบสอบถามนิสัยรักการอาน ซึ่งมีคา
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับ .91 สถิติในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ทดสอบสมมุติฐานโดยใชคา Independent Sample t-test และ F- test ผลการวิจัยสรุปได
ดังนี้ 1) พฤติกรรมการอานของเด็กวัยรุนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 1 กรุงเทพมหานคร ดานเวลาในการอานตอวัน พบวา กลุมตัวอยางโดยรวมสวนใหญใชเวลาใน
การอานตอวัน 2 ชั่วโมงขึ้นไป รองลงมาคือ 1 ชั่วโมงขึ้นไป - 2 ชั่วโมง, 31 นาที-1 ชั่วโมง และ 0-30
นาที ตามลําดับ ดานสิ่งที่อาน กลุมตัวอยางโดยรวมอาน บล็อก/ ชุมชนออนไลน มากที่สุด รองลงมา
คือ การตูนและเว็บไซต ตามลําดับ ดานประเภทหนังสือที่อาน กลุมตัวอยางโดยรวมสวนใหญอาน
การตูนใหความบันเทิง รองลงมาคือ นิตยสารบันเทิง และหนังสือพิมพ ตามลําดับ ดานจํานวน
หนังสือที่อานตอเดือน พบวา กลุมตัวอยางโดยรวมและจําแนกตามระดับชั้นสวนใหญอานหนังสือตอ
เดือนเพียง 1-3 เลม เทานั้น และมีผูอานหนังสือจํานวน 16-18 เลม นอยที่สุด ดานความสุขจากการ
อาน พบวา กลุมตัวอยางโดยรวมและจําแนกตามระดับชั้นสวนใหญมคี วามสุขจากการอาน โดยทั้ง
สองระดับชั้นมีคะแนนคาฐานนิยม 8 คะแนน 2) ตัวแบบในการอานของเด็กวัยรุน ในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญไม
มีตัวแบบในการอาน รอยละ 52 ขณะที่ตวั แบบ ที่กลุมตัวอยางเลือกมากที่สุดคือ บุคคลใกลชิด ไดแก
พอแม บุคคลในครอบครัว ญาติพี่นอ ง คุณครู และเพื่อน ๆ รองลงมาคือ บุคคลทีม่ ีชื่อเสียง ไดแก
บุคคลในสาขาอาชีพตางๆ เชน ดารานักแสดง นักรอง นักเขียน พระสงฆ นักการเมือง นักวิชาการ
และตามมาดวยตัวแบบสัญลักษณ ไดแก ตัวละครใน หนังสือการตูน คุณลักษณะของตัวแบบในการ
อาน พบวา กลุมตัวอยางทีม่ ีตัวแบบในการอานสวนใหญเลือกตัว แบบในการอานจากคุณลักษณะ
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ชอบอานหนังสือมากที่สุด รองลงมา ไดแก คุณลักษณะประสบความสําเร็จในอาชีพ เทากับ
คุณลักษณะขยันขันแข็ง/ทํางานหนัก และตามดวยคุณลักษณะมีความคิดสรางสรรคและสุนทรียะ
สําหรับเหตุผลที่ตวั แบบสรางแรงบันดาลใจในการอาน กลุมตัวอยางโดยรวมและจําแนกตามระดับชั้น
สวนใหญเลือกเหตุผลที่ตวั แบบนําการอานไปใชประโยชนที่ดีกับตัวเองมากที่สุด รองลงมาคือ เปน
ผูนําทางความคิดและเปนผูที่ฉลาดมีไหวพริบ สวนกิจกรรมที่อยากใหตัวแบบในการอานทํา กลุม
ตัวอยางโดยรวมสวนใหญเลือกการแนะนําหนังสือหรือสื่อที่นาอาน รองลงมาคือ การอธิบายใหเห็น
ความสําคัญของการอาน และลําดับสุดทายคือ เขียนผลงานลงในหนังสือหรือสื่อตาง ๆ 3) ระดับนิสัย
รักการอาน กลุมตัวอยางโดยรวม และกลุม ตัวอยางจําแนกตามเพศและระดับชั้นมี นิสัยรักการอาน
อยูในระดับปานกลาง 4) นักเรียนที่มีตวั แบบในการอานตางกันมีนิสัยรักการอานแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 โดยนักเรียนที่เลือกตัวแบบประเภทบุคคลใกลชิดมีคาเฉลี่ยคะแนน
นิสัยรักการอานแตกตาง จากนักเรียนที่เลือกตัวแบบสัญลักษณ และระหวางนักเรียนที่เลือกตัวแบบ
ประเภทบุคคลใกลชิดกับไมมีตัวแบบ และระหวางนักเรียนที่เลือกตัวแบบประเภทบุคคลที่มีชอื่ เสียง
กับไมมีตัวแบบ และระหวาง นักเรียนที่เลือกตัวแบบประเภทตัวแบบสัญลักษณกบั ไมมีตัวแบบ อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 5) นักเรียนที่เลือกคุณลักษณะของตัวแบบในการอานตางกัน มีนิสัย
รักการอานไมแตกตางกัน 6) นักเรียนหญิงและนักเรียนชาย มีนิสัยรักการอานไมแตกตางกัน และ
พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีนิสัยรักการอานสูงกวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ปทมา อินทรวิมล (2552: บทคัดยอ) ไดทําวิจัยเรื่ององคประกอบทีม่ ีอิทธิพลตอแรงจูงใจใน
การใชหองสมุดของนักเรียนชวงชั้นที่ 4 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร มี
จุดมุงหมายเพื่อศึกษาองคประกอบที่มีอิทธิพลตอแรงจูงใจในการใชหองสมุดของนักเรียนชวงชัน้ ที่ 4
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยจําแนกองคประกอบทีศ่ กึ ษาเปน 3 ดาน
คือ องคประกอบดานสวนตัว ไดแก ระดับชั้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน บุคลิกภาพ และนิสัยรักการ
อาน องคประกอบดานครอบครัว โดยกลุมตัวอยางมีจํานวน 243 คน ที่ไดมาจากการสุมแบบแบง
ชั้นจากประชากร เครื่องมือที่ใชในการวิจยั ครั้งนี้ ไดแก แบบสอบถามองคประกอบที่มีอิทธิพลตอ
แรงจูงใจในการใชหองสมุดของนักเรียน ชวงชั้นที่ 4 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร สถิตทีใ่ ชในการวิเคราะหขอมูลคือ การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ
เพียรสันและการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบวา 1) องคประกอบที่มีความสัมพันธ
ทางบวกกับแรงจูงใจในการใชหองสมุดของนักเรียนชวงชั้นที่ 4 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี 5 องคประกอบ ไดแก นิสัยรักการอาน
การสนับสนุนดานการอานของผูปกครอง ลักษณะทางกายภาพของหองสมุด การสนับสนุนดานการ
ใชหองสมุดของครู และการเลียนแบบเพือ่ นในการใชหอ งสมุด และองคประกอบทีม่ ีความสัมพันธ
ทางบวกกับแรงจูงใจในการใชหองสมุดของนักเรียน ชวงชั้นที่ 4 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี 1 องคประกอบคือ บุคลิกภาพ
2) องคประกอบที่ไมมีความสัมพันธกับแรงจูงใจในการใชหองสมุดของนักเรียน ชวงชั้นที่ 4
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โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร มี 5 องคประกอบ ไดแก ระดับชั้น :
มัธยมศึกษาปที่ 4 ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปที่ 5 ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปที่ 6 ผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนและฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว 3) องคประกอบที่มีอิทธิพลตอแรงจูงใจในการใช
หองสมุดของนักเรียนชวงชัน้ ที่ 4 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี 4 องคประกอบ โดยเรียงลําดับจากองคประกอบที่มีอิทธิพลมาก
ที่สุดไปยังองคประกอบที่มอี ิทธิพลนอยทีส่ ุด ไดแก การสนับสนุนดานการใชหองสมุดของครู นิสยั รัก
การอาน การเลียนแบบเพื่อนในการใชหองสมุด และลักษณะทางกายภาพของหองสมุด ซึ่ง
องคประกอบทั้ง 4 องคประกอบนี้สามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวนแรงจูงใจในการใชหองสมุด
ของนักเรียน ชวงชั้นที่ 4 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เขตวัฒนา กรุงเทพมหานครไดรอยละ 59.30
ไขมุก เหลาสุนทร (2550: บทคัดยอ) ทําวิจัยเรื่อง ความตองการในการจัดกิจกรรมสงเสริม
การอานของนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายมัธยม) มี
วัตถุประสงคของการวิจัย คือ 1) เพื่อศึกษาความตองการในการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานของ
นักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายมัธยม) 2) เพื่อเปรียบเทียบ
ความตองการในการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานของนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายมัธยม) จําแนกตามตัวแปร เพศ และระดับชวงชั้น 3) เพื่อ
ศึกษาปญหาของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายมัธยม)
ในการเขารวมกิจกรรมสงเสริมการอาน กลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัย คือ นักเรียน โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายมัธยม) ปการศึกษา 2550 จํานวน 333 คน ซึ่ง
ไดมาจากการสุมตัวอยางดวยวิธีการสุมแบบแบงชั้น เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล คือ
แบบสอบถาม ไดรับแบบสอบถามกลับคืน ทั้งหมด 333 ชุด วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ คํานวณหาคารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที
(t-test) ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ คือ 1. นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝายมัธยม) มีความตองการในการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน โดยรวมอยูในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ความตองการในการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน ดาน
การจัดนิทรรศการ และดานกิจกรรมเพื่อบริการแนะแนวการอานอยูในระดับมาก สวนดานอื่นๆคือ
ดานกิจกรรมแนะนําการใชหองสมุดเพื่อการศึกษาคนควา ดานกิจกรรมการแสดง และดานกิจกรรม
การประกวดแขงขัน มีความตองการอยูในระดับปานกลาง 2.เปรียบเทียบคาเฉลี่ยความตองการใน
การจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน โดยรวมของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานกิจกรรมการประกวดแขงขัน และดาน
กิจกรรมเพื่อบริการแนะแนวการอาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 สวนดาน
อื่นๆ ไมพบความแตกตาง ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 3. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยความ
ตองการในการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝายมัธยม) โดยรวมและรายดาน จําแนกตามระดับชวงชั้น พบวา ความตองการใน
การจัดกิจกรรมสงเสริมการอานโดยรวมและรายดานทุกดานของนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 3 และ
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นักเรียนระดับชวงชั้นที่ 4 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .05 โดยนักเรียนระดับชวง
ชั้นที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยความตองการในการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานสูงกวานักเรียนระดับชวงชั้น
ที่ 4 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 4.การวิเคราะหปญหาในการเขารวมกิจกรรมสงเสริมการ
อานมากที่สุด คือ นักเรียนไมมีเวลารวมกิจกรรม รองลงมา คือ กิจกรรมไมนาสนใจ และหองสมุด
ประชาสัมพันธไมทั่วถึง
ขณะเดียวกันมีงานวิจัยอื่นที่ใชรูปแบบซิปป (CIPP Model) ดังนี้
กฤชาภัค อิ่มพันธุแบน. (2551: บทคัดยอ) ศึกษาผลกระทบของนโยบายการศึกษาขั้น
พื้นฐานที่มีตอการศึกษาพระปริยัตธิ รรมแผนกบาลี โดยมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาผลกระทบของ
นโยบายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีตอการศึกษาพระปริยตั ิธรรมแผนกบาลี 4 ดาน ตามตัวแบบซิปป
คือ ดานสภาพแวดลอม ดานปจจัยเบื้องตน ดานกระบวนการ และดานผลผลิต กลุมตัวอยาง
ประกอบดวย ผูบริหารสํานักงาน ครู/อาจารย ผูปกครองนัก -เรียน 30 คน และนักเรียน 150 รูป
โดยใชวธิ ีการสุมแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา ไดแก แบบสอบถาม แบบ
สัมภาษณแบบเจาะลึก สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม คือ สถิตเิ ชิงพรรณนา และ
การวิเคราะหความแปรปรวน สวนขอมูลจากแบบสัมภาษณ วิเคราะหดวยการวิเคราะหเนื้อ ซึ่งผล
การศึกษาพบวา นโยบายการศึกษาขั้นพืน้ ฐานที่มีผลกระทบตอการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
สวนผลกระทบรายดาน ไดแก (1) ดานสภาพแวดลอม พบวากฎกระทรวงวาดวยสิทธิในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสถาบันพระพุทธศาสนา พ.ศ. 2548 จะสงผลกระทบตอการเรียนการสอน
พระปริยัตธิ รรมแผนกบาลี (2) ดานปจจัยเบื้องตน พบวาทรัพยากรทีม่ ีอยูไมเพียงแตขาดแคลน
เทานั้น หากแตยังไมพรอมสําหรับการเรียนการสอน (3) ดานกระบวนการ พบวาขาดบุคลากร
ทางการบริหารที่มีประสบการณ การจัดการเรียนการสอนไมมาตรฐาน และขาดเครื่องมือในการวัด
และประเมินผลที่เหมาะสม (4) ดานผลผลิต พบวาไมมีหลักประกันวาผูจบจากระบบการศึกษาพระ
ปริยัติธรรมแผนกบาลี จะดํารงตนเปนศาสนทายาททีเ่ พียบพรอมทัง้ ดานความรูและการปฏิบัติ
ทวีศักดิ์ อริยวัฒนวงศ. (2551: บทคัดยอ) ไดทํางานวิจัยเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนา
วินัยนักเรียนโรงเรียนวัดไรขิงวิทยา โดยมีวัตถุประสงค 1) เพื่อประเมินการดําเนินงานโครงการ
พัฒนาวินัยนักเรียนโรงเรียนวัดไรขิงวิทยา ตามความคิดเห็นของครูผูสอนใน 5 ดาน คือ ดานบริบท
ดานปจจัยเบื้องตน ดานกระบวนการ ดานผลผลิต และดานผลกระทบ และ 2) เพื่อนําเสนอแนวทาง
ในการพัฒนาวินัยนักเรียนโรงเรียนวัดไรขิงวิทยา กลุมตัวอยางประกอบดวยครูผูสอน จํานวน 114
คน โดยการสุมแบบเจาะจง และนักเรียนชวงชั้นที่ 3 และชวงชั้นที่ 4 จํานวน 338 คน ซึ่งไดมาโดย
การสุมแบบแบงชั้น เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบ ถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเปนแบบมาตรสวน
ประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 72 ขอ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ ความคิดเห็นของครูผูสอนตอโครงการพัฒนาวินัย
นักเรียนโรงเรียนวัดไรขิงวิทยา ทั้ง 5 ดาน ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ก) ดาน
บริบทที่เกี่ยวกับหลักการ วัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการพัฒนาวินัยนักเรียน มีความ
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เหมาะสมในระดับมาก ข) ดานปจจัยนําขาที่เกี่ยวกับบุคลากร วัสดุอุปกรณ และงบประมาณ มีความ
พอเพียงในระดับมาก ค) ดานกระบวนการที่เกี่ยวกับกระบวนการดําเนินงาน การจัดกิจกรรม การ
พัฒนาบุคลากร และการติดตามประเมินผล มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ง) ดานผลผลิต ความ
คิดเห็นของครูตอการพัฒนาวินัยของนักเรียนอยูในระดับมาก จ) ดานผล-กระทบ ครูมีความพึงพอใจ
ตอการพัฒนาวินัยของนักเรียนอยูในระดับมาก และความคิดเห็นของนักเรียนตอการพัฒนาวินัยของ
นักเรียนโรงเรียนวัดไรขิงวิทยาดานผลผลิตโดยภาพรวม นักเรียนมีวินัยในสภาพทีเ่ ปนจริงอยูใน
ระดับมาก
สวนงานวิจัยที่ทําการประเมินผลโครงการโดยใชรูปแบบซิปป (CIPP Model) กับกิจกรรม
สงเสริมการอานมีเพียงเรื่องเดียว ดังนี้
คณินนุช พิจิตนรการ (2550: บทคัดยอ) ไดทําวิจัยเรื่อง ประเมินโครงการรักการอานของ
นักเรียนโรงเรียนพรประสาทวิทยา โดยมีวัตถุประสงค 1) เพื่อประเมินผลการดําเนินงานโครงการ
รักการอานของนักเรียนโรงเรียนพรประสาทวิทยาตามความคิดเห็นของครู ใน 5 ดาน คือ ดาน
บริบท ดานปจจัยเบื้องตน ดานกระบวนการ ดานผลผลิต และดานผลกระทบ 2) เพื่อศึกษานิสัยรัก
การอานของนักเรียน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ แบงเปน 2 กลุม ประกอบดวยครูผูสอน
จํานวน 30 คน ซึ่งไดมาดวยการสุมอยางงาย และนักเรียนระดับชั้น ป.4-6 จํานวน 246 คน ซึ่งไดมา
ดวยการสุมแบบแบงชั้นตามระดับชั้นตาง ๆ จํานวน 152 คน เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลเปน
แบบสอบถาม 2 ฉบับ ไดแก แบบสอบถามความคิดเห็นของครูที่มีตอโครงการรักการอานใน 5 ดาน
มีคาความเชื่อมั่นฉบับของคูเทากับ .93 และแบบสอบ ถามเกี่ยวกับนิสัยรักการอานของนักเรียน มี
ลักษณะเปนมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .85 สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 1) ความ
คิดเห็นของครูที่มีตอโครงการรักการอานใน 5 ดาน คือ 1.1 ดานบริบท พบวาหลักการ วัตถุประสงค
และเปาหมายของโครงการรักการอานโดยรวมมีความเหมาะสมในระดับดี 1.2 ดานปจจัยเบื้องตน
พบวาบุคลากร วัสดุอุปกรณ และงบประมาณ มีความเพียงพอในระดับปานกลาง 1.3 ดาน
กระบวนการ พบวากระบวนการดําเนินงาน การจัดกิจกรรม การพัฒนาบุคลากร และการติดตาม
ประเมินผล 1.4 ดานผลผลิต พบวาผลการดําเนินงานโครงการรักการอาน ครูมีความพึงพอใจอยูใน
ระดับปานกลาง 1.5 ดานผลกระทบ พบวาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ครูมีความพึงพอใจอยูใน
ระดับปานกลาง 2) นิสัยรักการอานของนักเรียน พบวาอยูในระดับปานกลาง

บทที่ 3
วิธีการดําเนินการวิจัย
การติดตามผลการดําเนินงานบริการวิชาการแกชุมชนในภาคกลางของสํานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง
2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
4. การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากร ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารโรงเรียน จํานวน 3 คน อาจารย
จํานวน 48 คน ในโรงเรียนสุเหราบานดอน กรุงเทพมหานคร โรงเรียนบานวังตาอินทร จังหวัดลพบุรี
และหองสมุดพระพุฒาจารย (โต พฺรหฺมรํสี) วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร
2. กลุม ตัวอยาง กลุม ตัวอยางประกอบดวยผูใชหองสมุดที่เปนครูและนักเรียน ดังนี้
สถานที่
โรงเรียนสุเหราบานดอน กทม.
หองสมุดพระพุฒาจารย กทม.
โรงเรียนบานวังตาอินทร ลพบุรี

