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ขอมูลของผลการดําเนินงานบริการวิชาการที่จัดใหแกโรงเรียนตาง ๆ วาสงผลตอการดําเนินงานของ
หองสมุดอยางตอเนื่องอยางไร ตลอดจนสงผลตอการเสริมสรางนิสัยรักการอานแกนักเรียนหรือไม
อยางไร ทั้งนี้เพื่อนําผลขอมูลที่ไดไปปรับปรุงแนวทางในการดําเนินงานบริการวิชาการแกชุมชนและ
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ขอมูลเพื่อการวิจัย ตลอดจนผูใหขอมูลซึง่ ประกอบดวยผูบริหาร อาจารย และนักเรียนที่เปนกลุม
ตัวอยาง ซึ่งมีสวนทําใหเกิดผลสําเร็จของผลงานวิจัย มา ณ ที่นี้
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้เปนการติดตามผลการดําเนินงานบริการวิชาการแกชุมชนในภาคตะวันออก โดยมี
จุดมุงหมาย เพื่อติดตามผลการดําเนินงานบริการวิชาการแกชุมชนในภาคตะวันออก ของสํานักหอสมุด
กลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยใชวธิ ีการประเมินผลหลังสิน้ สุดโครงการในรูปแบบซิปป
(CIPP model) ที่เปนการประเมินผลผลิตของโครงการซึ่งหองสมุดไดดําเนินการในภาคตะวันออก
จํานวน 2 โรงเรียน (สระแกว และระยอง) กลุมตัวอยางประกอบดวยผูบริหาร จํานวน 2 คน อาจารย
จํานวน 38 คน และนักเรียน จํานวน 452 คน ในโรงเรียนซับนกแกววิทยา จังหวัดสระแกว โรงเรียน
มงคลวิทยา จังหวัดระยอง โดยการสุมแบบแบงชั้น เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวย
แบบสัมภาษณผูบริหารโรงเรียนดานการสนับสนุนการดําเนินงานของหองสมุด แบบสอบถามนิสัยรัก
การอาน แบบสอบถามพฤติกรรมการใชหองสมุด และแบบสอบถามความพึงพอใจตอบริการหองสมุด
ของนักเรียน แบบสัมภาษณการใหการสนับสนุนของครู แบบสอบถามพฤติกรรมการใชหองสมุด และ
แบบสอบถามความพึงพอใจตอบริการหองสมุดของครู ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาปจจัยที่เอือ้ ตอ
ความสําเร็จในการดําเนินงานหองสมุดตามทัศนะของผูบริหารโรงเรียน ไดแก บุคลากร เมื่อสรุปขอมูล
พบวาปจจัยทีส่ งผลตอการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการที่ยั่งยืนของสํานักหอสมุดกลางนั้น
ประกอบดวยผูบริหารโรงเรียน และบุคลากร ดังนั้นแนวทางในการจัดดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ
ที่ยั่งยืนของสํานักหอสมุดกลางจึงประกอบดวย (1) การศึกษาความตองการของชุมชน (2) ความพรอม
ของชุมชน และ (3) การกําหนดรูปแบบการจัดบริการวิชาการแกชุมชน

Research Title
Researcher
Year

: A Follow-Up Study of Community Service Project in Eastern
Region Launched by Staff at Central Library, SWU
: Mrs. Kannika Chaobankoh
: 2013

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 eastern region of Thailand including 2 schools in Srakaew province and Rayong province .