นักเรียน. นักเรียน นักเรียน.
ป.4
ป.5
ป.6
19
46
33
28
15
14
22
21
18

ครู

นักเรียน
ม. 1-3
103
67

การสรางเครือ่ งมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย
1. แบบสัมภาษณผูบริหารโรงเรียนดานการสนับสนุนการดําเนินงานของหองสมุด
ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบและปลายเปด
2. แบบสอบถามนิสัยรักการอานสําหรับนักเรียน
3. แบบสอบถามพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใชบริการหองสมุดของนักเรียน
4. แบบสัมภาษณการใหการสนับสนุนของครู
5. แบบสอบถามพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใชบริการหองสมุดของครู

รวม
229
15
142
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การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยตั้งคณะทํางานเพื่อเดินทางไปเก็บรวบรวมขอมูลในแตละแหง โดยเริ่มดําเนินการ
เก็บขอมูลดังนี้
วันที่ 19 กรกฎาคม 2554 โรงเรียนสุเหราบานดอน กรุงเทพมหานคร
วันที่ 26 กรกฎาคม 2554 หองสมุดพระพุฒาจารย (โต พรหฺมรํสี) วัดระฆังโฆสิตาราม
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 23 สิงหาคม 2554 โรงเรียนบานวังตาอินทร จังหวัดลพบุรี
คณะทํางานไดรับขอมูลสมบูรณกลับคืนมา ดังนี้
สถานที่
โรงเรียนสุเหราบานดอน กทม.
หองสมุดพระพุฒาจารย กทม.
โรงเรียนบานวังตาอินทร
ลพบุรี
รวม

ผูบริหาร ครู
1
1
1

19
15
14

3

48

นักเรียน. นักเรียน นักเรียน.
ป.4
ป.5
ป.6
46
33
28
22
21
18
68

54

46

นักเรียน
ม. 1-3
103
67
170

* ไมสามารถเก็บขอมูลผูใชที่เปนนักเรียนไดเนื่องจากหองสมุดไมไดเปดทําการแบบปกติ

การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
เมื่อไดรับแบบสัมภาษณและแบบสอบถามกลับคืนมาแลว ผูวจิ ัยไดดําเนินการ ดังนี้
1. นําขอมูลในขอคําถามแบบเลือกตอบมาแจกแจงความถี่ และหาคารอยละ จากนั้นแจก
แจงตามความถี่ของการเขาใชหองสมุด วัตถุประสงคของการเขาใชหองสมุด ชวงเวลาที่เขาใช
หองสมุด การยืมหนังสือออกนอกหองสมุด และประเภทของหนังสือที่ชอบอาน ดังนี้
กําหนดความถี่ของการเขาใชหองสมุด 3 ระดับ ดังนี้
มาก
หมายถึง
5 วัน/สัปดาห
ปานกลาง หมายถึง
3 - 4 วัน/สัปดาห
นอย
หมายถึง 1 – 2 วัน/สัปดาห
2. นําขอมูลจากแบบสอบถามนิสัยรักการอาน มาแจกแจงความถี่ โดยกําหนดคาน้ําหนัก
ดังนี้
จริงมาก
กําหนดให
4 คะแนน
จริง
กําหนดให
3 คะแนน
ไมจริง
กําหนดให
2 คะแนน
ไมจริงเลย กําหนดให
1 คะแนน
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จากนั้นนํามาคํานวณหาคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปนรายขอ โดยมีการแปล
ความหมายคาเฉลี่ย ดังนี้
คาเฉลี่ย
3.51 – 4.00 หมายถึง จริงมาก
คาเฉลี่ย
2.51 – 3.50 หมายถึง จริง
คาเฉลี่ย
1.51 – 2.50 หมายถึง ไมจริง
คาเฉลี่ย
1.00 – 1.50 หมายถึง ไมจริงเลย
3. นําขอมูลจากแบบสอบถามดานความพึงพอใจที่มีตอบริการหองสมุดที่เปนแบบมาตรา
สวนประมาณคา (Rating Scale) มี 4 ระดับ มาแจกแจงความถี่ โดยกําหนดคาน้ําหนัก ดังนี้
มีความพึงพอใจพอใจมากที่สุด กําหนดให 4 คะแนน
มีความพึงพอใจพอใจมาก
กําหนดให 3 คะแนน
มีความพึงพอใจพอใจนอย
กําหนดให 2 คะแนน
มีความพึงพอใจพอใจนอยที่สุด กําหนดให 1 คะแนน
จากนั้นนํามาคํานวณหาคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปนรายขอ โดยมีการแปล
ความหมายคาเฉลี่ย ดังนี้
คาเฉลี่ย
3.51-4.00
หมายถึง พอใจมากที่สุด
คาเฉลี่ย
2.51-3.50
หมายถึง พอใจมาก
คาเฉลี่ย
1.51-2.50
หมายถึง พอใจนอย
คาเฉลี่ย
1.00-1.50
หมายถึง พอใจนอยที่สุด
4. นําขอมูลจากแบบสอบถามดานการใหการสนับสนุนการพัฒนาหองสมุดที่เปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 5 ระดับ มาแจกแจงความถี่ โดยกําหนดคาน้ําหนัก ดังนี้
มีการสนับสนุนมากที่สุด
กําหนดให 5 คะแนน
มีการสนับสนุนมาก
กําหนดให 4 คะแนน
มีการสนับสนุนพอประมาณ กําหนดให 3 คะแนน
มีการสนับสนุนนอย
กําหนดให 2 คะแนน
มีการสนับสนุนนอยที่สุด
กําหนดให 1 คะแนน
จากนั้นนํามาคํานวณหาคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปนรายขอ โดยมีการแปล
ความหมายคาเฉลี่ย ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 103)
คาเฉลี่ย
4.51 - 5.00 หมายถึง
มากที่สุด
คาเฉลี่ย
3.51 - 4.50 หมายถึง
มาก
คาเฉลี่ย
2.51 - 3.50 หมายถึง
พอประมาณ
คาเฉลี่ย
1.51 - 2.50 หมายถึง
นอย
คาเฉลี่ย
1.00 - 1.50 หมายถึง
นอยที่สุด
5. นําขอมูลจากแบบสอบถามดานความพึงพอใจที่มีตอบริการหองสมุดของครูที่เปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 4 ระดับ มาแจกแจงความถี่ โดยกําหนดคาน้ําหนัก ดังนี้
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มีความพึงพอใจมากที่สุด
กําหนดให 4 คะแนน
มีความพึงพอใจมาก
กําหนดให 3 คะแนน
มีความพึงพอใจนอย
กําหนดให 2 คะแนน
มีความพึงพอใจนอยที่สุด
กําหนดให 1 คะแนน
จากนั้นนํามาคํานวณหาคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปนรายขอ โดยมีการแปล
ความหมายคาเฉลี่ย ดังนี้
คาเฉลี่ย
3.51-4.00
หมายถึง มากที่สุด
คาเฉลี่ย
2.51-3.50
หมายถึง มาก
คาเฉลี่ย
1.51-2.50
หมายถึง นอย
คาเฉลี่ย
1.00-1.50
หมายถึง นอยที่สุด
6. นําขอมูลในสวนของแบบสอบถามแบบปลายเปดมาแจกแจงความถี่ และพรรณนา
7. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวยคาสถิติพื้นฐาน ไดแก คารอยละ คาเฉลีย่
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
โครงการวิจัยเรื่อง การติดตามผลการดําเนินงานบริการวิชาการแกชมุ ชนในภาคกลาง
ของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคหลัก คือ การติดตาม
ผลการดําเนินงานบริการวิชาการแกชุมชนในภาคกลางของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ โดยการใชแบบสอบถามนักเรียนและครู และแบบสัมภาษณผูบริหารโรงเรียน
ดังรายละเอียดตอไปนี้
หองสมุดโรงเรียนสุเหราบานดอน
โรงเรียนสุเหราบานดอนเปนโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดกรุงเทพมหานคร มีจํานวนนักเรียน
รวมทั้งสิ้น 404 คน เปดสอนตั้งแตชั้นเด็กเล็กถึงมัธยมศึกษาปที่ 3 นักเรียนสวนใหญนับถือศาสนา
อิสลาม (จํานวน 240 คน) และมีครูผูสอน จํานวน 19 คน ผูชวยผูอาํ นวยการโรงเรียน 1 คน โดยมี
นางสุคนธ พงศวัฒนาวิจติ ร เปนผูอํานวยการโรงเรียน ณ วันที่สัมภาษณ (19 กรกฎาคม 2554)
ปฏิบัติหนาทีผ่ ูบริหารโรงเรียนสุเหราบานดอนมาแลว เปนเวลา 1 ป 6 เดือน สวนผูชวยผูอํานวยการ
เพิ่งเขารับตําแหนงในปการศึกษา 2554 จํานวนครูผูสอน รวม 19 คน เปนชาย 4 คน หญิง 15 คน
อายุระหวาง 27 - 54 ป ประสบการณการสอนมีตั้งแต 1 - 30 ป ครูที่สอนระดับอนุบาล จํานวน 1
คน ระดับประถมศึกษา 15 คน และระดับมัธยมศึกษา 10 คน วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีและ
ปริญญาโท จากสาขาวิชาตางๆ ไดแก ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีการศึกษา จิตวิทยา ศิลปะ
พลศึกษา การประถมศึกษา เคมี ดุริยางคไทย คหกรรมศาสตร ภาษาไทย วิทยาศาสตรทั่วไป
วิทยาศาสตรการกีฬา การวัดและประเมินผลการศึกษา บรรณารักษศาสตร คณิตศาสตร เปนตน
นักเรียนที่ใชเปนกลุมตัวอยางมี จํานวน 107 คน แบงเปนระดับประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 46 คน
ระดับประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 33 คน และระดับประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 28 คน และนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา 1 - 3 จํานวน 103 คน
หองสมุดโรงเรียนตั้งอยูภายในอาคารเรียน ขนาด 1 หองเรียน พรอมดวยโตะนั่งอาน 5 ตัว
และเกาอี้ 22 ตัว คอมพิวเตอรใชงานจํานวน 5 เครื่อง และเพื่อการสืบคน 1 เครื่อง สภาพชั้นหนังสือ
และสภาพหองสมุดโดยรวมมีสภาพดี แตเนื่องจากโตะนั่งอานมีขนาดใหญกวาโตะมาตรฐานโรงเรียน
และพื้นที่คอนขางคับแคบ ทําใหการจัดสภาพทางกายภาพคอนขางแนน นอกจากนี้ยังใชเปน
หองเรียนสําหรับบางวิชาดวย หองสมุดเปดใหบริการ ระหวาง 7.00- 8.30 น. และ 11.30 -12.30 น.
หองสมุดโรงเรียนดําเนินงานในรูปของคณะกรรมการ โดยมีผูอํานวยการโรงเรียนเปนประธาน ครู
บรรณารักษ 1 คน และคณะครูอาจารยเปนกรรมการ รวมทั้งสิ้น 8 คน ภาระงานของครูบรรณารักษ
ประกอบดวยภาระงานสอน 20 ชั่วโมงตอสัปดาห ภาระงานอื่น 5 ชั่วโมงตอสัปดาห และภาระงาน
หองสมุด 3 ชั่วโมงตอสัปดาห
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ลักษณะการบริหารงานหองสมุด ผูอํานวยการโรงเรียนเปนผูกําหนดนโยบายและการ
บริหารจัดการโดยตรง โดยมีบรรณารักษ และครูภาษาไทยเปนผูดําเนินงานตามนโยบาย ทั้งนี้
เนื่องจากที่ผานมามีการสับเปลี่ยนตําแหนงผูชวยผูอํานวยการ ทําใหการบริหารงานสวนใหญเปน
ภาระงานของผูอํานวยการโรงเรียน และแมวาผูบริหารจะไมมีนโยบายการพัฒนาหองสมุดเปนลาย
ลักษณอักษรแตไดใหการสนับสนุนในรูปของการจัดงบประมาณแกหองสมุดในการดําเนินงาน
กิจกรรมของหองสมุด เชน จัดหาหนังสือ กิจกรรมสงเสริมการอาน เปนตน
งบประมาณทีจ่ ัดใหแกหองสมุดในชวงปที่ผานมา พบวาผูอํานวยการโรงเรียนไดจัดสรร
งบประมาณประจําป ทั้งจากหนวยงานอื่นและงบของโรงเรียน รวมทั้งสิ้น 95,000 บาท ซึ่งเปนเงิน
คาจัดซื้อหนังสือและคาดําเนินงานของหองสมุด สําหรับการแสวงหาแหลงสนับสนุนดานการเงินและ
ทรัพยากร ในอดีตเคยไดรับเงินบริจาคจากชุมชนในการพัฒนาหองสมุด แตปจจุบันชุมชนมุงเนนการ
สงเสริมศาสนาอิสลาม
ป
2553
2552
2551

งบประมาณ
(บาท)
100,00.00
100,00.00
-

หนังสือ
(เลม)
1,056
1,250
-

ผูใช
(คน)
500
500
-

การยืม
(เลม)
1,567
991
-

กิจกรรม
2
3
-

การสนับสนุนบรรณารักษ ในดานความรูท างบรรณารักษศาสตร สํานักการศึกษา
กรุงเทพมหานครเคยจัดอบรมความรูแกครูบรรณารักษเปนระยะ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ก็เคยจัดอบรมแกครูบรรณารักษเมื่อคราวที่จัดกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนโดย
การจัดหองสมุดโรงเรียนพรอมกับการอบรมความรูเบือ้ งตนมาแลวเชนกัน
การสนับสนุนหองสมุดในดานบุคลากร ผูอ ํานวยการโรงเรียนจัดการดําเนินงานของหองสมุด
ในรูปของ คณะกรรมการซึ่งประกอบดวยครูอาจารยที่สอนในกลุมวิชาตาง ๆ จํานวน 8 คน
นอกจากนี้ยังมีคณะนักเรียนทําหนาที่เปนเจาหนาที่หองสมุดโดยใชชื่อวา “กลุมบรรณารักษนอย”
การใหความสําคัญตอหองสมุดโรงเรียน ผูอํานวยการกําหนดใหครูผูสอนวางแผนการสอน
พรอมดวยกิจกรรมที่ตองเขาใชหองสมุด เชน การกําหนดชั่วโมงเรียนของนักเรียนชั้นประถมปที่ 1-3
ใหเขาไปเรียนในหองสมุดหรือการจัดกิจกรรมในโครงการรักการอาน หรือใหครูบรรณารักษจดั
กิจกรรมสงเสริมการอาน เชน การเลานิทาน การแนะนําหนังสือ กิจกรรมภาษาไทยวันละคํา เปนตน
นอกจากครูบรรณารักษสอนการใชหองสมุดแกนักเรียนที่เขามาเรียนในหองสมุดแลว คณะกรรมการ
หองสมุดยังจัดหนังสือไวตามหองเรียนเปนมุมหนังสือเล็ก ๆ และสับเปลี่ยนหนังสือในแตละชัน้ เชน
กิจกรรมกระเชาความรูเคลือ่ นได ตนไมความรู เปนตน และเพื่อใหนกั เรียนมีสวนรวมในการบริหาร
จัดการหองสมุดโดยมีการจัดตองชมรมหองสมุดโดยใชชื่อวา กลุมบรรณารักษนอ ย หองสมุดโรงเรียน
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ไมสามารถเปดใหบริการนอกเวลาเรียนได เนื่องจากนักเรียนสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม
ผูปกครองมีความประสงคใหบุตรหลานไปเรียนหลักศาสนาอิสลามหลังเลิกเรียนทุกวัน
การปรับปรุงพัฒนาหองสมุด หองสมุดโรงเรียนไดปรับเปลี่ยนดานกายภาพและทรัพยากร
สารสนเทศ ตลอดจนระบบการสืบคนขอมูล เมื่อสํานักหอสมุดกลางไดดําเนินกิจกรรมบริการวิชาการ
ชุมชน เมื่อป 2550 พบวาเริ่มมีการดําเนินงานจัดทําหองสมุดอิเล็กทรอนิกสขึ้น โดยมีโครงการ
จัดหาคอมพิวเตอรสําหรับการสืบคนหนังสือและอินเทอรเน็ตเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังมี
โครงการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดหาหนังสือเพิ่มเติมดวยโดยไดรับการสนับสนุนจาก
กรุงเทพมหานครเปนหลัก สวนการสนับสนุนจากชุมชนไมคอยสม่ําเสมอ และสวนใหญเปนการขอ
ความรวมมือเฉพาะเรื่องทางศาสนา
ปจจัยที่ชวยเกื้อหนุนความสําเร็จของหองสมุด ผูอํานวยการโรงเรียนมีความเห็นวาความ
กระตือรือรนของครูบรรณารักษจะเปนสวนที่ดึงดูดบุคลากรในโรงเรียนใหเห็นความสําคัญของ
หองสมุด และเขามามีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของหองสมุด นอกจากนี้ผูบริหาร
โรงเรียนควรเปนผูสนับสนุนการดําเนินงานของหองสมุดใหบรรลุผลสําเร็จไดเปนอยางดี
สวนปญหา/อุปสรรค หรือขอจํากัดตาง ๆ ผูอํานวยการโรงเรียนมีความเห็นวาอุปสรรคของ
โรงเรียนคือการโอนยายของบุคลากรในระดับตาง ๆ ตัง้ แต ผูอํานวยการ ผูชวยผูอาํ นวยการ
ครูผูสอน ซึ่งสงผลใหนโยบายการบริหารจัดการของโรงเรียนไมตอเนื่อง รวมถึงการดําเนินงาน
หองสมุดโรงเรียนจึงขาดความตอเนื่อง อีกทั้งมีการเปลีย่ นตัวครูครูผรู ับผิดชอบในการดําเนินงาน
หองสมุดบอยครั้ง จึงทําใหขาดความชํานาญและทักษะที่จําเปน
ผลการวิเคราะหขอมูลของโรงเรียนสุเหราบานดอน
ขอมูลเกี่ยวกับนิสัยรักการอาน พฤติกรรมการใชหองสมุด และความพึงพอใจในการบริการ
ของหองสมุด ปรากฏผลดังนี้
1. นิสัยรักการอานของนักเรียนประถมศึกษาของโรงเรียนสุเหราบานดอน พบวานักเรียน
ระดับประถมศึกษามีนิสัยรักการอานโดยรวมอยูในระดับจริง ( x =3.12) เมื่อจําแนกเปนรายขอพบวามี
นิสัยรักการอานในระดับจริงมากมีเพียง 1 ขอ คือ นักเรียนไดรับความรูใหม ๆ จากการอานหนังสือ
( x =3.60) นอกนั้นคาเฉลี่ยระดับจริงทุกขอ โดยมีคาเฉลี่ยที่เทากัน 2 ขอคือ นักเรียนยืมหนังสือจาก
หองสมุดไปอาน และนักเรียนชอบอานหนังสือในหองสมุด ( x =3.31) รองลงมา คือนักเรียนชอบอาน
หนังสือ ( x =3.30) ดังแสดงในตาราง 1
ตาราง 1 นิสัยรักการอานของนักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนสุเหราบานดอน
ขอคําถาม
1. นักเรียนชอบอานหนังสือ
2. นักเรียนอานหนังสือที่ชอบซ้ําๆ กันหลายครั้ง