The subjects comprised 2 school administrators, 38 teachers and 452 students at
Sapnokkaeowittaya School (Srakaew province) and Mongkolwittaya School (Rayong province)
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
ชุมชนตางๆ ทั้งในภาคเหนือ ภาคใต ภาคตะวันออก และภาคกลาง โดยดําเนินการปรับปรุง
หองสมุดโรงเรียนใหไดมาตรฐานในดานตาง ๆ อาทิ เชน การจัดกายภาพหองสมุด การจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ การวิเคราะหหมวดหมูหนังสือ การสรางฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ
การจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน เปนตน ทั้งนี้เพื่อใหโรงเรียนไดใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน
หองสมุดโรงเรียนตอไป
สําหรับหองสมุดโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกซึ่งไดดําเนินการไปแลวมี ดังนี้
1. โรงเรียนซับนกแกววิทยา จังหวัดสระแกว สํารวจสภาพหองสมุด คัดเลือกและจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ การวิเคราะหหมวดหมูหนังสือ การสรางฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ การ
ซอมหนังสือ การปรับปรุงกายภาพหองสมุด การจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน การใชหองสมุด การ
อบรมบรรณารักษและครูใหรูจักการดําเนินงานหองสมุดไดดวยตนเอง โดยดําเนินการ ตั้งแต
พฤศจิกายน 2553 – มกราคม 2554
2. โรงเรียนมงคลวิทยา จังหวัดระยอง สํารวจสภาพหองสมุด ปรับปรุงกายภาพ คัดเลือก
และจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ การจัดทําฐานขอมูลเพื่อการสืบคน ฝกอบรมครู ภิกษุ สามเณร ให
รูจักการดําเนินงานหองสมุดไดดวยตนเอง อบรมการซอมหนังสือ การวิเคราะหหมวดหมู การสราง
ฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมในการใชหองสมุด จัดกิจกรรมสงเสริม
การอาน โดยดําเนินการตั้งแต 14 กุมภาพันธ 2549 – ปจจุบัน ซึ่งมีการติดตามและดูแลเปนระยะ
เนื่องจากไมมีบุคลากรทางวิชาชีพ สวนสามเณรเมื่อจบการศึกษาในระดับที่ตองการก็หมุนเวียน
ออกไป
จากการดําเนินงานทั้ง 2 แหง จึงสรุปกิจกรรมของโครงการบริการวิชาการแกชุมชนที่จัด
ใหแกหองสมุดโรงเรียนประกอบดวย
1. การปรับปรุงทางกายภาพ ไดแก การพัฒนาบริเวณนั่งอาน ชั้นวางหนังสือ
2. การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ไดแก การจัดหา คัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศให
สอดคลองกับการเรียนการสอนของโรงเรียน
3. การวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ และการสรางฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ
ไดแก การวิเคราะหหมวดหมูหนังสือดวยระบบทศนิยมของดิวอี้ และสรางฐานขอมูลดวยโปรแกรม
หองสมุด Library 2000 และ PLS3.04
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4. การจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน ไดแก การสงเสริมการอานภาษาไทย การสงเสริมการ
อานภาษาอังกฤษ การสอนศิลปะ การสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ การใชหองสมุด
จากการดําเนินงานดังกลาวขางตน สํานักหอสมุดกลางจึงมีความประสงคที่จะทราบผลการ
ดําเนินงานที่เปนรูปธรรม วิธีการหนึ่งคือการประเมินโครงการบริการวิชาการที่จัดใหแกชุมชน ทั้งนี้
เพื่อนําผลการประเมินไปปรับปรุงการดําเนินงานในทุกดาน เพื่อคนหาปจจัยที่มีผลตอการ
ดําเนินงานโครงการบริการวิชาการแกชมุ ชนที่ยั่งยืนแกหองสมุดโรงเรียน และสามารถนํามาพัฒนา
และปรับปรุงการดําเนินโครงการบริการวิชาการแกชมุ ชนที่ยั่งยืนของสํานักหอสมุดกลางไดตอไป
วัตถุประสงคของโครงการวิจัย
เพื่อติดตามผลการดําเนินงานบริการวิชาการแกชุมชนในภาคตะวันออกของสํานัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขอบเขตของโครงการวิจยั
1. กระบวนการโครงการวิจัย การประเมินผลการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการแก
ชุมชนที่ยั่งยืนของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ดําเนินงานตามปจจัยทีม่ ีผล
ตอการดําเนินงานตามโครงการบริการวิชาการแกชุมชนที่ยั่งยืนของสํานักหอสมุดกลาง
2. ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากร คือโรงเรียนภายใตโครงการบริการวิชาการแกชุมชน
เขตพื้นที่ภาคตะวันออก จํานวน 2 แหงไดแก 1.โรงเรียนมงคลวิทยา 2.โรงเรียนซับนกแกววิทยา
กลุมตัวอยาง คือ ผูบริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียนในโรงเรียนในโครงการบริการวิชาการแกชุมชน
เขตพื้นที่ภาคตะวันออกที่ไดมาดวยการสุมอยางเฉพาะเจาะจง (Purposive random sampling)
ประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน จํานวน 2 คน อาจารย จํานวน 38 คน นักเรียน จํานวน 452 คน
นิยามศัพทเฉพาะ
1. การประเมินโครงการ (Project evaluation) หมายถึง กระบวนการในการเก็บรวบรวมและ
วิเคราะหขอมูลของการดําเนินโครงการ และพิจารณาบงชี้ใหทราบถึงจุดเดนหรือจุดดอยของโครงการ
นั้นอยางมีระบบแลวตัดสินใจวาจะปรับปรุงแกไขโครงการนั้นเพื่อการดําเนินงานตอไปหรือจะยุติการ
ดําเนินงานโครงการนั้นเสีย
2. การประเมินโครงการแบบซิปป (CIPP model) หมายถึง การประเมินที่เปนกระบวนการ
ตอเนื่องเพื่อใหไดสารสนเทศสําหรับการตัดสินใจ แบงออกเปน 4 ดาน คือ
2.1 ดานบริบท (Context) ไดแก วัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการบริการวิชาการแก
ชุมชน
2.2 ดานปจจัยนําเขา (Input) ไดแก 1) ความพรอมของผูบริหารโรงเรียน 2) ความ
พรอมของบุคลากรในโรงเรียน 3) การจัดสรรงบประมาณ
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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
การวิจัยใชวิธกี ารประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ ในรูปแบบซิปป (CIPP model) ที่เปนการ
ประเมินผลผลิตของโครงการ เปนการประเมินที่มุงตอบคําถามวาโครงการประสบความสําเร็จตาม
แผนที่วางไวหรือไม ผลผลิตเปนไปตามวัตถุประสงคหรือไม สําหรับการประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ
ใชเทคนิคการประเมินผลดวยการติดตามผล (Follow-up study) โดยผลการประเมินนี้จะใหขอมูล
สําหรับการพิจารณาแนวทางในการจัดบริการวิชาการแกชุมชนที่ยั่งยืนตอไป

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการวิจัยครัง้ นี้ ผูวิจัยไดศกึ ษาเอกสาร และงานวิจัยทีเ่ กี่ยวของ นําเสนอตามหัวขอ
ดังตอไปนี้
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: 111-112)
2.1 ทราบถึงสถานภาพและสถานการณตาง ๆ ของการดําเนินโครงการ