x
3.30
2.64

S.D.
0.55
0.83

แปลผล
จริง
จริง

28
ตาราง 1 (ตอ)
ขอคําถาม
3. นักเรียนแลกเปลี่ยนหนังสืออานกับเพื่อน
4. นักเรียนเลาเรื่องจากหนังสือที่อานใหเพื่อนฟง
5. นักเรียนเขารวมกิจกรรมในหองสมุด
6. นักเรียนอานหนังสือเมื่อมีเวลาวาง
7. นักเรียนคอยดูแลรักษาหนังสือไมใหชํารุดเสียหาย
8. นักเรียนยืมหนังสือจากหองสมุดไปอาน
9. นักเรียนชอบอานหนังสือในหองสมุด
10. นักเรียนไดรับความรูใหม ๆ จากการอานหนังสือ
รวม

x
2.81
2.65
3.17
3.23
3.21
3.31
3.31
3.60
3.12

S.D.
0.89
0.86
0.75
0.67
0.62
0.82
0.59
0.58
0.36

แปลผล
จริง
จริง
จริง
จริง
จริง
จริง
จริง
จริงมาก
จริง

2. พฤติกรรมการใชหองสมุดของนักเรียนประถมศึกษาโรงเรียนสุเหราบานดอน
2.1 การเขาใชหองสมุด พบวานักเรียนใชหองสมุดโรงเรียนในระดับมาก สัปดาห
ละ 5 วัน จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 10.20 ระดับปานกลาง สัปดาหละ 3-4 วัน จํานวน 48 คน
คิดเปนรอยละ 44.90 และระดับนอย สัปดาหละ 1-2 วัน จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 44.90
2.2. วัตถุประสงคของการเขาใชหองสมุดโรงเรียน พบวานักเรียนเขาใชหองสมุด
เพื่อการศึกษาคนความากที่สุด จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 79.40 รองลงมาคือเพื่ออานหนังสือ
จํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 68.20 เพื่อทําการบาน จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 47.70
และอื่น ๆ จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 21.50
2.3. การยืมหนังสือของหองสมุด พบวานักเรียนยืมหนังสือไมบอยมีจํานวนมาก
ที่สุด 73 คน คิดเปนรอยละ 68.20 สวนทีม่ ีการยืมหนังสือบอยมีจํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 24.30
และที่ไมเคยยืมหนังสือในหองสมุด มีจํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 7.50
2.4.ประเภทของหนังสือที่นักเรียนชอบอาน พบวานักเรียนประถมศึกษาชอบ
อานหนังสือการตูนมากที่สดุ จํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 81.30 รองลงมา คือ นิทาน จํานวน 73
คน คิดเปนรอยละ 68.20 ความรูทวั่ ไป 64 คน คิดเปนรอยละ 59.80 นิยาย จํานวน 42 คน คิดเปน
รอยละ 39.30 เรื่องเกี่ยวกับอาชีพ 38 คน คิดเปนรอยละ 35.50 เรือ่ งสั้น จํานวน 36 คน คิดเปน
รอยละ 33.60 และอื่นๆ จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ3.70 ตามลําดับ
3. ความพึงพอใจตอบริการของหองสมุด พบวานักเรียนมีความพึงพอใจตอบริการ
ของหองสมุดโดยรวมรวมอยูในระดับมาก ( x =3.23) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาความพึงพอใจอยู
ในระดับมากที่สุด จํานวน 4 ขอ ไดแก หองสมุดมีความสะอาดและนาเขาใช ( x =3.53) จํานวนหนังสือ
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ที่ในหองสมุดมีเพียงพอ มีครูชวยเหลือแนะนําในหองสมุดอยางดี ( x =3.51) เทากัน และ หยิบหนังสือ
จากชั้นไดงาย ( x =3.46) ดังแสดงในตาราง 2
ตาราง 2 ความความพึงพอใจตอการบริการหองสมุดของนักเรียนประถมศึกษาโรงเรียนสุเหราบานดอน
ขอคําถาม
1. จํานวนหนังสือที่ในหองสมุดมีเพียงพอ
2. มีหนังสือใหมเขามาในหองสมุดเสมอ
3. หนังสือไมชํารุดฉีกขาด
4. จํานวนเกาอี้หรือที่นั่งมีเพียงพอ
5. จํานวนพื้นที่ของหองสมุดไมคับแคบ
6. จํานวนคอมพิวเตอรใชคน หาหนังสือมีเพียงพอ
7. จํานวนคอมพิวเตอรใชสบื คนอินเทอรเน็ตมีเพียงพอ
8. เวลาเปด-ปดของหองสมุดเหมาะสม
9. มีครูชวยเหลือแนะนําในหองสมุดอยางดี
10. หยิบหนังสือจากชั้นไดงาย
11. หองสมุดมีความสะอาดและนาเขาใช
12. หองสมุดมีความเงียบสงบ
13. จํานวนหนังสือที่ใหยืมออกนอกหองสมุดมีเพียงพอ
14. ระยะเวลาที่ใหยืมมีเพียงพอ
รวม

x
3.51
3.25
2.90
3.07
3.27
2.93
2.94
3.37
3.51
3.46
3.53
2.77
3.40
3.24
3.23

S.D.
0.62
0.69
0.86
0.75
0.72
0.91
0.91
0.67
0.66
0.74
0.65
0.90
0.64
0.73
0.42

แปลผล
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก

4. นิสัยรักการอานของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนสุเหราบานดอน พบวา
นักเรียนมัธยมศึกษามีนิสัยรักการอาน โดยรวมอยูในระดับจริง ( x =2.92) เมื่อจําแนกเปนรายขอ
พบวามีนิสัยรักการอานอยูในระดับจริงเกือบทุกขอ โดยเรียงตามลําดับคาเฉลีย่ สูงสุดดังนี้ นักเรียน
ไดความรูใหมๆ จากการอานหนังสือ ( x =3.32) นักเรียนชอบไปหองสมุด เพราะมีหนังสือ
หลากหลายประเภทใหเลือกอาน ( x =3.29) นักเรียนชอบอานหนังสือใหมในหองสมุดของโรงเรียน
( x =3.13) ดังแสดงในตาราง 3
ตาราง 3 นิสัยรักการอานของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนสุเหราบานดอน
ขอคําถาม
1. นักเรียนมักยืมหนังสือจากหองสมุดโรงเรียนไปอาน
2. นักเรียนอานหนังสือพิมพทุกวัน

x S.D.
2.75 0.78
2.46 0.67

แปลผล
จริง
ไมจริง
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ตาราง 3 (ตอ)
ขอคําถาม
3. เวลาวางชวงพักกลางวัน นักเรียนจะไปอานหนังสือที่หองสมุด
4. นักเรียนหาหนังสือมาอานเพิ่มเติมบทเรียนในแตละวิชา
5. นักเรียนเขารวมกิจกรรมกรรมสงเสริมการอานของหองสมุดโรงเรียน
6. นักเรียนชอบอานหนังสือเมื่อมีเวลาวาง
7. นักเรียนรูสึกวาเวลาหมดอยางรวดเร็วเมื่ออานหนังสือ
8. นักเรียนชอบอานหนังสือใหมในหองสมุดของโรงเรียน
9. นักเรียนชอบไปหองสมุด เพราะมีหนังสือหลากหลายประเภทใหเลือกอาน
10. เมื่อนักเรียนอานหนังสือเสร็จแลว มักเก็บวางเปนระเบียบ
11. เมื่อนักเรียนเกิดความสงสัยในเรื่องใด จะหาหนังสือที่เกี่ยวกับเรือ่ งนั้นมา
อานใหหายสงสัย
12. นักเรียนคอยดูแลหนังสือไมใหชํารุดเสียหาย
13. นักเรียนและเพื่อนแลกเปลี่ยนหนังสือกันอาน
14. นักเรียนชอบจดบันทึกขอความหรือเนื้อเรื่องที่นาสนใจจากหนังสือที่อาน
15. นักเรียนจะคุยหรือเลาเรือ่ งจากหนังสือที่อานใหเพื่อนฟง
16. นักเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับจากการอานหนังสือไปใชใน
ชีวติ ประจําวันได
17. นักเรียนไดความรูใหมๆ จากการอานหนังสือ
รวม

x
2.97
2.70
2.83
3.08
3.04
3.13
3.29
3.01
2.98

S.D.
0.69
0.59
0.65
0.59
0.79
0.74
0.62
0.66
0.74

แปลผล
จริง
จริง
จริง
จริง
จริง
จริง
จริง
จริง
จริง

3.07
2.68
2.57
2.77
2.96

0.65
0.82
0.82
0.69
0.66

จริง
จริง
จริง
จริง
จริง

3.32 0.69
2.92 0.35

จริง
จริง

5. พฤติกรรมการใชหองสมุดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนสุเหราบานดอน
5.1 ความถี่ในการเขาใชหอ งสมุด พบวานักเรียนระดับมัธยมศึกษาเขาใชหองสมุด
โรงเรียนในระดับมาก สัปดาหละ 5 วัน จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 10.60 ในระดับปานกลาง
สัปดาหละ 3-4 วัน จํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 60.20 และระดับนอย สัปดาหละ 1-2 วัน จํานวน
30 คน คิดเปนรอยละ 29.10
5.2 วัตถุประสงคในการเขาหองสมุด พบวานักเรียนระดับมัธยมศึกษาเขาใชหองสมุด
หองสมุดเพื่ออานหนังสือมีจํานวนมากที่สุด จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 75.70 เพื่อศึกษาคนควา
จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 55.30 เพือ่ ทําการบาน จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 22.30 และ
อื่น ๆ จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.90
5.3 ความถี่ในการยืมหนังสือ พบวานักเรียนระดับมัธยมศึกษา ยืมหนังสือไมบอย
มีจํานวนมากที่สุด 73 คน คิดเปนรอยละ 70.90 ยืมบอยครั้ง จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 16.50
และไมเคยยืมเลย จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 12.60
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5.4 ประเภทของหนังสือที่นักเรียนชอบอาน พบวา ชอบอานหนังสือประเภทการตูน
มีจํานวนมากที่สุด 81คน คิดเปนรอยละ 78.60 นิทาน จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 57.30 ความรู
ทั่วไป จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 55.30 นวนิยาย จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 41.70 หนังสือ
เกี่ยวกับอาชีพ 30 คน คิดเปนรอยละ 29.10 เรื่องสั้น 25 คน คิดเปนรอยละ 24.30 และอื่น ๆ
จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 6.80
6. ความพึงพอใจที่มีตอบริการหองสมุด พบวา นักเรียนระดับมัธยมศึกษามีความพึงพอใจ
โดยรวมอยูในระดับมาก ( x =2.89) เมื่อจําแนกเปนรายขอ พบวามีความพึงพอใจในระดับมากโดยมี
คาเฉลี่ยสูงสุด ดังนี้ หยิบหนังสือจากชั้นไดงาย ( x =3.34) หองสมุดมีความสะอาดและนาเขาใช
( x = 3.17) มีครูชวยเหลือแนะนําในหองสมุดอยางดีและจํานวนหนังสือที่ในหองสมุดมีเพียงพอ
( x =3.09) ดังแสดงในตาราง 4
ตาราง 4 ความพึงพอใจตอบริการของหองสมุดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนสุเหราบานดอน
ขอคําถาม
1. จํานวนหนังสือที่ในหองสมุดมีเพียงพอ
2. มีหนังสือใหมเขามาในหองสมุดเสมอ
3. หนังสือไมชํารุดฉีกขาด
4. จํานวนเกาอี้หรือที่นั่งมีเพียงพอ
5. จํานวนพื้นที่ของหองสมุดไมคับแคบ
6. จํานวนคอมพิวเตอรใชคน หาหนังสือมีเพียงพอ
7. จํานวนคอมพิวเตอรใชสบื คนอินเทอรเน็ตมีเพียงพอ
8. เวลาเปด-ปดของหองสมุดเหมาะสม
9. มีครูชวยเหลือแนะนําในหองสมุดอยางดี
10. หยิบหนังสือจากชั้นไดงาย
11. หองสมุดมีความสะอาดและนาเขาใช
12. หอสมุดมีความเงียบสงบ
13. จํานวนหนังสือที่ใหยืมออกนอกหองสมุดมีเพียงพอ
14. ระยะเวลาที่ใหยืมมีเพียงพอ
รวม

x
3.09
3.04
2.84
2.75
2.83
2.37
2.44
3.01
3.09
3.34
3.17
2.53
3.06
2.92
2.89

S.D.
0.69
0.74
0.84
0.84
0.93
0.94
0.94
0.87
0.77
0.71
0.80
0.87
0.79
0.88
0.46

แปลผล
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจนอย
พอใจนอย
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก

สําหรับแบบสอบถามแบบปลายเปดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา มีขอเสนอแนะดังนี้ (1)
ดานกายภาพของหองสมุด อยากใหมีเครื่องคอมพิวเตอรเพิ่ม จํานวน 25 คน อยากใหมีพื้นที่กวาง
มากขึ้น จํานวน 20 คน อยากใหเงียบสงบไมมีเสียงรบกวน จํานวน 13 คน อยากใหเพิ่มโตะ-เกาอี้
นั่งอานมากขึ้น จํานวน 5 คน อยากใหมีอินเตอรเน็ตเพื่อการสืบคน จํานวน 4 คน (2) ดานทรัพยากร
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สารสนเทศ อยากใหมีจํานวนหนังสือเพิ่มมากขึ้น จํานวน 17 คน อยากใหมีหนังสือใหม ๆ เพิ่มมาก
ขึ้น จํานวน 13 คน (3) ดานการบริการของหองสมุด อยากใหเพิ่มเวลาการใหบริการ จํานวน 3 คน
อยากใหมีบรรณารักษอยูประจํา จํานวน 3 คน อยากใหจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน จํานวน 2 คน
7. ความคิดเห็นของครูโรงเรียนสุเหราบานดอนเกี่ยวกับการดําเนินงานหองสมุด
7.1 การใหการสนับสนุนการพัฒนาหองสมุด
ชวงกอนการพัฒนาหองสมุด ครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการสนับสนุนการ
พัฒนาหองสมุด โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ( x =4.66) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาอยูในระดับ
มากที่สุด ไดแกหองสมุดมีความสําคัญตอการเรียนการสอน ( x =4.89) สนับสนุนใหมกี ารพัฒนา
หองสมุด ( x =4.79) และสนับใหมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน ( x =4.63) สําหรับความคิดเห็น
ที่อยูในระดับมาก คือ นโยบายการพัฒนาหองสมุดของผูบริหาร ( x =4.32) ดังแสดงในตาราง 5
ตาราง 5 การใหการสนับสนุนการพัฒนาหองสมุดของครู
การสนับสนุน
หองสมุดมีความสําคัญตอการเรียนการสอน
นโยบายการพัฒนาหองสมุดของผูบริหาร
สนับสนุนใหมกี ารพัฒนาหองสมุด
สนับสนุนใหมกี ารจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน
รวม

x
4.89
4.32
4.79
4.63
4.66

S.D
0.32
0.75
0.54
0.60
0.35

แปลผล
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

สําหรับบทบาทของครูในการดําเนินงานพัฒนาหองสมุด ครูมีความคิดเห็น
วาบทบาทในการใหคําแนะนําเกี่ยวกับแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาหองสมุดมีจํานวนมากที่สุด
11 คน รองลงไปคือ กําหนดใหนักเรียนในชั้นที่รับผิดชอบไปชวยทํางาน เมื่อเริ่มการพัฒนาจํานวน
8 คน มีบทบาทในการเขารวมเปนคณะกรรมการหองสมุด จํานวน 7 คน มีบทบาทในการเขารวม
วางแผนงานการพัฒนาหองสมุด จํานวน 6 คน ชวยเหลือในเรื่องติดตอ ประสานงานเพื่อขอความ
รวมมือจากชุมชุน จํานวน 4 คน และมีบทบาทในการชวยเหลือเรื่องการระดมทุน เชน ขอรับบริจาค
1 คน ตามลําดับ
7.2 ดานพฤติกรรมการใชหองสมุดของครู
7.2.1 การเขาใชหองสมุด พบวาครูเขาใชหองสมุดในระดับมาก สัปดาหละ
5 วัน คิดเปนรอยละ 15.80 ในระดับปานกลาง สัปดาหละ 3-4 วัน จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ
47.40 และในระดับนอย สัปดาหละ 1-2 วัน จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 36.80
7.2.2 วัตถุประสงคในการเขาใชหองสมุด พบวาเพื่อศึกษาคนควา มีจํานวน
มากที่สุด 15 คน รองลงมาคือ ใชเพื่อเตรียมการสอน จํานวน 13 คน และเพื่ออานหนังสือเพื่อความ
บันเทิง จํานวน 11 คน
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7.2.3 ความถี่ในการยืมหนังสือออกนอกหองสมุด พบวาครูยืมหนังสือ
นาน ๆ ครั้ง มากที่สุด จํานวน 15 คน รองลงมาคือ บอยครั้ง จํานวน 3 คน และไมเคย จํานวน
1 คน
7.2.4 ประเภทของหนังสือที่เลือกอาน พบวาครูชอบอานหนังสือประเภท
ความรูทวั่ ไปมากที่สุด จํานวน 14 คน รองลงมาคือ ตํารา/วิชาการ จํานวน 13 คน คูมือประกอบ
อาชีพ จํานวน 11 คน หนังสืออื่น ๆ จํานวน 8 คน เรื่องสั้น จํานวน 7 คน และนิยาย จํานวน 5 คน
ตามลําดับ
7.2.5 ความถี่ของการนํานักเรียนมาจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนการสอนใน
หองสมุด พบวา ครูนํานักเรียนมาจัดกิจกรรมนาน ๆ ครั้ง มากที่สุด จํานวน 15 คน สวนนํามาจัด
กิจกรรมบอยครั้ง จํานวน 4 คน
7.3 ดานความพึงพอใจที่มีตอบริการหองสมุด
พบวาครูโรงเรียนสุเหราบานดอนมีความพึงพอใจที่มีตอบริการหองสมุด
โดยรวมอยูในระดับมาก ( x =2.77) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวามีความพึงพอใจในมนุษยสัมพันธ
ของผูใหบริการอยูในระดับมากที่สุด ( x =3.53) สวนขอที่อยูในระดับมาก ไดแก ระยะเวลาในการ
ใหยืม ( x = 3.21) รองลงมามีคาเฉลี่ยเทากัน 4 ขอคือ จํานวนหนังสือที่ในหองสมุดมีเพียงพอ ความ
สะดวกในการหยิบตัวเลมจากชั้น และบริเวณที่นั่งอานสะอาด/เรียบรอย ความสะดวกของเคานเตอร
บริการยืม-คืน ( x =3.11) เทากัน ดังแสดงในตาราง 6
ตาราง 6 ความพึงพอใจที่มีตอบริการหองสมุดของครูโรงเรียนสุเหราบานดอน
ขอคําถาม
1. จํานวนหนังสือที่ในหองสมุดมีเพียงพอ
2. ความทันสมัยของหนังสือในหองสมุด
3. สภาพตัวเลมหนังสือ (เกา ชํารุด)
4. จํานวนที่นั่งอาน
5. จํานวนพื้นที่โดยรวมของหองสมุด
6. จํานวนคอมพิวเตอรใชในการคนหาหนังสือ
7. จํานวนคอมพิวเตอรใชในการสืบคนอินเทอรเน็ต
8. เวลาเปด-ปดของหองสมุด
9. การมีสวนรวมในการแนะนําหนังสือเขาหองสมุด
10. การสงเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนการสอน
11. ความสะดวกในการหยิบตัวเลมจากชัน้
12. สภาพความเรียบรอยของชั้นวางหนังสือ

x
3.11
3.05
2.16
2.21
2.05
2.05
2.00
2.74
2.58
2.95
3.11
2.84

S.D.
0.57
0.62
0.60
0.42
0.52
0.52
0.58
0.56
0.84
0.78
0.46
0.69

แปลผล
มาก
มาก
นอย
นอย
นอย
นอย
นอย
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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ตาราง 6 (ตอ)
ขอคําถาม
13. บริเวณทีน่ ั่งอานสะอาด/เรียบรอย
14. ความเงียบสงบในหองสมุด
15. แสงสวางในหองสมุด
16. ความสะดวกของเคานเตอรบริการยืม-คืน
17. ปายประกาศ/ประชาสัมพันธกิจกรรม
18. มนุษยสัมพันธของผูใหบริการ
19. จํานวนหนังสือที่ใหยืม
20. ระยะเวลาในการใหยืม
รวมทั้งหมด

x
3.11
2.58
3.05
3.11
2.95
3.53
2.95
3.21
2.77

S.D.
0.57
0.69
0.62
0.57
0.62
0.61
0.62
0.42
0.30

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

หองสมุดพระพุฒาจารย (โต พฺรหฺมรํสี)
หองสมุดพระพุฒาจารย (โต พรหฺมรํสี) วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร ตั้งขึ้นเพื่อใหภิกษุ
สามเณร ศึกษาคนควา และใชเวลาวางจากการเรียนในโรงเรียนพระปริยัตธิ รรมเพื่ออานหนังสือ
ประเภทตางๆ ที่มีความหลากหลายมากขึ้น เดิมหนังสือสวนใหญเปนหนังสือที่ไดรับริจาค ไมมีการ
จัดเก็บตามหมวดหมู จากนั้นมีการปรับปรุงหองสมุด โดยมีนิสติ จากสถาบันการศึกษาตาง ๆ มาจัด
หมวดหมูหนังสือใหบางสวน และเมื่อ พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไดจัดถวายผาพระ
กฐินพระราชทาน ณ วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร สํานักหอสมุดกลางจึงไดจัดโครงการพัฒนา
หองสมุดขึ้น โดยมีการสํารวจทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุดพระพุฒาจารย (โต พรหฺมรํสี)
ทั้งหมด พิจารณาคัดเลือกหนังสือเพื่อการจําหนายออก วิเคราะหหมวดหมู และลงรายการใน
ฐานขอมูลในระบบหองสมุดอัตโนมัติ จัดกายภาพของหองสมุดใหมเพื่อใหภูมิทัศนของหองสมุดดีขึ้น
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพิ่มเติม ตลอดจนอบรมการใชหองสมุดใหแกผูใชบริการ ซึ่ง
ประกอบดวยภิกษุ สามเณร แมชี และบุคคลทัว่ ไป
หองสมุดพระพุฒาจารย (โต พรหมฺรํสี) วัดระฆังโฆสิตารามฯ เปนอาคารเอกเทศ ตั้งอยูที่
ชั้น 2 มี โตะอานหนังสือ 2 ตัว และเกาอี้ 40 ตัว คอมพิวเตอรใชงาน จํานวน 4 เครือ่ ง หองสมุดเปด
บริการเวลา 12.00 -20.30 น.
พระครูปลัดธีรวัฒน (เผชิญ กวิวํโส) ผูชว ยเจาอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม เลขานุการเจาคณะ
แขวงศิริราช ปฏิบัติหนาทีบ่ ริหารงานหองสมุดพระพุฒาจารย (โต พรหฺมรํสี) ไดรับมอบหมายจาก
เจาอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามฯ ทําหนาที่กํากับดูแลหองสมุด มาเปนเวลา 4 ป โดยมีผูชวยงาน
บริหารโรงเรียนในรูปของคณะกรรมการ จํานวน 15 รูป ซึ่งอายุอยูระหวาง 29 ป - 51 ป
ประสบการณการสอนตั้งแต 3 ป – 12 ป สอนระดับประถมศึกษา 2 รูป ระดับมัธยมศึกษา 8 รูป
และไมไดสอน 5 รูปและมีฆราวาสทําหนาที่เปนเจาหนาที่หองสมุด 1 คน
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การสนับสนุนการบริหารงานหองสมุดแมไมมีนโยบายเปนลายลักษณอักษรแตไดใหการ
สนับสนุนในรูปของการจัดงบประมาณ ใหกับหองสมุดเพื่อใหภิกษุ สามเณร ศึกษาคนควาองค
ความรูทางสายสามัญ แตเดิมการบริหารงานของหองสมุดอยูในรูปของคณะกรรมการซึ่งไดรับการ
แตงตั้งจากทานเจาอาวาส ตั้งแตป 2550 เพื่อบริหารจัดการหองสมุดซึ่งไดรับการพัฒนาจากสํานัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ใหเปนหองสมุดมาตรฐาน มีการจัดหมวดหมูหนังสือ มี
ฐานขอมูลอัตโนมัติ โดยมีฆราวาส 1 คน เปนอาสาสมัครโดยทําหนาที่เปด – ปด หองสมุด และ
ใหบริการแนะนําการสืบคนฐานขอมูล การสืบคนทางอินเทอรเน็ต การบริการยืม-คืนหนังสือ
ตลอดจนดูแลความเรียบรอยทางกายภาพของหองสมุด สําหรับคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง
ตั้งแตป 2550 บางรูปไดไปศึกษาตอที่ตางประเทศ บางรูปยายไปจําพรรษาที่วัดอืน่ ๆ และบางรูป
ไดรบั การแตงตั้งใหมีสมณศักดิ์สูงขึ้นทําใหมีศาสนกิจมากมายจนไมสามารถเขามามีสวนรวมกับ
กิจกรรมของหองสมุดไดอีก เดิมการบริหารงานอยูในรูปของคณะกรรมการ เพื่อรวมในการจัดทํา
โครงการตางๆ การจัดสรรงบประมาณใหกับหองสมุด โดยมีฆราวาสรับหนาที่ใหบริการการใช
ภายในหองสมุด ตอมากรรมการหลายรูปไดสึกไปบาง ยายไปบางหรือเลื่อนสมณศักดิ์จนไมเวลา
เพียงพอที่จะเขา มาบริหารจัดการหองสมุด
สําหรับงบประมาณหองสมุด คณะกรรมการหองสมุดรวมกันพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
โดยทําเรื่องรองขอไปยังผูชวยเจาอาวาสเพื่ออนุมัติเงินจากกองทุนสําหรับนักเรียนวัดระฆังฯ ซึง่ การ
อนุมัติจะทําเปนครั้งคราวไมมีงบประมาณประจําป สวนการสนับสนุนบรรณารักษในดานความรูทาง
บรรณารักษศาสตรนั้น ไดรวมกับสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดอบรมดาน
การใชฐานขอมูลระบบหองสมุดอัตโนมัติ การวิเคราะหหมวดหมูหนังสือ การจัดเรียงหนังสือ
การบริการชวยการศึกษาคนควา และการสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต
สําหรับปจจัยที่ชวยเกื้อหนุนความสําเร็จของหองสมุด พระครูปลัดธีรวัฒน เห็นวาปจจัยที่จะ
ทําใหหองสมุดประสบความสําเร็จไดนั้นควรไดรับการสนับสนุนในดานสถานที่ บุคลากร งบประมาณ
และผูใชบริการ
สวนปญหา/อุปสรรค หรือขอจํากัดตาง ๆ มีดังนี้
สถานที่ตั้ง หองสมุดพระพุฒาจารยฯ อยูหางจากโรงเรียนปริยัตธิ รรม ทําใหสามเณรไมมี
เวลาเพียงพอที่จะไปศึกษาคนควาดวยตนเอง เนื่องจากการเรียนวิชานักธรรมและวิชาบาลี ตองใช
เวลาในการทองจําเปนสวนใหญ เวลาที่เรียน ตั้งแต 9.00 – 11. 00 น. และ 18.00 -21.00 น. เวลา
พักกลางวัน 12.00 -13.00 น. เวลาที่เหลือสามเณรตองทุมเทใหการทองบทเรียนพระปริยัตธิ รรม
มากเปนพิเศษ ความสนใจในการศึกษาคนควาความรูสายสามัญจึงลดความสําคัญลง การเดินทาง
มาที่หองสมุดจึงมีนอ ยลง
งบประมาณ การอนุมัติงบประมาณ ผูชวยเจาอาวาสที่กํากับดูแลเปนผูพิจารณา ซึ่งเปนการ
จัดสรรงบประมาณเปนครั้งคราว แลวแตวาคณะกรรมการเสนอใหพิจารณาอนุมัติ ทําใหหองสมุด
ไดรับงบประมาณไมสม่ําเสมอ
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บุคลากร ภิกษุสามเณรมีจํานวนทั้งสิ้น ประมาณ 80 รูป เปนพระนวกะ (พระบวชใหม)
ประมาณ 18 รูป สามเณร 10 รูป นอกนั้นเปนพระทีม่ ีสมณศักดิ์สูง ซึ่งมีทั้งการยาย การสึกจากพระ
หรือไปเปนสมณทูตอยูตางประเทศ สามเณรที่เคยชวยงานเมื่อสึกออกไป การดําเนินงานในหองสมุด
จึงไมตอเนื่อง ขาดทีมทํางานที่เขมแข็ง และผูทที่ ําหนาที่เปนบรรณารักษหรือเจาหนาที่หองสมุดไมมี
ความรูความสามารถทางบรรณารักษศาสตรเพื่อใหสามารถทํางานเทคนิคและจัดกิจกรรมของ
หองสมุดอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง
ผลการวิเคราะหขอมูลหองสมุดพระพุฒาจารย (โต พรหมรํสี)
ความคิดเห็นของครูหองสมุดพระพุฒาจารย (โต พฺรหฺมรํสี) เกี่ยวกับการดําเนินงานหองสมุด
1. การใหการสนับสนุนการพัฒนาหองสมุด
ชวงกอนการพัฒนาหองสมุด พบวามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการสนับสนุนการ
พัฒนาหองสมุด โดยรวมอยูในระดับมาก ( x =4.03) เมื่อพิจารณารายขอ พบวามีความคิดเห็นใน
ระดับมากในขอ หองสมุดมีความสําคัญตอการเรียนการสอน ( x =4.40) สนับใหมีการจัดกิจกรรม
สงเสริมการอาน ( x =4.07) นโยบายการพัฒนาหองสมุดของผูบริหาร ( x =3.93) และสนับสนุนใหมี
การพัฒนาหองสมุด ( x =3.73) ดังแสดงในตาราง 7
ตาราง 7 การใหการสนับสนุนการพัฒนาหองสมุดของครู
การสนับสนุน
หองสมุดมีความสําคัญตอการเรียนการสอน
นโยบายการพัฒนาหองสมุดของผูบริหาร
สนับสนุนใหมกี ารพัฒนาหองสมุด
สนับสนุนใหมกี ารจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน
รวม

x
4.40
3.93
3.73
4.07
4.03

S.D
0.51
1.10
1.16
0.80
0.60

แปลผล
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

สําหรับบทบาทของครูในการดําเนินงานพัฒนาหองสมุด มีความคิดเห็นวามีบทบาท
ในการใหคําแนะนําเกี่ยวกับแนวทางทีเ่ หมาะสมในการพัฒนาหองสมุด จํานวน 7 รูป ชวยเหลือใน
เรื่องติดตอ ประสานงานเพื่อขอความรวมมือจากชุมชุน จํานวน 6 รูป มีบทบาทในการชวยเหลือ
เรื่องการระดมทุน เชน ขอรับบริจาค จํานวน 5 รูป เขารวมวางแผนงานการพัฒนาหองสมุด จํานวน
4 รูป กําหนดใหนกั เรียนในชั้นที่รับผิดชอบไปชวยทํางาน เมื่อเริ่มการพัฒนา 4 รูป และเขารวมเปน
คณะกรรมการหองสมุด จํานวน 3 รูป
ระหวางดําเนินงานการพัฒนาหองสมุด (Process) พบวา กลุมทีเ่ ขารวม
กิจกรรมพัฒนาหองสมุดในฐานะที่เปนกรรมการมีความคิดเห็นวา เปนกรรมการฝายประเมินผล
จํานวน 4 รูป เปนผูรวมสังเกตการณ และจัดหาทุน จํานวน 3 รูป และเปนกรรมการในการจัด
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กิจกรรมสงเสริมการอาน จํานวน 2 รูป สวนกลุมที่ไมไดเปนกรรมการมีความคิดเห็นวา สามารถมี
สวนรวมในการพัฒนาหองสมุด ดังนี้ ใหคําปรึกษาแนะนําในการทํางาน เชน การจัดสถานที่ และ
ตกแตงภายในหองสมุด จํานวน 8 รูป มีสวนชวยในการคัดเลือกหนังสือ จํานวน 6 รูป สนับสนุนให
นักเรียนมาชวยงานหองสมุดตอเนื่องจํานวน จํานวน 6 รูป และมีสวนรวมในการเขารวมอบรม
เกี่ยวกับ “การใชหองสมุด” จํานวน 3 รูป
2. ดานพฤติกรรมการใชหองสมุด เนื่องจากขณะที่เก็บขอมูลไมสามารถเก็บขอมูลของผูใช
หองสมุดได คณะวิจัยจึงเก็บขอมูลจากคณะกรรมการหองสมุดซึ่งเปนผูใชหองสมุดดวยเชนกัน
จํานวน 15 รูป
2.1 การเขาใชหองสมุด พบวาคณะกรรมการฯ เขาใชหองสมุดในระดับมาก สัปดาห
ละ 5 วัน จํานวน 1 รูป ในระดับปานกลาง สัปดาหละ 3-4 วัน จํานวน 1 รูป และในระดับนอย
สัปดาหละ 1-2 วัน จํานวน 13 รูป
2.2 วัตถุประสงคในการเขาใชหองสมุด พบวาคณะกรรมการฯ เขาใชหองสมุดเพื่อ
การศึกษาคนควา จํานวน 12 รูป อานเพื่อความบันเทิง จํานวน 11 รูป และเขาใชเพื่อเตรียมการ
สอน จํานวน 5 รูป
2.3 การยืมหนังสือออกนอกหองสมุด พบวามีการยืมนาน ๆ ครั้ง จํานวน 11 รูป
และไมเคยยืมเลย จํานวน 4 รูป
2.4 ประเภทของหนังสือที่เลือกอาน พบวา ประเภทที่ชอบอานมากที่สุด คือ
หนังสือความรูทั่วไป และตําราวิชาการ จํานวน 11 รูป รองลงมา คือ คูมือประกอบอาชีพ จํานวน 3
รูป และ หนังสืออื่น ๆ จํานวน 1 รูป
2.5 การนํานักเรียนมาจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนการสอนในหองสมุด พบวาไมเคย
เลย จํานวน 8 รูป นาน ๆ ครั้ง จํานวน 7 รูป
3. ดานความพึงพอใจที่มีตอบริการหองสมุด
พบวาครูโรงเรียนพระปริยตั ิธรรมมีความพึงพอใจที่มีตอบริการหองสมุดโดยรวมอยู
ในระดับมาก ( x =2.50) เมื่อจําแนกเปนรายขอ พบวาความพึงพอใจที่อยูในระดับมาก จํานวน 8 ขอ
โดยเรียงตามลําดับจากคาเฉลี่ยมากและคาเฉลี่ยเทากัน ไดแก สภาพความเรียบรอยของชั้นวาง
หนังสือ แสงสวางในหองสมุด ( x =2.73) เทากัน รองลงมา ความสะดวกในการหยิบตัวเลมจากชั้น
และความเงียบสงบในหองสมุด( x =2.67) เทากัน คาเฉลีย่ จํานวน 6 เทากัน คือ จํานวนหนังสือที่ใน
หองสมุดมีเพียงพอ จํานวนที่นั่งอาน ระยะเวลาในการใหยืม มนุษยสัมพันธของผูใหบริการ จํานวน
คอมพิวเตอรใชในการคนหาหนังสือ และการมีสวนรวมในการแนะนําหนังสือเขาหองสมุด ( x =2.53)
ตามลําดับ ดังแสดงในตาราง 8
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ตาราง 8 ความพึงพอใจที่มีตอบริการหองสมุดของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม
ขอคําถาม
1. จํานวนหนังสือที่ในหองสมุดมีเพียงพอ
2. ความทันสมัยของหนังสือในหองสมุด
3. สภาพตัวเลมหนังสือ (เกา ชํารุด)
4. จํานวนที่นั่งอาน
5. จํานวนพื้นที่โดยรวมของหองสมุด
6. จํานวนคอมพิวเตอรใชในการคนหาหนังสือ
7. จํานวนคอมพิวเตอรใชในการสืบคนอินเทอรเน็ต
8. เวลาเปด-ปดของหองสมุด
9. การมีสวนรวมในการแนะนําหนังสือเขาหองสมุด
10. การสงเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนการสอน
11. ความสะดวกในการหยิบตัวเลมจากชัน้
12. สภาพความเรียบรอยของชั้นวางหนังสือ
13. บริเวณทีน่ ั่งอานสะอาด/เรียบรอย
14. ความเงียบสงบในหองสมุด
15. แสงสวางในหองสมุด
16. ความสะดวกของเคานเตอรบริการยืม-คืน
17. ปายประกาศ/ประชาสัมพันธกิจกรรม
18. มนุษยสัมพันธของผูใหบริการ
19. จํานวนหนังสือที่ใหยืม
20. ระยะเวลาในการใหยืม
รวมทั้งหมด

x
2.53
2.47
2.27
2.53
2.47
2.53
2.40
2.33
2.53
2.40
2.67
2.73
2.47
2.67
2.73
2.47
2.33
2.53
2.47
2.53
2.50

S.D.
0.64
0.64
0.46
0.64
0.64
0.52
0.63
0.72
0.83
0.91
0.62
0.46
0.74
0.49
0.46
0.64
0.62
0.64
0.64
0.52
0.39

แปลผล
มาก
นอย
นอย
นอย
นอย
มาก
นอย
นอย
มาก
นอย
มาก
มาก
นอย
มาก
มาก
นอย
นอย
มาก
นอย
มาก
มาก