2.2 ทราบขอดี ขอบกพรอง ตลอดจนปจจัยที่ทําใหการดําเนินโครงการมีปญ
 หา 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 มีนักวิชาการใหความหมายเกีย่ วกับการประเมิน
โครงการไว ดังนี้
พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2555: 71) ใหความหมาย การประเมินโครงการวา หมายถึง กระบวนการ
เชิงระบบเพื่อการตรวจสอบหรือชี้บงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการซึ่งจะชวยใหได
ขอมูลสารสนเทศที่เปนประโยชนตอการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ปรับปรุงและพัฒนา
โครงการ
สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ (2554: 2) การประเมินผลโครงการ หมายถึง กระบวนการศึกษา
แสวงหาความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินโครงการวาเปนไปตามหลักเกณฑและขั้นตอนตางๆ
ที่ไดกําหนดไวหรือไม มีปญหาและอุปสรรคอะไร และบรรลุตามเปาหมายที่ตองการหรือไม มี
ผลกระทบในแงมุมตางๆอยางไรที่เกิดขึน้ จากโครงการบาง
เชาว อินใย (2553: 4) ไดกลาววา การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการพิจารณา
ตัดสินคุณคา โดยการคนควาเก็บรวบรวมขอมูลตางๆจากชุดของกิจกรรมที่จัดขึ้นอยางมีระบบมา
ประกอบการตัดสินใจ ตีคาผลการดําเนินการนั้นวาบรรลุวตั ถุประสงคหรือไม ใชเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการจัดการ
พิสณุ ฟองศรี (2553: 68) ไดใหความหมายของการประเมินโครงการวา เปนกระบวนการ
ตัดสินคุณคาของโครงการในระยะหนึ่งระยะใดหรือทุกระยะ โดยนําสารสนเทศจากการวัดมา
เปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนดไว เพื่อตัดสินจัดทําโครงการ ทดลองหรือนํารองปรับเปลีย่ น ระงับ
ปรับปรุง ขยายผล หรือยกเลิกโครงการนั่นเอง
จิระศักดิ์ สาระรัตน (2551: 8-9) ไดกลาวถึงความหมายของการประเมินโครงการวา การ
ประเมินโครงการเปนการประเมินที่ซับซอน จะตองมีความละเอียด มีทัศนะกวางวาจะทําการ
ประเมินจุดใด และในรูปแบบใด และการประเมินโครงการจะตองกําหนดใหชัดเจนวาจะประเมินอะไร
การหาขอมูลเปนสิ่งจําเปนในการประเมินโครงการ การเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อกําหนดเกณฑ และ
กําหนดเครื่องมือในการประเมินตองพิจารณาอยางรอบคอบ การวิเคราะหผลของการประเมินจะตอง
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ทําอยางระมัดระวัง และมีความเที่ยงตรง เพื่อพิจารณาปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงโครงการให
เหมาะสมตอไป
จากความหมายดังกลาวพอสรุปไดวา การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการที่เก็บ
รวบรวมขอมูล วิเคราะหเกีย่ วกับโครงการอยางเปนระบบทุกขั้นตอน เพื่อใชเปนขอมูลในการ
ตัดสินใจวาจะปรับปรุงหรือควรดําเนินโครงการตอไปเพื่อใหโครงการมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ประเภทของการประเมินโครงการ
การประเมินโครงการบริการสังคม สามารถจําแนกประเภทไดเปน 4 ประเภท ดังนี้
1. การประเมินความตองการที่จําเปน ใชวิธีการวัดและประเมินความตองการของ
โครงการแทรกเขาไปในเปาหมายดวย ซึ่งตอมาไดกลายเปนเกณฑพนื้ ฐานสําหรับการพิจารณา
อนุมัติเพื่อใหการสนับสนุนโครงการ โดยเฉพาะโครงการทางดานการศึกษาตาง ๆ โครงการเกี่ยวกับ