หองสมุดโรงเรียนบานวังตาอินทร
สํานักหอสมุดกลางและกลุมรักศิลปะที่ชื่อวา “กลุมสาริกา” รวมกันจัดโครงการพัฒนา
หองสมุดโรงเรียนบานวังตาอินทร จังหวัดลพบุรี ในระหวางวันที่ 25 พฤศจิกายน 2547 – 15
กุมภาพันธ 2548 โดยบุคลากรสํานักหอสมุดกลางดําเนินการจัดซื้อหนังสือ วัสดุสื่อการเรียนการ
สอน ครุภัณฑของหองสมุด รวมทั้งปรับปรุงกายภาพของหองสมุด ตลอดจนการจัดกิจกรรมสงเสริม
การอาน ซึ่งหองสมุดโรงเรียนบานวังตาอินทรเปนหองสมุดแหงแรก ๆ ที่ทางสํานักหอสมุดกลางได
ดําเนินการอยางเต็มรูปแบบ
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โรงเรียนบานวังตาอินทร จังหวัดลพบุรี เปนโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เปดรับตั้งแตชนั้ เด็กเล็ก ถึงมัธยมศึกษาปที่ 3 มีจํานวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น 313 คน
นักเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปที่ 3 จํานวน 185 คน แยกเปนประถมศึกษาปที่ 4
จํานวน 22 คน ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 21 คน ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 18 คน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3 จํานวน 67 คน ครูผูสอนมีจํานวนรวมทั้งสิน้ 14 คน เปนชาย 5 คน และ
หญิง 9 คน ชวงอายุระหวาง 27 - 56 ป ทั้งหมดมีวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ
การสอน ตั้งแต 1 - 34 ป สอนระดับอนุบาล 2 คน ระดับประถมศึกษา 6 คน และระดับมัธยมศึกษา
6 คน มีนายเดชา ศรีนาราง ปฏิบัติงานในหนาที่ผูอํานวยการโรงเรียนบานวังตาอินทรมาเปนเวลา
4 ป 9 เดือน เนื่องจากเปนโรงเรียนขนาดเล็กจึงไมมีผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน
หองสมุดโรงเรียนบานวังตาอินทร มีขนาด 60 ตารางเมตร ตั้งรวมอยูในอาคารสํานัก
ผูอํานวยการ มีโตะอานขนาดเล็ก 5 ตัว ไมมีเกาอี้นั่งอาน เปดบริการระหวางวันจันทร - ศุกร เวลา
7.30 – 15.30 น. สภาพชั้นหนังสือและสภาพหองสมุดโดยรวมชั้นหนังสือบางสวนมีสภาพชํารุด
และหองสมุดมีพื้นที่เล็กเกินไปไมเพียงพอแกการใหบริการ และไมมีอัตราครูบรรณารักษโดยตรง
ดําเนินงานโดยครูผูสอน 4 คน และนักเรียนทําหนาที่เจาหนาที่หองสมุด จํานวน 7 คน ในการ
บริหารงานหองสมุด ผูอํานวยการเปนผูกําหนดนโยบายและบริหารจัดการโดยตรงโดยมีครูผูปฏิบัติ
หนาที่บรรณารักษ และครูภาษาไทยเปนผูดําเนินงานตามนโยบาย ซึ่งไมไดกําหนดเปนลายลักษณ
อักษร แตใหการสนับสนุนในรูปของการมอบหมายงานใหคณะครูผสู อนเขารวมกิจกรรมของ
หองสมุดไดมอบใหครูผูสอนเปนผูดําเนินงาน และมีครูผูสอนอื่นๆเขารวมกิจกรรมเปนครั้งคราว
ปจจุบันครูผูปฏิบัติงานบรรณารักษ มีภาระงานสอนคณิตศาสตร 18 ชั่วโมงตอสัปดาห
การสนับสนุนดานงบประมาณ ผูอํานวยการโรงเรียนจัดสรรเงินงบประมาณประจําปแก
หองสมุดโดยไดงบสนับสนุนวิชาการจากสํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานประมาณปละ 2,000 บาท
ป
2553
2552
2551

งบประมาณ
(บาท)
45,000
30,000
27,000

จํานวนหนังสือ
(เลม)
2,500
1,600
1,300

จํานวนผูใช
(คน)
309
300
327

จํานวนการยืม
(เลม)
5,475
4,327
5,000

จํานวน
กิจกรรม
10
12
10

นอกจากนี้สํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานไดจัดการอบรมครูบรรณารักษซึ่งครูผทู ําหนาที่
บรรณารักษของ โรงเรียนบานวังตาอินทรเขาอบรม ทําใหโรงเรียนขาดครูผูสอนและตองจางครูมา
สอนแทน โดยทางโรงเรียนไดจัดสรรงบประมาณเพื่อเปนคาตอบแทน ประมาณ 4,500 บาท ตอ
เดือน ผูอํานวยการโรงเรียนไดกําหนดใหใหนักเรียนชวยงานในหองสมุด คณะนักเรียนจํานวน 7 คน
ซึ่งคัดเลือกโดยครูผูทําหนาที่คัดเลือกนักเรียน ผูอํานวยการไมไดกําหนดใหครูผูสอนวางแผนการ
สอนโดยเขาใชหองสมุด โดยใหครูผูสอนพิจารณาตามความเหมาะสมของบทเรียน เชนจัดกิจกรรม
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เลานิทาน หรือแนะนําหนังสือในชวงเทศกาลตาง ๆ สําหรับการสอนการใชหองสมุดนักเรียนที่เปน
เจาหนาที่หองสมุดจะใหคําแนะนําใหแกผูเขาใช
การปรับปรุงพัฒนาหองสมุดหองสมุดของโรงเรียนบานวังตาอินทรไดยายจากหองสมุดเดิม
ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 2 หองเรียนมาอยูในชั้นที่ 1 บริเวณเดียวกับสํานักงานผูอํานวยการ มีพื้นที่
ประมาณ 0.5 หองเรียน ซึ่งถือวาเล็กลงกวาเดิม ทําใหดูคับแคบ ไมเพียงพอแกการใหบริการในเวลา
พักกลางวัน ซึ่งเปนชวงเวลาเดียวที่นักเรียนจะสามารถเขาใชได ทางโรงเรียนจึงมีโครงการที่ขยาย
หองสมุดใหเปนอาคารเอกเทศ โดยจะของบประมาณสนับสนุนจากทัง้ ภาครัฐ ชุมชนและองคกร
เอกชนตางๆ นอกจากนี้ผูอํานวยการโรงเรียนมีแนวคิดในการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อจัดทํา
หนังสืออิเล็กทรอนิกส และสื่อตางๆ เพื่อใหบริการแกครูและนักเรียน
การแสวงหาแหลงสนับสนุนจากชุมชนหรือที่อื่น ๆโรงเรียนบานวังตาอินทรสวนใหญไดรับ
ความสนับสนุนจากชุมชนในรูปของแรงงาน เชน โรงเรียนปลูกขาวเพื่อใชบริโภคในโรงเรียน จะมี
ผูปกครองมาชวยในกิจกรรมนี้ทั้งการไถวาน การเก็บเกี่ยวพืชผล ตลอดจนการดูแลสภาพที่ดิน แต
สําหรับความชวยเหลือจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของผูบริหาร
องคกร ซึ่งทางโรงเรียนจะเรียนเชิญมาประชุมภาคเรียนละ 2 ครั้ง สวนใหญไมใชความชวยเหลือใน
เรื่องของงบประมาณ
ปจจัยที่ชวยเกื้อหนุนความสําเร็จของหองสมุด ผูอํานวยการโรงเรียนมีความเห็นวาการจัด
กิจกรรม สงเสริมการอานของครูบรรณารักษจะเปนสวนที่ดึงดูดบุคลากรในโรงเรียนเห็นความสําคัญ
ของหองสมุดและเขามามีสว นรวมในการดําเนินกิจกรรมตางๆของหองสมุด นอกจากนี้เห็นวาความ
รวมมือของครูผูสอนจะมีสวนใหการดําเนินงานของหองสมุดใหบรรลุผลสําเร็จไดเปนอยางดี
ปญหา/อุปสรรค หรือขอจํากัดตางๆ ผูอํานวยการโรงเรียนมีความเห็นวาโรงเรียนมีขอจํากัด
ในเรื่องของงบประมาณ ซึ่งไมเพียงพอในการที่พัฒนาหองสมุดใหเจริญกาวหนาอีกทั้งหองสมุดควรมี
ครูบรรณารักษที่มีความตั้งใจที่พัฒนาหองสมุดอยางแทจริง สําหรับอาคารสถานที่ของหองสมุด
โรงเรียนบานวังตาอินทรยังอยูในระหวางการรองบประมาณจากทางภาครัฐ
ผลการวิเคราะหขอมูลโรงเรียนบานวังตาอินทร
ขอมูลเกี่ยวกับนิสัยรักการอาน พฤติกรรมการใชหองสมุด และความพึงพอใจในการบริการ
ของหองสมุดของนักเรียนระดับประถมศึกษา ปรากฏดังนี้
1. นิสัยรักการอานของนักเรียนประถมศึกษาของโรงเรียนบานวังตาอินทร พบวานักเรียน
ระดับประถมศึกษามีนิสัยรักการอานโดยรวมอยูในระดับจริง ( x =2.96) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวาขอที่อยูใ นระดับจริงทีม่ ีคาเฉลี่ยสูงสุด มีดังนี้ นักเรียนไดรีบความรูใหมๆจากการอานหนังสือ
( x =3.33) นักเรียนคอยดูแลรักษาหนังสือไมใหชํารุดเสียหาย ( x =3.31) นักเรียนชอบอานหนังสือ
ในหองสมุด ( x =3.18) ดังแสดงในตาราง 9
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ตาราง 9 นิสัยรักการอานของนักเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนบานวังตาอินทร
ขอคําถาม
1. นักเรียนชอบอานหนังสือ
2. นักเรียนอานหนังสือที่ชอบซ้ําๆ กันหลายครั้ง
3. นักเรียนแลกเปลี่ยนหนังสืออานกับเพื่อน
4. นักเรียนเลาเรื่องจากหนังสือที่อานใหเพื่อนฟง
5. นักเรียนเขารวมกิจกรรมในหองสมุด
6. นักเรียนอานหนังสือเมื่อมีเวลาวาง
7. นักเรียนคอยดูแลรักษาหนังสือไมใหชํารุดเสียหาย
8. นักเรียนยืมหนังสือจากหองสมุดไปอาน
9. นักเรียนชอบอานหนังสือในหองสมุด
10. นักเรียนไดรับความรูใหม ๆ จากการอานหนังสือ
รวม

x
2.87
2.84
2.49
2.74
2.79
2.92
3.31
3.11
3.18
3.33
2.96

S.D.
0.56
0.86
0.91
0.87
0.52
0.78
0.74
0.84
0.53
0.70
0.45

แปลผล
จริง
จริง
ไมจริง
จริง
จริง
จริง
จริง
จริง
จริง
จริง
จริง

2. พฤติกรรมการใชหองสมุดของนักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนบานวังตาอินทร
2.1 การเขาใชหองสมุดของนักเรียนระดับประถมศึกษา พบวานักเรียนเขาใช
หองสมุดโรงเรียนในระดับมาก สัปดาหละ 5 วัน จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 11.40 ในระดับปาน
กลาง สัปดาหละ 3-4 วัน คิดเปนรอยละ 55.70 และสัปดาหละ 1-2 วัน จํานวน 20 คน คิดเปนรอย
ละ 32.80
2.2 วัตถุประสงคของนักเรียนในการเขาใชหอ งสมุด พบวานักเรียนเขาใชหองสมุด
เพื่อการศึกษาคนควา มีจํานวนมากที่สุด 40 คน คิดเปนรอยละ 65.60 เพื่ออานหนังสือ จํานวน 30
คน คิดเปนรอยละ 49.20 เพื่อทําการบาน จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 18.00 สวนอื่นๆ มีจํานวน
1 คน คิดเปนรอยละ 1.60
2.3. การยืมหนังสือออกนอกหองสมุด พบวานักเรียนยืมหนังสือไมบอยมีจํานวน
มากที่สุด 32 คน คิดเปนรอยละ 52.50 ยืมบอยครั้ง จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ39.30 และไมเคย
ยืมมีจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 8.20
2.4 ประเภทของหนังสือที่นักเรียนชอบอาน พบวาหนังสือที่นักเรียนชอบอานมาก
ที่สุดคือ นิทาน จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 68.90 รองลงมาคือ การตูน จํานวน 27 คน คิดเปน
รอยละ 44.30 หนังสือประเภทอาชีพ จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 27.90 หนังสือความรูทั่วไป 17
คน คิดเปนรอยละ 27.90 เรือ่ งสั้น 15 คน คิดเปนรอยละ 24.60 และหนังสือนิยาย จํานวน 13 คน คิดเปน
รอยละ 21.30
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3. ความพึงพอใจที่มีตอบริการหองสมุดของนักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนบานวังตา
อินทร พบวานักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก ( x =2.74) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวามีความพึงพอใจอยูในระดับมากทีส่ ุด 3 ขอ ดังนี้ ระยะเวลาทีใ่ หยืมมีเพียงพอ ( x =3.64) หยิบ
หนังสือจากชั้นไดงาย ( x =3.56) หองสมุดมีความสะอาดและนาเขาใช ( x =3.56) ดังแสดงใน
ตาราง 10
ตาราง 10 ความพึงพอใจตอบริการหองสมุดของนักเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียน
บานวังตาอินทร
ขอคําถาม
1. จํานวนหนังสือที่ในหองสมุดมีเพียงพอ
2. มีหนังสือใหมเขามาในหองสมุดเสมอ
3. หนังสือไมชํารุดฉีกขาด
4. จํานวนเกาอี้หรือที่นั่งมีเพียงพอ
5. จํานวนพื้นที่ของหองสมุดไมคับแคบ
6. จํานวนคอมพิวเตอรใชคน หาหนังสือมีเพียงพอ
7. จํานวนคอมพิวเตอรใชสบื คนอินเทอรเน็ตมีเพียงพอ
8. เวลาเปด-ปดของหองสมุดเหมาะสม
9. มีครูชวยเหลือแนะนําในหองสมุดอยางดี
10. หยิบหนังสือจากชั้นไดงาย
11. หองสมุดมีความสะอาดและนาเขาใช
12. หองสมุดมีความเงียบสงบ
13. จํานวนหนังสือที่ใหยืมออกนอกหองสมุดมีเพียงพอ
14. ระยะเวลาที่ใหยืมมีเพียงพอ
รวม

x
3.38
2.75
2.41
2.52
2.72
1.13
1.16
2.84
2.97
3.56
3.56
2.64
3.15
3.64
2.74

S.D.
0.61
0.87
0.86
1.09
0.84
0.39
0.58
0.99
0.82
0.72
0.70
0.82
1.05
0.75
0.37

แปลผล
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจนอย
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจนอยที่สุด
พอใจนอยที่สุด
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก

ผลการวิเคราะหขอมูลของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนบานวังตาอินทร
เกี่ยวกับนิสัยรักการอาน พฤติกรรมการใชหองสมุด และความพึงพอใจในการบริการของ
หองสมุด ปรากฏดังนี้
1. นิสัยรักการอานของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา พบวานักเรียนมีนิสัยรักการอานโดยรวม
อยูในระดับจริง( x =3.01) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา นิสัยรักการอานอยูในระดับจริงมาก ไดแก
เมื่อนักเรียนอานหนังสือเสร็จแลว มักเก็บวางเปนระเบียบ ( x =3.66) นักเรียนชอบไปหองสมุด
เพราะมีหนังสือหลากหลายประเภทใหเลือกอาน ( x =3.60) รองลงมานิสัยรักการอานอยูในระดับ
จริง นักเรียนไดความรูใหมๆจาการอานหนังสือ ( x =3.45) ดังแสดงในตาราง 11
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ตาราง 11 นิสัยรักการอานของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนบานวังตาอินทร
ขอคําถาม
1. นักเรียนมักยืมหนังสือจากหองสมุดโรงเรียนไปอาน
2. นักเรียนอานหนังสือพิมพทุกวัน
3. เวลาวางชวงพักกลางวัน นักเรียนจะไปอานหนังสือที่หองสมุด
4. นักเรียนหาหนังสือมาอานเพิ่มเติมบทเรียนในแตละวิชา
5. นักเรียนเขารวมกิจกรรมกรรมสงเสริมการอานของหองสมุดโรงเรียน
6. นักเรียนชอบอานหนังสือเมื่อมีเวลาวาง
7. นักเรียนรูสึกวาเวลาหมดอยางรวดเร็วเมื่ออานหนังสือ
8. นักเรียนชอบอานหนังสือใหมในหองสมุดของโรงเรียน
9. นักเรียนชอบไปหองสมุด เพราะมีหนังสือหลากหลายประเภทใหเลือกอาน
10. เมื่อนักเรียนอานหนังสือเสร็จแลว มักเก็บวางเปนระเบียบ
11. เมื่อนักเรียนเกิดความสงสัยในเรื่องใด จะหาหนังสือที่เกี่ยวกับเรือ่ ง
นั้นมาอานใหหายสงสัย
12. นักเรียนคอยดูแลหนังสือไมใหชํารุดเสียหาย
13. นักเรียนและเพื่อนแลกเปลี่ยนหนังสือกันอาน
14. นักเรียนชอบจดบันทึกขอความหรือเนื้อเรื่องที่นาสนใจจากหนังสือที่อาน
15. นักเรียนจะคุยหรือเลาเรือ่ งจากหนังสือที่อานใหเพื่อนฟง
16. นักเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับจากการอานหนังสือไปใชใน
ชีวิตประจําวันได
17. นักเรียนไดความรูใหมๆ จากการอานหนังสือ
รวม

x
3.04
1.93
2.72
2.69
3.03
2.87
3.30
2.96
3.60
3.66

2.87
3.40
2.97
2.48
3.10
3.25

S.D. แปลผล
0.59
จริง
0.72 ไมจริง
จริง
0.78
0.72
จริง
จริง
0.76
จริง
0.58
จริง
0.78
จริง
0.79
0.52 จริงมาก
0.57 จริงมาก
จริง
0.65
จริง
0.63
0.70
จริง
0.80 ไมจริง
จริง
0.76
0.64
จริง

3.45 0.63
3.01 0.32

2. พฤติกรรมการใชหองสมุดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนบานวังตาอินทร
2.1 การเขาใชหองสมุด พบวานักเรียนระดับมัธยมศึกษาเขาใชหองสมุดในระดับ
มาก สัปดาหละ 5 วัน จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 13.40 ในระดับปานกลาง สัปดาหละ 3 -4 วัน
จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 35.80 และในระดับนอย สัปดาหละ 1-2 วัน จํานวน 34 คน คิดเปน
รอยละ 50.70
2.2 วัตถุประสงคในการเขาใชหองสมุด พบวานักเรียนระดับมัธยมศึกษาเขาใช
หองสมุดเพื่ออานหนังสือมากที่สุด จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 82.10 เพื่อศึกษาคนควา จํานวน
41 คน คิดเปนรอยละ 61.20 เพื่อทําการบาน จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 52.20 และอื่น ๆ
จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1.50

จริง
จริง
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2.3 การยืมหนังสือออกนอกหองสมุด พบวานักเรียนมัธยมศึกษายืมหนังสือออก
นอกหองสมุดไมบอย มีจํานวนมากที่สุด 58 คน คิดเปนรอยละ 86.60 ยืมบอยครั้ง จํานวน 6 คน คิด
เปนรอยละ 9.00 และไมเคยยืม จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 4.50
2.4 ประเภทของหนังสือที่ชอบอาน พบวาหนังสือประเภทที่นักเรียนระดับมัธยม
ศึกษาชอบอานมากที่สุด คือ การตูน จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 70.10 รองลงมาคือนิทาน
จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 55.20 ความรูทั่วไป จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 46.30 นิยาย
จํานวน 29 คิดเปนรอยละ 43.30 เรื่องสั้น จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 26.90 หนังสือเกี่ยวกับ
อาชีพ จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 22.40 และอื่น จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 7.50 ตามลําดับ
3. ความพึงพอใจที่มีตอบริการหองสมุดโรงเรียน พบวานักเรียนระดับมัธยมศึกษามีความพึง
พอใจตอบริการของหองสมุดโดยรวมอยูในระดับมาก ( x =2.85) เมื่อพิจารณารายขอพบวา มีความ
พึงพอใจในระดับมากเกือบทุกขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ขอแรก คือหองสมุดมีความสะอาดและนา
เขาใช ( x =3.37) หยิบหนังสือจากชั้นไดงาย ( x =3.33) เวลาเปด-ปดของหองสมุดเหมาะสม ( x =
3.00) ดังแสดงในตาราง 12
ตาราง 12 ความพึงพอใจตอการบริการหองสมุดของนักเรียนมัธยมศึกษาในโรงเรียนบานวังตาอินทร
ขอคําถาม
1. จํานวนหนังสือที่ในหองสมุดมีเพียงพอ
2. มีหนังสือใหมเขามาในหองสมุดเสมอ
3. หนังสือไมชํารุดฉีกขาด
4. จํานวนเกาอี้หรือที่นั่งมีเพียงพอ
5. จํานวนพื้นที่ของหองสมุดไมคับแคบ
6. จํานวนคอมพิวเตอรใชคน หาหนังสือมีเพียงพอ
7. จํานวนคอมพิวเตอรใชสบื คนอินเทอรเน็ตมีเพียงพอ
8. เวลาเปด-ปดของหองสมุดเหมาะสม
9. มีครูชวยเหลือแนะนําในหองสมุดอยางดี
10. หยิบหนังสือจากชั้นไดงาย
11. หองสมุดมีความสะอาดและนาเขาใช
12. หองสมุดมีความเงียบสงบ
13. จํานวนหนังสือที่ใหยืมออกนอกหองสมุดมีเพียงพอ
14. ระยะเวลาที่ใหยืมมีเพียงพอ
รวม

x
2.78
2.60
2.99
2.93
2.79
2.36
2.39
3.00
2.99
3.33
3.37
2.91
2.72
2.85
2.85

S.D.
0.65
0.70
0.77
0.75
0.83
1.00
0.92
0.70
0.83
0.56
0.69
0.79
0.83
0.66
0.39

แปลผล
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจนอย
พอใจนอย
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
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สําหรับความคิดเห็นเพิ่มเติมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนบานวังตาอินทรมี
ขอเสนอแนะดังนี้ (1) ดานกายภาพของหองสมุด อยากใหมีคอมพิวเตอรเพิ่มมากขึ้น จํานวน30 คน
อยากใหหองสมุดกวางมากขึ้น จํานวน 25 คน อยากใหมีโตะ-เกาอี้ เพิ่มมากขึ้น จํานวน 6 คน
อยากใหมีเครื่องปรับอากาศ จํานวน 6 คน อยากใหหองสมุดเงียบสงบ จํานวน 3 คน อยากให
หองสมุดสวยงาม จํานวน 3 คน อยากใหหองสมุดสะอาด จํานวน 3 คน และอยากใหมีอินเทอรเน็ต
จํานวน 2 คน (2) ดานทรัพยากรสารสนเทศ อยากใหหนังสือมีปริมาณมากขึ้น จํานวน 17 คน
อยากใหมีหนังสือใหมๆ จํานวน 15 คน อยากใหมีหนังสือประเภทความรู/วิชาการเพิ่มมากขึ้น
จํานวน 5 คน อยากใหมีหนังสือที่หลากหลายประเภท จํานวน 4 คน (4) ดานการใหบริการของ
หองสมุด อยากใหขยายเวลาการใหบริการเพิ่มมากขึ้น จํานวน 3 คน อยากใหจัดวางหนังสือใหเปน
ระเบียบ จํานวน 2 คน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานหองสมุดของครูโรงเรียนบานวังตาอินทร
1. การใหการสนับสนุนการพัฒนาหองสมุด
ชวงกอนการพัฒนาหองสมุด ครูโรงเรียนบานวังตาอินทรมีความเห็นวาบทบาทใน
การสนับสนุนการพัฒนาหองสมุดของครูโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ( x =4.61) เมื่อพิจารณาเปน
รายขอ พบวาขอที่อยูในระดับมากที่สุด ไดแก หองสมุดมีความสําคัญตอการเรียนการสอน ( x =
4.79) สนับสนุนใหมีการพัฒนาหองสมุด ( x =4.64) และนโยบายการพัฒนาหองสมุดของผูบริหาร
( x =4.57) ตามลําดับ สําหรับขอที่อยูในระดับมาก คือ สนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน
( x =4.43) ดังแสดงในตาราง 13
ตาราง 13 การใหการสนับสนุนการพัฒนาหองสมุดของครู
การสนับสนุน
หองสมุดมีความสําคัญตอการเรียนการสอน
นโยบายการพัฒนาหองสมุดของผูบริหาร
สนับสนุนใหมกี ารพัฒนาหองสมุด
สนับสนุนใหมกี ารจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน
รวม

x
4.79
4.57
4.64
4.43
4.61

S.D
0.58
0.65
0.50
0.76
0.41

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

สําหรับบทบาทของครูโรงเรียนบานวังตาอินทรในการดําเนินงานพัฒนาหองสมุด
มีตามลําดับดังนี้ ชวยเหลือในเรื่องการติดตอประสานงานเพื่อขอความรวมมือจากชุมชน มีมากที่สุด
จํานวน 6 คน รองลงมา คือใหคําแนะนําเกี่ยวกับแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาหองสมุด
กําหนดใหนักเรียนในชั้นที่รบั ผิดชอบไปชวยทํางานเมื่อเริ่มพัฒนา จํานวน 5 คน เทากัน เขารวม
วางแผนงานการพัฒนาหองสมุด จํานวน 2 คน เขารวมเปนคณะกรรมการหองสมุด และชวยเหลือใน
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การระดมทุน เชน การขอรับบริจาค จํานวน 1 คน เทากัน
ระหวางดําเนินงานการพัฒนาหองสมุด (Process) ครูที่เขารวมกิจกรรมการ
พัฒนาหองสมุดในฐานะกรรมการหองสมุด มีความคิดเห็นวา มีบทบาทในฐานะเปนกรรมการฝาย
ประเมินผล จํานวน 3 คน เปนกรรมการในการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน และรวมเปนสังเกตการณ
,จัดหาทุน จํานวน 2 คน เทากัน สําหรับครูที่ใหการสนับสนุนการพัฒนาหองสมุดที่ไมไดเปน
กรรมการ มีความคิดเห็นวา มีบทบาทในการสนับสนุนใหนักเรียนเขามาชวยงานหองสมุดอยาง
ตอเนื่อง จํานวน 9 คน ใหคําปรึกษาแนะนําในการทํางาน จํานวน 8 คน เขารวมอบรมเกี่ยวกับ
“การใชหองสมุด” จํานวน 3 คน และชวยคัดเลือกหนังสือ จํานวน 1 คน
2. พฤติกรรมการใชหองสมุดของครูโรงเรียนบานวังตาอินทร
2.1 การเขาใชหองสมุดโรงเรียน พบวาครูไมไดเขาใชหองสมุดมีจํานวนมากที่สุด
จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 28.60 เขาใชในระดับมาก สัปดาหละ 5 วัน จํานวน 3 คน คิดเปนรอย
ละ 21.40 ในระดับปานกลาง สัปดาหละ 3-4 วัน จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 21.40 และในระดับ
นอย สัปดาหละ 1-2 วัน จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 28.50
2.2 วัตถุประสงคในการเขาใชหองสมุด พบวาครูเขาใชหองสมุดเพื่อการศึกษา
คนความากทีส่ ุด จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 85.70 อานหนังสือเพื่อความบันเทิง จํานวน 6 คน
คิดเปนรอยละ 42.90 และเขาใชเพื่อการเตรียมการสอน จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 35.70
2.3 การยืมหนังสือออกนอกหองสมุดของครูโรงเรียนบานวังตาอินทร พบวายืมไม
บอย จํานวนมากที่สุด 10 คน คิดเปนรอยละ 71.40 ไมเคยยืมหนังสือ จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ
21.40 และยืมบอยครั้ง จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 7.10
2.4 ประเภทหนังสือที่ครูโรงเรียนบานวังตาอินทรชอบอาน พบวาหนังสือประเภท
ความรูทวั่ ไปครูชอบอานมากที่สุด จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 85.70 หนังสือตํารา/วิชาการ
จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 71.40 คูม ือประกอบอาชีพ จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 64.30
เรื่องสั้น จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 42.90 นิยาย จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 28.60 และอื่น ๆ
จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 7.10 ตามลําดับ
2.5 การนํานักเรียนมาจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนการสอนในหองสมุด พบวาครูนํา
นักเรียนมาจัดกิจกรรมในหองสมุดไมบอย มีจํานวนมากที่สุด คือจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 50.00
บอยครั้ง จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 28.60 และไมเคยนํานักเรียนมาจัดกิจกรรม จํานวน 3 คน คิด
เปนรอยละ 21.40 ตามลําดับ
3. ความพึงพอใจที่มีตอบริการหองสมุดของครูโรงเรียนบานวังตาอินทร พบวาครูมีความ
พึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก ( x =2.50) เมื่อพิจารณารายขอพบวามีความพึงพอใจระดับมาก
จํานวน 11 ขอดวยกัน ขอที่มีคาเฉลี่ย ตัง้ แต 3.00 มีดังนี้ ระยะเวลาในการใหยืม ( x =3.14)
มนุษยสัมพันธของผูใหบริการ ( x =3.07) และความเงียบสงบในหองสมุด ( x =3.00) ตามลําดับ
ดังแสดงในตาราง 14
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ตาราง 14 ความพึงพอใจที่มีตอบริการของหองสมุดของครูโรงเรียนบานวังตาอินทร
ขอคําถาม
1. จํานวนหนังสือที่ในหองสมุดมีเพียงพอ
2. ความทันสมัยของหนังสือในหองสมุด
3. สภาพตัวเลมหนังสือ (เกา ชํารุด)
4. จํานวนที่นั่งอาน
5. จํานวนพื้นที่โดยรวมของหองสมุด
6. จํานวนคอมพิวเตอรใชในการคนหาหนังสือ
7. จํานวนคอมพิวเตอรใชในการสืบคนอินเทอรเน็ต
8. เวลาเปด-ปดของหองสมุด
9. การมีสวนรวมในการแนะนําหนังสือเขาหองสมุด
10. การสงเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนการสอน
11. ความสะดวกในการหยิบตัวเลมจากชัน้
12. สภาพความเรียบรอยของชั้นวางหนังสือ
13. บริเวณทีน่ ั่งอานสะอาด/เรียบรอย
14. ความเงียบสงบในหองสมุด
15. แสงสวางในหองสมุด
16. ความสะดวกของเคานเตอรบริการยืม-คืน
17. ปายประกาศ/ประชาสัมพันธกิจกรรม
18. มนุษยสัมพันธของผูใหบริการ
19. จํานวนหนังสือที่ใหยืม
20. ระยะเวลาในการใหยืม
รวมทั้งหมด

x
2.50
2.43
2.07
2.00
1.86
1.50
1.50
2.50
2.29
2.43
2.71
2.93
2.93
3.00
2.93
2.71
2.79
3.07
2.64
3.14
2.50

S.D.
0.52
0.65
0.48
0.56
0.54
0.52
0.52
0.65
0.73
0.85
0.83
0.48
0.27
0.39
0.62
0.61
0.70
0.92
0.50
0.36
0.28

แปลผล
มาก
นอย
นอย
นอย
นอย
นอย
นอย
มาก
นอย
นอย
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

บทที่ 5
การอภิปรายผล
โครงการวิจัยเรื่อง การติดตามผลการดําเนินงานบริการวิชาการแกชมุ ชนในภาคกลาง ที่
ประกอบดวยการติดตามผลการดําเนินงานหองสมุด 3 แหง ไดแก 1) หองสมุดพระพุฒาจารย (โต
พรหฺมรํสี) วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร 2) โรงเรียนสุเหราบานดอน
กรุงเทพมหานคร และ 3) โรงเรียนบานวังตาอินทร จังหวัดลพบุรี โดยใชกระบวนการการเก็บ
รวบรวมและวิเคราะหขอมูลของการดําเนินโครงการและพิจารณาบงชี้ถึงจุดเดนหรือจุดดอยของ
โครงการดวยวิธีการประเมินผลแบบซิปป (CIPP model)
ผลการประเมินแบบซิปป
1. ดานบริบท ไดแก วัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการบริการวิชาการแกชมุ ชน
สรุปไดวาสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดดําเนินการตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการบริการวิชาการแกชุมชน โดยดําเนินกิจกรรมแกหองสมุด
โรงเรียนทั้ง 3 แหง ซึ่งประกอบดวย
1) การปรับปรุงทางกายภาพ ไดแกการพัฒนาบริเวณนั่งอาน ชั้นวางหนังสือ
การทาสีหองสมุด การปรับปรุงสวนหยอมและการจัดบรรยายสงเสริมการใชหองสมุด
2) การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ไดแก การจัดหาหนังสือและวัสดุหองสมุด
การจัดซื้อการขอรับบริจาค
3) การจัดวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ
4) การจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน ไดแกการสงเสริมการอานภาษาไทย
การสงเสริมการอานภาษาอังกฤษ การสอนศิลปะ การเลานิทาน การเลาเรื่องหนังสือ การเลานิทาน
ประกอบทาทาง
5) การวิเคราะหหมวดหมูหนังสือและการลงรายการฐานขอมูลใหกับทรัพยากร
สารสนเทศที่ไดจัดหาใหกับหองสมุด
6) การจัดการอบรมความรูเบื้องตนทางบรรณารักษศาสตรใหแกครูผูปฏิบัติหนาที่
บรรณารักษ
2. ดานปจจัยนําเขา ไดแก 1) ความพรอมของผูบริหารโรงเรียน 2) ความพรอมของ
บุคลากรในโรงเรียน 3) การจัดสรรงบประมาณ ดังนี้
1) ดานความพรอมของผูบริหารหองสมุด พบวาหองสมุดทั้ง 3 แหงไมมีแผนการ
พัฒนาหองสมุดที่เปนลาย-ลักษณอักษร จึงสงผลใหไมมีการกําหนดแผนการพัฒนาหองสมุดในระยะ
ยาว นอกจากนั้น การเปลี่ยนแปลงผูบริหารของโรงเรียนสุเหราบานดอน และโรงเรียนบานวังตา
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อินทร ทําใหการพัฒนาหองสมุดไมตอเนื่องและไมมีทิศทางในการพัฒนาที่ชัดเจน ประกอบกับ
ผูบริหารโรงเรียนมีภาระงานมาก หรือมีการเปลี่ยนแปลงตัวผูบริหารโรงเรียน สําหรับหองสมุดพระ
พุฒาจารย (โต พรหฺมรํสี) พระครูปลัดธีรวัฒน (เผชิญ กวิวํโส) ไดรบั มอบหมายใหกํากับดูแล
หองสมุด โดยการบริหารจัดการหองสมุดในระยะแรกมีคณะสงฆทําหนาที่เปนคณะ กรรมการเพื่อ
พัฒนาหองสมุด ซึ่งตอมาคณะกรรมการบางรูปไดรับสมณศักดิ์สูงขึ้นทําใหมีศาสนกิจมากขึ้นไม
สามารถเขามามีสวนรวมกับกิจกรรมของหองสมุดไดและคณะกรรมการบางรูปไดยายไปจําพรรษาที่
วัดอื่น ทําใหเปนอุปสรรคในการบริหารจัดการหองสมุดพระพุฒาจารยมากขึ้น
2) ดานความพรอมของบุคลากรในโรงเรียน พบวาในหองสมุดโรงเรียนสุเหรา
บานดอน ครูบรรณารักษมชี ั่วโมงการสอนมาก ทําใหเวลาที่จัดทํากิจกรรมสงเสริมการอานของ
หองสมุดนอยลง ขณะเดียวกันผูบริหารโรงเรียนมีความเห็นวาครูบรรณารักษควรเปนผูที่มีความ
กระตือรือรนในการแสวงหาความรูและกิจกรรมตาง ๆ เพื่อนํามาจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน
อยางไรก็ตาม โรงเรียนนี้มีคณะกรรมการหองสมุดที่มีสวนรวมในการจัดกิจกรรม และมีนักเรียนทํา
หนาที่เจาหนาที่หองสมุดที่เรียกวา “กลุมบรรณารักษนอ ย” ขณะที่หองสมุดโรงเรียนบานวังตาอินทร
ไมมีครูบรรณารักษโดยตรง การดําเนินงานหองสมุดใชครูอัตราจาง และมีครูภาษาไทยมีสวนรวมใน
การจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน มีนักเรียนชวยงานหองสมุด 7 คน สําหรับหองสมุดพระพุฒาจารย
มีฆราวาส 1 คนปฏิบตั ิงานเจาหนาที่หองสมุดใหบริการสืบคนขอมูล และใหคําแนะนําที่เกี่ยวกับ
เว็บไซตตาง ๆ แตไมมีการจัดดําเนินงานกิจกรรมสงเสริมการอานหรือกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู
อื่น ๆ
3) ดานการจัดสรรงบประมาณ พบวาผูบริหารโรงเรียนสุเหราบานดอนและโรงเรียน
บานวังตาอินทรไดรับงบประมาณสําหรับการจัดซื้อหนังสือ แตขาดงบประมาณสําหรับการปรับปรุง
ทางกายภาพของหองสมุด สําหรับโรงเรียนบานวังตาอินทร มีแผนการขยายพื้นที่หองสมุดให
กวางขวางขึ้น แตเนื่องจากตองใชงบประมาณแผนดินเปนจํานวนมาก ทางโรงเรียนจึงมีแผนขอ
บริจาคจากหนวยงานอื่น ๆ เชน หนวยงานเอกชน องคการบริการสวนตําบล ฯลฯ แตยังขาดความ
ชัดเจนในผลการของบประมาณ สําหรับหองสมุดพระพุฒาจารย (โต พรหฺมรํส)ี ไมไดรับงบประมาณ
ของหองสมุดโดยตรง ไดรับงบประมาณเฉพาะกรณี
3. ดานกระบวนการ ไดแก 1) การจัดทางกายภาพ 2) การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
3) กิจกรรมสงเสริมการอาน
1) ดานการจัดทางกายภาพ พบวาหองสมุดโรงเรียนทั้ง 2 แหงมีปญหาเรื่องความ
คับแคบ หองสมุดโรงเรียนสุเหราบานดอนมีขนาด 1 หองเรียน แตตอ งแบงพื้นที่ใหกับการเรียนการ
สอนบางวิชา ครุภัณฑของหองสมุดมีจํานวนไมเพียงพอและมีขนาดไมเหมาะสม สวนหองสมุด
โรงเรียนบานวังตาอินทร มีการลดขนาดของหองสมุดจาก 1 หองเรียนมาเหลือเพียงแคครึ่งหองเรียน
แสงสวางมีไมเพียงพอ อากาศไมถายเท รอนอบอาว พัดลมมีไมเพียงพอ ที่นั่งอานไมเพียงพอ
สําหรับหองสมุดพระพุฒาจารย มีปญหาที่ตั้งไกลจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม ทําใหสามเณรไม
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สามารถเขาใชไดสะดวก ทําใหผูใชบริการมีนอยมาก อีกทั้งเวลาเปด-ปดหองสมุดไมแนนอน ทําให
สามเณรและภิกษุไมสามารถเขาใชบริการของหองสมุด
2) การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ พบวาหองสมุดโรงเรียนทั้ง 2 แหงจัดสรร
งบประมาณใหแกโรงเรียนอยางตอเนื่อง แตในจํานวนที่จํากัด เวนแตหองสมุดพระพุฒาจารย
(โต พรหฺมรํสี) ที่ขาดความเคลื่อนไหวของการจัดหาทรัพยากรหองสมุด
3) กิจกรรมสงเสริมการอาน พบวาครูผสู อนในโรงเรียนสุเหราบานดอน และ
โรงเรียนบานวังตาอินทร มีสวนสนับสนุนการพัฒนาหองสมุดในรูปของการเปนคณะกรรมการ
หองสมุด นอกจากนี้ หองสมุดโรงเรียนสุเหราบานดอนและโรงเรียนบานวังตาอินทร ครูผูสอนยังเห็น
สอดคลองกันวาครูสนับสนุนการพัฒนาหองสมุดโดยการใหคําแนะนําเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนา
หองสมุด และการสนับสนุนใหนักเรียนชวยงานหองสมุดอีกดวย แตยังขาดเรื่องการจัดกิจกรรม
สงเสริมการอาน สวนหองสมุดพระพุฒาจารย (โต พรหฺมรํสี) ไมไดมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน
แตอยางใด
4. ดานผลผลิต ไดแก 1) พฤติกรรมการใชหองสมุดของนักเรียน 2) พฤติกรรมการใช
หองสมุดของครู 3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ บริการหองสมุด 4) ความพึงพอใจของครูที่มี
ตอบริการหองสมุด 5) นิสัยรักการอานของนักเรียน
1) พฤติกรรมการใชหองสมุดของนักเรียน พฤติกรรมการใชหองสมุดของนักเรียน
ระดับประถมศึกษาของทั้งโรงเรียนสุเหราบานดอน และโรงเรียนบานวังตาอินทร พบวามีการเขาใช
หองสมุดสัปดาหละ 3 วัน มากที่สุด วัตถุประสงคของการเขาใชคือเพื่อศึกษาคนควา แตพฤติกรรม
การที่นักเรียนยืมหนังสือไมบอยนั้นไมสอดรับกับความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมนิสัย
รักการอานโดยการยืมหนังสือจากหองสมุด แสดงใหเห็นวานักเรียนทราบวานิสยั รักการอานนั้นคือ
การยืมหนังสือไปอานที่บาน แตในความเปนจริงนักเรียนไมคอยไดยืมหนังสือไปอาน ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของปทมา อินทรวิมล (2552. บทคัดยอ) ที่ศึกษาองคประกอบตอแรงจูงใจในการใช
หองสมุดของนักเรียนชวงชัน้ ที่ 2 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร พบวาองคประกอบที่
สัมพันธทางบวกกับแรงจูงใจในการใชหองสมุดของนักเรียน ไดแก นิสัยรักการอาน การสนับสนุน
ดานการอานของผูปกครอง ลักษณะทางกายภาพของหองสมุด การสนับสนุนการใชหองสมุดของครู
และการเลียนแบบเพื่อนในการใชหองสมุด สําหรับประเภทของหนังสือที่ชอบอานมากที่สุดคือ
หนังสือการตูนและนิทาน ซึ่งสอดคลองกับวัยของนักเรียนระดับประถมศึกษาที่สว นใหญชอบอาน
นิทานหรือการตูนเพราะเขาใจงาย และมีรูปภาพประกอบ
ขณะที่พฤติกรรมการใชหองสมุดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน
พบวานักเรียนของโรงเรียนสุเหราบานดอนเขาใชหองสมุด 3 วันตอสัปดาหมากที่สุด สวนโรงเรียน
บานวังตาอินทรเขาใชหองสมุด 2 วันตอสัปดาห สวนวัตถุประสงคในการเขาใชหอ งสมุดของทั้ง
2 แหง คืออานหนังสือ และยืมหนังสือไมบอย การยืมหนังสือไมสอดรับกับนิสัยรักการอาน
เชนเดียวกับนักเรียนระดับประถมศึกษา สวนประเภทของหนังสือที่อานมากที่สุด คือ การตูน นิทาน

51
และความรูทั่วไป ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจยั ของธิดา สุวรรณสาครกุล (2554: บทคัดยอ)
ที่พบวานักเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวมสวนใหญอานการตูนใหความบันเทิง
นิตยสารบันเทิง และหนังสือพิมพ ตามลําดับ แสดงวานักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนทั้ง
2 แหง แมวามีศักยภาพที่จะอานหนังสือ ประเภทเรื่องสั้น นิยาย หรือหนังสือเกี่ยวกับอาชีพได แต
ยังคงชอบอานหนังสือที่อานงายกวา ซึ่งครูผูสอนและบรรณารักษควรฝกฝนใหนกั เรียนมัธยมศึกษา
ไดอานหนังสือประเภทอื่น ๆ ใหมากขึ้น
2) พฤติกรรมการใชหองสมุดของครู
พบวาพฤติกรรมการใชหองสมุดของครูผูสอนทั้ง 3 แหงเขาใชหองสมุด
คอนขางนอย สําหรับวัตถุประสงคที่เขาใชคือเพื่อศึกษาคนควา การยืมหนังสือมีนาน ๆ ครั้ง
ประเภทของหนังสือที่เลือกอานคือตําราวิชาการและความรูทั่วไปสําหรับการนํานักเรียนเพื่อจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในหองสมุดนอยเชนกัน ซึ่งคลายคลึงกับผลงานวิจัยของจารวี ฟกโพธิ์
(2554. บทคัดยอ) ที่พบวาครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1 มีการใชหองสมุดประกอบการสอนโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อแยก
เปนรายขอมีการใชระดับมากในเรื่องของการกําหนดหัวขอเกี่ยวกับเนื้อหาที่สอนใหนักเรียนไปศึกษา
คนควาเพิ่มเติมจากหนังสือทั่วไป สวนในเรื่องของการนํานักเรียนไปจัดกิจกรรมในหองสมุด พบวา
ครูผูสอนในโรงเรียนสุเหราบานดอน และโรงเรียนบานวังตาอินทร ยกเวนโรงเรียนพระปริยัตธิ รรม
วัดระฆังโฆสิตาราม มีการนํานักเรียนเพือ่ จัดกิจกรรมในหองสมุดนาน ๆ ครั้งและไมบอย ที่เปน
เชนนั้นก็อาจเนื่องมาจากจํานวนภาระงานสอนในหองเรียนของอาจารยแตละคนมีจํานวนมาก หรือ
เคยชินกับการสอนในรูปแบบเดิม คือ การบรรยายในชั้นเรียนโดยใชแบบเรียนและเอกสารที่อาจารย
มีอยูเพื่อใชประกอบการสอนเปนหลัก
3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการบริการหองสมุด
ความพึงพอใจตอบริการของหองสมุด พบวานักเรียนประถมศึกษาของทั้ง
โรงเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก สําหรับรายละเอียดของความพึงพอใจตอบริการ
ของหองสมุด ที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือหองสมุดมีความสะอาดและนาเขาใช สวนความพึงพอใจ
ที่อยูในระดับนอยคือจํานวนคอมพิวเตอรใชคนควาและใชสบื คนอินเทอรเน็ต
สําหรับความพึงพอใจที่มีตอบริการหองสมุด นักเรียนมัธยมศึกษามีความ
พึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก สําหรับรายละเอียดของความพึงพอใจตอบริการของหองสมุดที่มี
ความพึงพอใจมากที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดของโรงเรียนสุเหราบานดอนคือหยิบหนังสือจากชั้นไดงาย และ
ของโรงเรียนบานวังตาอินทรคือหองสมุด มีความสะอาดและนาเขาใช สวนความพึงพอใจนอยทั้ง
2 แหงมีความคิดเห็นตรงกันคือ จํานวนคอมพิวเตอรใชคนหาหนังสือมีเพียงพอ และจํานวน
คอมพิวเตอรใชสืบคนอินเทอรเน็ตมีเพียงพอ ซึ่งสอดรับกับความตองการของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา ที่ตองการใชคอมพิวเตอรเพื่อสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ตและคนหาหนังสือใน
ฐานขอมูลเพิม่ มากขึ้น
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4) ความพึงพอใจของครูที่มีตอบริการหองสมุด
ความพึงพอใจที่มีตอบริการหองสมุด พบวาครูของหองสมุดทั้ง 3 แหง
มีความพึงพอใจตอบริการของหองสมุด ซึ่งรายละเอียดของการบริการมีความแตกตางกัน เชน
ครูผูสอนของโรงเรียนสุเหราบานดอนและครูผูสอนโรงเรียนบานวังตาอินทรมีความพึงพอใจใน
มนุษยสัมพันธของผูใหบริการมากที่สุด คณะกรรมการหองสมุดพระพุฒาจารยพึงพอใจในลักษณะ
ทางกายภาพมากที่สุด เชนความเรียบรอยของชั้นวางหนังสือ แสงสวางในหองสมุด ความเงียบสงบ
ในหองสมุด เปนตน
5) นิสัยรักการอานของนักเรียน
นิสัยรักการอานของนักเรียนประถมศึกษาในโรงเรียนสุเหราบานดอนและ
โรงเรียนบานวังตาอินทร พบวานักเรียนมีนิสัยรักการอานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ นักเรียนไดรับ
ความรูใหม ๆ จากการอานหนังสือ ทั้งนี้อาจเปนเพราะนักเรียนเห็นวาการอานจะทําใหมีความรูเ พิ่ม
มากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาสภาพการอานของนักเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
(กรมวิชาการ. 2545: ออนไลน) ที่พบวานักเรียนใหเหตุผลในการอานโดยเรียงจากมากไปหานอย
ตามลําดับ ไดแก ชวยเพิ่มพูนความรู เพือ่ ความสนุกสนานเพลิดเพลิน และชอบอาน สวนนิสัยรักการ
อานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดของโรงเรียนสุเหราบานดอน คือ นักเรียนอานหนังสือที่ชอบซ้ํา ๆ กัน
หลายครั้ง สวนโรงเรียนบานวังตาอินทร คือ นักเรียนแลกเปลีย่ นหนังสืออานกับเพื่อน
ขณะที่นิสัยรักการอานของนักเรียนมัธยมศึกษาของโรงเรียนสุเหราบานดอน
และโรงเรียนบานวังตาอินทร พบวานิสยั รักการอานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ นักเรียนชอบไป
หองสมุด เพราะมีหนังสือที่หลากหลายประเภทใหเลือกอาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสกุณี
เกรียงชัยพร (2548: บทคัดยอ) ที่ศึกษาองคประกอบทีม่ ีอิทธิพลตอนิสัยรักการอานของนักเรียนชวง
ชั้นที่ 3 โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร พบวาองคประกอบดาน
สิ่งแวดลอมในโรงเรียน ไดแก ลักษณะทางกายภาพของหองสมุด เปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งใน
การสงเสริมนิสัยรักการอาน และสถานที่นกั เรียนชอบอานมากที่สุด คือ หองสมุดโรงเรียน (กรม
วิชาการ. 2545: ออนไลน) สวนนิสัยรักการอานที่นักเรียนเห็นวาไมเปนจริง คือ นักเรียนอาน
หนังสือพิมพทุกวัน ทั้งนี้เนือ่ งจากหองสมุดโรงเรียนสุเหราบานดอนเปดใหบริการเฉพาะชวงเชาและ
กลางวัน สวนหลังเลิกเรียนปดบริการ ทําใหนักเรียนไมสามารถอานหนังสือพิมพไดทันทุกวัน สวน
หองสมุดโรงเรียนบานวังตาอินทรไมมีหนังสือพิมพออกใหบริการทุกวัน และนักเรียนในทั้ง 2
โรงเรียน เห็นวานิสัยรักการอานที่ไมเปนจริง คือ นักเรียนชอบจดบันทึกขอความหรือเนื้อเรื่องที่
นาสนใจจากหนังสือที่อาน ซึ่งอาจเปนเพราะวานักเรียนไมเคยเขารวมกิจกรรมในลักษณะนี้หรือ
ครูผูสอนไมเคยจัดกิจกรรมเชนนี้ในการนํานักเรียนเขาใชหองสมุด
สําหรับความคิดเห็นเพิ่มเติม พบวานักเรียนของทั้ง 2 แหง มีความตองการดานตางๆดังนี้
ดานกายภาพของหองสมุดที่นักเรียนมีความตองการสูงสุด คือ อยากใหหองสมุดมี
พื้นที่กวางมากขึ้น และอยากใหมีคอมพิวเตอรเพื่อใชในหองสมุดมากขึ้น
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ดานทรัพยากรสารสนเทศทีน่ ักเรียนมีความตองการสูงสุด คือจํานวนหนังสือใหม ๆ
เพิ่มมากขึ้น
ดานการบริการของหองสมุดที่นักเรียนมีความตองการสูงสุด คือ อยากใหขยายเวลา
การใหบริการ นอกจากนี้นักเรียนมัธยมโรงเรียนสุเหราบานดอน ยังตองการใหมีบรรณารักษอยู
ประจําที่หองสมุดและอยาก ใหหองสมุดจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน สวนนักเรียนมัธยมศึกษา
โรงเรียนบานวังตาอินทร อยากใหหองสมุดจัดวางหนังสือใหเปนระเบียบ
สรุป
จากการติดตามผลการดําเนินงานบริการวิชาการแกชุมชนในภาคกลางขางตน พบวา
หองสมุดโรงเรียนยังคงดําเนินกิจกรรมการใหบริการอยางตอเนื่องภายใตขอจํากัดตาง ๆ กัน
โดยเฉพาะความพรอมดานบุคลากรที่รับผิดชอบดําเนินการและดูแลกิจการดานหองสมุด เนื่องจาก
มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่รับผิดชอบในภาระหนาที่ดังกลาวตามวาระและเหตุอันจําเปนตาม
สถานการณ จึงทําใหสามารถสรุปไดวา ปจจัยในการดําเนินงานหองสมุดประการหนึ่งที่สําคัญนั้น
ก็คือ บุคลากรที่รับผิดชอบภาระหนาที่งานหองสมุด คณะผูวิจัยจึงมุงไปที่ประเด็นการพัฒนาหรือ
ใหความรูดานหองสมุดแกบุคลากรที่รบั ผิดชอบดวยการอบรมเชิงปฏิบัติการ เนื่องจากบุคลากรนี้
จะเปนตัวขับเคลื่อนสําคัญใหงานหองสมุดสามารถดําเนินไปไดอยางตอเนื่อง ความรูเกี่ยวกับงาน
หองสมุดประกอบดวยความรูพื้นฐานในการวิเคราะหหมวดหมูหนังสือ และการบันทึกรายการ
บรรณานุกรมลงในฐานขอมูล การจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน และการดูแลบํารุงรักษาหนังสืออยาง
งาย ดวยความรูพื้นฐานเหลานี้จะทําใหบคุ ลากรที่รบั ผิดชอบสามารถนําไปปรับหรือประยุกตใชตาม
สภาวะของเหตุการณในแตละหองสมุดได
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ภาคผนวก
-แบบสัมภาษณผูบริหารโรงเรียนดานการสนับสนุนการดําเนินงานของหองสมุด
-แบบสอบถามนิสัยรักการอานสําหรับนักเรียน
-แบบสอบถามพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใชบริการหองสมุดของนักเรียน
-แบบสัมภาษณ การใหการสนับสนุนของครู
-แบบสอบถามพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใชบริการหองสมุดของครู
-ประมวลภาพโครงการวิจัยเรื่อง การติดตามผลการดําเนินงานบริการวิชาการแกชมุ ชน
ในภาคกลาง

แบบสัมภาษณผูบริหารโรงเรียนดานการสนับสนุนการดําเนินงานของหองสมุด
วันที่สัมภาษณ............................................โรงเรียน..................................................................
ชื่อผูอํานวยการ........................................................................................................................
1. ขอมูลทั่วไป
1.1 ระยะเวลาในการปฏิบตั หิ นาที่ในโรงเรียน..................................ป.........................เดือน
1.2 จํานวนผูชวยงานบริหารโรงเรียน....................................คน
2. การสนับสนุนของผุบริหาร
2.1 มีการพัฒนาหองสมุดเปนลายลักษณอักษรหรือไม มี ขอสําเนาเอกสาร
ไมมี ใชวธิ ีการดําเนินการอยางไร.................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
2.2 ลักษณะการบริหารงานหองสมุด
ขึ้นตรงกับฝายวิชาการ
เปนสวนหนึ่งของงาน (เชน งานแนะแนว) ที่ขึ้นตรงกับฝายวิชาการ
ลักษณะอืน่ ๆ (ระบุ)....................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
2.3 ผูรับผิดชอบงานหองสมุด
ในรูปคณะกรรมการ ขอสําเนาเอกสาร
ครูบรรณารักษ
อื่น ๆ (ระบุ)................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
2.4 ภาระงานที่กําหนดใหครูบรรณารักษ
เปนบรรณารักษอยางเดียว
เปนบรรณารักษและสอนดวย
ขอสําเนาเอกสาร (จํานวนชั่วโมงสอน)
เปนบรรณารักษ สอน และงานอื่น ๆ ขอสําเนาเอกสาร (จํานวนชั่วโมงสอน/ภาระงานอื่น
ทีไดรับมอบหมาย)
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2.5 การกําหนดงบประมาณใหกับหองสมุด
จัดแบงงบประมาณประจําป สําหรับหองสมุดโดยเฉพาะ
เปนงบประมาณที่รวมอยูกับงบประมาณชองฝายวิชาการ
ไมไดกําหนดใหแนนอน หากตองการขออะไรใหอนุมัติเปนคราว ๆ
อื่น ๆ (ระบุ)..............................................................................................................
.....................................................................................................................................................
2.6 จํานวนงบประมาณที่ไดรับในชวงปที่ผาน (ขอตัวเลขภายหลัง)
2.7 การแสวงหาแหลงสนับสนุนดานการเงินและทรัพยากร
ไมไดดําเนินการ
ดําเนินการโดย............................................................................................................
2.8 การสนับสนุนบรรณารักษในดานความรูทางดานบรรณารักษศาสตร
ใหเรียนรูเอง
ใหเรียนรูก ับบรรณารักษโรงเรียนอื่น
สงไปอบรมกับสมาคมหองสมุดฯ
อื่น ๆ (ระบุ)................................................................................................................
2.9 การสนับสนุนหองสมุดในดานบุคลากร
ใหครูในโรงเรียนไปชวยงานหองสมุด และมีการอํานวยความสะดวกอยางไร เชน
ยืดหยุนดานเวลาดานภาระงานสอน
.....................................................................................................................................................
ใหนักเรียนไปชวยงานหองสมุด ใหนโยบายไปหรือไม อยางไร
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
2.10 การใหความสําคัญตอหองสมุด
1) กําหนดใหครูผูสอนวางแผนการสอน โดยมีกิจกรรมที่ตองนํานักเรียนมาใชหองสมุด
ใช
ไมใช
อยางไร....................................................................................................................................
2) สนับสนุนใหบรรณารักษจัดกิจกรรมเลานิทาน หรือแนะนําหนังสือในหองสมุด
สัปดาหละครัง้
ใช
ไมใช
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3) กําหนดใหบรรณารักษสอนการใชหองสมุดแกนักเรียนทุกชัน้ เรียนในชัว่ โมงกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน
ใช
ไมใช
4) สนับสนุนใหมีกาหมุนเวียนหนังสืออานในหองเรียน
ใช
ไมใช
5) สนับสนุนนักเรียนใหมีการจัดตั้งชมรมหองสมุด
ใช
ไมใช
6) กําหนดใหหองสมุดเปดบริการนอกเวลาราชการ
ใช
ไมใช
หาก ใช กําหนดเวลาหรือแนวปฏิบตั ิอยางไร
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
2.11 การปรับปรุงพัฒนาหองสมุด
1) มีการพัฒนาสถานที่ในหองสมุดเปนระยะ
ใช
ไมใช
ไดแก ทาสี ปรับขยายหอง อื่นๆ
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
ใช
ไมใช
2) จัดหาคอมพิวเตอรในการคนหาหนังสือเพิ่มเติม
3) จัดหาคอมพิวเตอรในการคนอินเทอรเน็ตเพิ่มเติมเพิ่มเติม
ใช
ไมใช
4) สนับสนุนโปรแกรมหองสมุดเพื่อใชในการคนหาหนังสือ
ใช
ไม
5) สนับสนุนการจัดหาหนังสือ สื่อ อื่นๆ เขาหองสมุด
ใช
ไมใช
เชน หางบใหตางหากเพิ่ม
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
2.12 การแสวงหาแหลงสนับสนุนจากชุมชนหรือที่อื่น ๆ
1) ขอความรวมมือ/การสนับสนุนกับหนวยงานของรัฐเพื่อเปนแหลงสนับสนุน
ใช
ไมใช เชน เครือขายระหวางโรงเรียน หนวยงานรัฐดวยกัน
..........................................................................................................................................................
2) ขอความรวมมือ/สนับสนุนภายในชุมชน
ใช
ไมใช
เชน วัด อบต. อบจ
..........................................................................................................................................................
3) ขอความรวมมือ/การสนับสนุนภายนอกชุมชน
ใช
ไมใช
เชน องคกรหรือมูลนิเอกชนตาง ๆ......................................................................................................
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3. ตามความคิดเห็นของทานแลว คิดวาปจจัยทีช่ วยเกื้อหนุนความสําเร็จของหองสมุด
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
4. ปญหา/อุปสรรค หรือขอจํากัดตางๆ ที่ประสบ ไดแก
งบประมาณ
.........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
บุคลากร
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
อาคารสถานที่

..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
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แบบสอบถามนิสัยรักการอานสําหรับนักเรียนประถมศึกษา
โรงเรียน..................................................................................................................
ระดับชั้นที่เรียน

( ) ประถม 4 ( ) ประถม 5 ( ) ประถม 6

คําชี้แจง ใหนักเรียนกาเครือ่ งหมาย / ลงในชองที่ตรงกับการกระทําของนักเรียนตามความเปนจริง
ขอความ
1. นักเรียนชอบอานหนังสือ
2. นักเรียนอานหนังสือที่ชอบซ้ําๆ กันหลายครั้ง
3. นักเรียนแลกเปลี่ยนหนังสืออานกับเพื่อน
4. นักเรียนเลาเรื่องจากหนังสือที่อานใหเพื่อนฟง
5. นักเรียนชอบเขารวมกิจกรรมในหองสมุด
6. นักเรียนอานหนังสือเมื่อมีเวลาวาง
7. นักเรียนดูแลรักษาหนังสือไมใหชํารุดเสียหาย
8. นักเรียนยืมหนังสือจากหองสมุดไปอาน
9. นักเรียนชอบไปอานหนังสือในหองสมุด
10. นักเรียนไดรับความรูใหม ๆ จากการอานหนังสือ

จริงมาก จริง ไมจริง ไมจริงเลย
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แบบสอบถามพฤติกรรมในการใชบริการหองสมุดของนักเรียนประถมศึกษา
คําชี้แจง โปรดกรอกขอความและทําเครือ่ งหมาย / ลงในชองความเปนจริง
โรงเรียน.....................................................................................................................................
ระดับชั้นที่เรียน ( ) ประถม 4 ( ) ประถม 5 ( ) ประถม 6
ดานพฤติกรรมการใชหองสมุด
1. นักเรียนเขาใชหองสมุดโรงเรียน
( ) 5 วัน/สัปดาห ( ) 3 - 4 วัน/สัปดาห ( ) 1- 2 วัน/สัปดาห
2. นักเรียนเขาใชหองสมุดโรงเรียนเพื่อ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
( ) ศึกษาคนควาเพื่อการเรียน ( ) ทําการบาน ( ) อานหนังสือเพื่อความบันเทิง
( ) อื่น ๆ โปรดระบุ
3. นักเรียนยืมหนังสืออกนอกหองสมุด
( ) บอยครั้ง ( ) ไมบอย ( ) ไมเคยเลย (ระบุเหตุผล).......................
4. นอกจากหนังสือเรียนแลว นักเรียนชอบอานหนังสือประเภทไหน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
( ) เรื่องสั้น ( ) นิยาย ( ) หนังสือเกี่ยวกับอาชีพ
( ) ความรูทั่วไป ( ) นิทาน ( ) การตูน
( ) อื่น ๆ โปรดระบุ
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ดานความพึงพอใจที่มีตอ บริการของหองสมุด
ขอความ
1. จํานวนหนังสือที่ในหองสมุดมีเพียงพอ
2. มีหนังสือใหมเขามาในหองสมุดเสมอ
3. หนังสือไมชํารุดฉีกขาด
4. จํานวนเกาอี้หรือที่นั่งมีเพียงพอ
5. จํานวนพื้นที่ของหองสมุดไมคับแคบ
6. จํานวนคอมพิวเตอรใชคน หาหนังสือมีเพียงพอ
7. จํานวนคอมพิวเตอรใชสบื คนอินเทอรเน็ตมีเพียงพอ
8. เวลาเปด-ปดของหองสมุดเหมาะสม
9. มีครูชวยเหลือแนะนําในหองสมุดอยางดี
10. หยิบหนังสือจากชั้นไดงาย
11. หองสมุดมีความสะอาดและนาเขาใช
12. หองสมุดมีความเงียบสงบ
13. จํานวนหนังสือที่ใหยืมออกนอกหองสมุดมีเพียงพอ
14. ระยะเวลาที่ใหยืมมีเพียงพอ

พอใจมาก
ที่สุด

พอใจ
มาก

พอใจ
นอย

พอใจนอย
ที่สุด
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แบบสอบถามนิสัยรักการอานสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษา
โรงเรียน.......................................................................................................................................
ระดับชั้นที่เรียน (

) มัธยม 1 - 3

(

) มัธยม 4 - 6

คําชี้แจง ใหนักเรียนกาเครื่องหมาย / ลงในชองที่ตรงกับการกระทําของนักเรียนตามความเปนจริง
ขอความ
จริงมาก จริง ไมจริง ไมจริงเลย
1. นักเรียนมักยืมหนังสือจากหองสมุดโรงเรียนไปอาน
2. นักเรียนอานหนังสือพิมพทุกวัน
3. เวลาวางชวงพักกลางวัน นักเรียนจะไปอานหนังสือใน
หองสมุด
4. นักเรียนหาหนังสือมาอานเพิ่มเติมบทเรียนในแตละวิชา
5. นักเรียนเขารวมกิจกรรมสงเสริมการอานของหองสมุด
6. นักเรียนชอบอานหนังสือเมื่อมีเวลาวาง
7. นักเรียนรูสึกวาเวลาหมดไปอยางรวดเร็วเมื่ออานหนังสือ
8. นักเรียนชอบอานหนังสือใหมในหองสมุดของโรงเรียน
9. นักเรียนชอบไปหองสมุด เพราะมีหนังสือหลากหลาย
ประเภทใหเลือกอาน
10. เมื่อนักเรียนอานหนังสือเสร็จแลว มักเก็บวางเปน
ระเบียบ
11. เมื่อนักเรียนเกิดความสงสัยในเรื่องใด จะหาหนังสือที่
เกี่ยวกับเรื่องนั้นมาอานใหหายสงสัย
12. นักเรียนคอยดูแลรักษาหนังสือไมใหชํารุดเสียหาย
13. นักเรียนและเพื่อนแลกเปลี่ยนหนังสือกันอาน
14. นักเรียนชอบจดบันทึกขอความหรือเนื้อเรื่องที่นาสนใจ
จากหนังสือที่อาน
15. นักเรียนจะคุยหรือเลาเรือ่ งจากหนังสือที่อานใหเพื่อนฟง
16. นักเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับจากการอานหนังสือไป
ใชในชีวติ ประจําวันได
17. นักเรียนไดความรูใหม ๆ จากการอานหนังสือ
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แบบสอบถามพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใชบริการหองสมุดของนักเรียน
คําชี้แจง

โปรดกรอกขอความและทําเครื่องหมาย / ลงในชองความเปนจริง

โรงเรียน......................................................................................................................................
ระดับชั้นที่เรียน ( ) มัธยม 1 - 3
( ) มัธยม 4 - 6
ดานพฤติกรรมการใชหองสมุด
1. นักเรียนเขาใชหองสมุดโรงเรียน
( ) 5 วัน/สัปดาห ( ) 3 - 4 วัน/สัปดาห ( ) 1- 2 วัน/สัปดาห
2. นักเรียนเขาใชหองสมุดโรงเรียนเพื่อ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
( ) ศึกษาคนควาเพื่อการเรียน ( ) ทําการบาน ( ) อานหนังสือเพื่อความบันเทิง
( ) อื่น ๆ โปรดระบุ
..........................................................................................................................................................
3. นักเรียนยืมหนังสืออกนอกหองสมุด
( ) บอยครั้ง
( ) ไมบอย
( ) ไมเคยเลย (ระบุเหตุผล)...............................
……………………………………………………………………………………………………………
4. นอกจากหนังสือเรียนแลว นักเรียนชอบอานหนังสือประเภทไหน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
( ) เรื่องสั้น
( ) นิยาย
( ) หนังสือเกี่ยวกับอาชีพ
( ) ความรูทั่วไป
( ) นิทาน
( ) การตูน
( ) อื่น ๆ โปรดระบุ..........................................................................................................
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ดานความพึงพอใจที่มีตอ บริการของหองสมุด
ขอความ

พอใจมาก พอใจ
ที่สุด
มาก

พอใจ
นอย

พอใจ
นอยที่สุด

1. จํานวนหนังสือที่ในหองสมุดมีเพียงพอ
2. มีหนังสือใหมเขามาในหองสมุดเสมอ
3. หนังสือไมชํารุดฉีกขาด
4. จํานวนเกาอี้หรือที่นั่งมีเพียงพอ
5. จํานวนพื้นที่ของหองสมุดไมคับแคบ
6. จํานวนคอมพิวเตอรใชคน หาหนังสือมีเพียงพอ
7. จํานวนคอมพิวเตอรใชสบื คนอินเทอรเน็ตมีเพียงพอ
8. เวลาเปด-ปดของหองสมุดเหมาะสม
9. มีครูชวยเหลือแนะนําในหองสมุดอยางดี
10. หยิบหนังสือจากชั้นไดงาย
11. หองสมุดมีความสะอาดและนาเขาใช
12. หองสมุดมีความเงียบสงบ
13. จํานวนหนังสือที่ใหยืมออกนอกหองสมุดมี
เพียงพอ
14. ระยะเวลาที่ใหยืมมีเพียงพอ
ขอเสนอแนะสําหรับหองสมุด
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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แบบสัมภาษณ การใหการสนับสนุนของครู
วันที่บันทึก............................................
โรงเรียน.......................................................................................................................................
ชื่อผูใหสัมภาษณ .........................................................................................................................
สถานภาพสวนตัว
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ ....................... ป
3. ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
อื่นๆ (ระบุ) ....................................
4. สาขาวิชาทีส่ ําเร็จการศึกษา ....................................................
5. วิชาที่สอน
5.1 ......................................................... จํานวนคาบ/สัปดาห
5.2 ......................................................... จํานวนคาบ/สัปดาห
5.3 ......................................................... จํานวนคาบ/สัปดาห
6. ภาระงานอื่น
6.1 .....................................................................................................................
6.2 .....................................................................................................................
การใหการสนับสนุนการพัฒนาหองสมุด
ชวงกอนการพัฒนาหองสมุด
1. ทานมีความเห็นวา หองสมุดมีความสําคัญตอการเรียนการสอน เพียงไร
มากที่สุด มาก
พอประมาณ
นอย
นอยที่สุด
2. ทานเห็นดวยกับนโยบายการพัฒนาหองสมุดของผูบริหาร เพียงไร
มากที่สุด มาก
พอประมาณ
นอย
นอยที่สุด
3. ทานสนับสนุนใหมีการพัฒนาหองสมุด เพียงไร
มากที่สุด มาก
พอประมาณ
นอย
นอยที่สุด
4. ทานสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน เพียงไร
มากที่สุด มาก
พอประมาณ
นอย
นอยที่สุด
5. ในการดําเนินงานพัฒนาหองสมุด ทานไดเขาไปมีบทบาทอยางไร
เขารวมเปนคณะกรรมการในการพัฒนาหองสมุด
เขารวมวางแผนงานการพัฒนาหองสมุด
ใหคําแนะนําเกี่ยวกับแนวทางทีเ่ หมาะสมในการพัฒนาหองสมุด
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กําหนดใหนักเรียนในชั้นที่รับผิดชอบไปชวยทํางาน เมื่อเริ่มการพัฒนา
ชวยเหลือในเรื่องการติดตอ ประสานงาน เพื่อขอความรวมมือจากชุมชน
ชวยเหลือในเรื่องการระดมทุน เชน ขอรับบริจาค
6. ระหวางดําเนินงานการพัฒนาหองสมุด (process)
เปนบุคคลหนึ่งที่รว มในกิจกรรมการพัฒนา ในฐานะกรรมการฯ เชน
เปนกรรมการในการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน
เปนกรรมการฝายประเมินผล

ในฐานะครูที่ไมไดเขารวมเปนกรรมการฯ ไดใหการสนับสนุนโดย
ใหคําปรึกษา แนะนํา ในการทํางาน เชน
- การจัดสถานที่ และตกแตงภายในหองสมุด
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………..
ชวยในการคัดเลือกหนังสือ
เขารวมอบรมเกี่ยวกับ “การใชหองสมุด”
สนับสนุนใหนักเรียนมาชวยงานหองสมุดตอเนื่อง
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แบบสอบถามพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใชบริการหองสมุดของครู
คําชี้แจง

โปรดกรอกขอความและทําเครื่องหมาย / ลงในชองความเปนจริง

โรงเรียน......................................................................................................................................
เพศ (

) ชาย

เพศ (

) หญิง

อายุ .........................ป
ระดับชั้นที่เรียน (

ประสบการณในการสอน..................................ป

) ประถม 1 - 3 (

) ประถม 4 - 6 (

) มัธยม 1 - 3 (

) มัธยม 4 - 6

ดานพฤติกรรมการใชหองสมุด
1. ทานเขาใชหองสมุดโรงเรียนสัปดาหละ
(

) 5 วัน/สัปดาห

) 3 - 4 วัน/สัปดาห (

(

) 1- 2 วัน/สัปดาห

2. ทานเขาใชหองสมุดโรงเรียนเพื่อ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
(

) ศึกษาคนควา

(

) เตรียมการสอน (

) อานหนังสือเพื่อความบันเทิง

(

) อื่น ๆ โปรดระบุ...........................................................................................................

3. การยืมหนังสืออกนอกหองสมุด
(

) บอยครั้ง

(

) ไมบอย

(

) ไมเคย

4. ทานชอบอานหนังสือประเภทไหน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
(

) ตําราวิชาการ (

) เรื่องสั้น

(

) ความรูทั่วไป

) อื่น ๆ โปรดระบุ................................

(

(

) นิยาย

5. ทานเคยนํานักเรียนมาจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนการสอนในหองสมุด
(

) บอยครั้ง

(

) ไมบอย

(

) ไมเคย

(

) คูมือประกอบอาชีพ
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ความพึงพอใจที่มีตอบริการหองสมุดของครู
ขอความ

มาก
ที่สุด

มาก

นอย

นอย
ที่สุด

1. จํานวนหนังสือที่ในหองสมุดมีเพียงพอ
2. ความทันสมัยของหนังสือในหองสมุด
3. สภาพตัวเลมหนังสือ (เกา ชํารุด)
4. จํานวนที่นั่งอาน
5. จํานวนพื้นที่โดยรวมของหองสมุด
6. จํานวนคอมพิวเตอรใชในการคนหาหนังสือ
7. จํานวนคอมพิวเตอรใชในการสืบคนอินเทอรเน็ต
8. เวลาเปด-ปดของหองสมุด
9. การมีสวนรวมในการแนะนําหนังสือเขาหองสมุด
10. การสงเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนการสอน
11. ความสะดวกในการหยิบตัวเลมจากชัน้
12. สภาพความเรียบรอยของชั้นวางหนังสือ
13. บริเวณทีน่ ั่งอานสะอาด/เรียบรอย
14. ความเงียบสงบในหองสมุด
15. แสงสวางในหองสมุด
16. ความสะดวกของเคานเตอรบริการยืม-คืน
17. ปายประกาศ/ประชาสัมพันธกิจกรรม
18. มนุษยสัมพันธของผูใหบริการ
19. จํานวนหนังสือที่ใหยืม
20. ระยะเวลาในการใหยืม
ขอเสนอแนะสําหรับหองสมุด
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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ประมวลภาพโครงการวิจัย
เรื่อง การติดตามผลการดําเนินงานบริการวิชาการแกชุมชนในภาคกลาง
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