การสงเสริมบริการวิชาการ โครงการพัฒนาจิตใจและอารมณนักเรียน และโครงการฝกอบรมทาง
การศึกษา เปนตน โดยโครงการดังกลาวตางเปนการประเมินในระดับที่กวางขวางมากยิ่งขึ้น ทั้งใน
ระดับทองถิ่น ภูมภิ าค และระดับชาติ (Stufflebeam. 2007 :117-118)
ในการวัดและประเมินผลความตองการที่จําเปนนั้น กอนที่จะดําเนินการใด ๆ ก็จะตองมี
การวางแผนโครงการไวลว งหนาอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใหคําตอบตาง ๆ ไดตรงตามความ
ตองการที่แทจริง นักประเมินใหความสนใจเกี่ยวกับการวางแผนการประเมิน และเชือ่ วาการวางแผน
โครงการจําเปนตองเปนสวนหนึ่งของกระบวนการประเมิน โดยใหการวางแผนเปนขั้นตอนหนึ่งของ
การประเมินโครงการนั้น ๆ กอนนําโครงการนั้น ๆ ไปสูขั้นปฏิบตั ิ ทําใหนักวางแผนที่ดีตองมีขอมูล
เกี่ยวกับความตองการที่จําเปนอยางถูกตองโดยอาศัยเทคนิคซึ่งสามารถวัดและประเมินความ
ตองการที่เหมาะสมไดในเชิงปริมาณ รวมทั้งอาจใชเทคนิคอื่น ๆ ที่เอื้อตอการประเมินความตองการ
เชน การใชขอมูลจากระเบียนสะสมที่มีอยู หรือการสังเคราะหขอมูลทีม่ ีอยู เปนตน
2. การประเมินกระบวนการ แนวคิดหลักของวิธีการนี้ คือ เมื่อโครงการไดรับการพัฒนา
และเริ่มดําเนินการแลว ผูประเมินตองยอนกลับไปทบทวนเอกสารทีเ่ กี่ยวของกับโครงการอีกครั้งเพื่อ
ตรวจสอบวาภายในโครงการไดมีการปฏิบัติไปตามขั้นตอนตามที่ออกแบบไวหรือไม สําหรับการ
ประเมินแบบนี้ สามารถกลาวอีกนัยหนึ่งวาเปนการตรวจสอบความพยายามของโครงการวาได
ดําเนินการไปอยางครบถวนและตรงตามแผนที่วางไวทุกขั้นตอนหรือไม
3. การประเมินผลผลิต โดยทั่วไปแลวผูป ระเมินมักเนนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการจากการประเมินผลผลิตโดยตรงของโครงการนั้น ๆ ซึ่งความจริงแลวเปนการยากที่จะระบุ
“เหตุ” ซึ่งหมายถึง “ปจจัยนําเขา” ในระหวางการดําเนินโครงการกับ “ผล” ที่เกิดตามมาของโครงการ
เชน เมื่อมีการจัดโครงการพัฒนานิสัยรักการอานของเยาวชนในทองถิ่น ก็จะมีคําถาม ดังนี้
3.1 ผูเขารวมโครงการมีนิสัยรักการอานมากกวาผูไมไดเขารวมโครงการหรือไม
3.2 มีหลักฐานหรือไมที่แสดงวาผูเขารวมโครงการมีความสนใจในการอานมากขึ้น
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อยางไรก็ตาม แมวาการประเมินผลผลิตของโครงการเปนเรื่องที่ยากและซับซอน แตก็มี
ความสําคัญ เนื่องจากโครงการทั้งหลายยอมคาดหวังที่จะทราบสภาพที่แทจริงวามีผลผลิตตาม
วัตถุประสงคของโครงการมากนอยเพียงใด มีผลขางเคียงประการใดบางและจะสงผลกระทบ
อะไรบาง อันจะนําไปสูการตัดสินคุณคาของโครงการที่เกิดขึ้นจากการใหบริการ ดวยเหตุนี้ผูประเมิน
จําเปนตองพยายามประเมินใหไดตามนี้
1) โครงการนั้นบรรลุวัตถุประสงคหรือไม และประสบผลสําเร็จมากนอยเพียงใด
รวมทั้งมีผลขางเคียงอะไรบาง ซึ่งสามารถบงบอกถึงผลกระทบของโครงการดังกลาว
2) มีหลักฐานดานขอมูล สารสนเทศ และบริบทที่สนับสนุนผลการประเมิน ซึ่ง
สามารถนํามาอธิบายหรืออภิปราย
3) มีวิธีการและตัวบงชี้ของการประเมินทีส่ ามารถชี้แจงหรือยืนยันความเปนไป
ได ซึ่งเปนที่ยอมรับกันไดหรือไม และเพราะเหตุใด
4. การประเมินประสิทธิภาพ ผูบริหารโครงการตระหนักถึงความสําคัญของการประเมิน
ประสิทธิภาพโครงการดวย โดยถือวาเปนวิธีการประเมินที่จําเปนสําหรับโครงการบริการทั่วไป
เนื่องจากมันชวยสงเสริมใหโครงการเหลานั้นสามารถดําเนินการอยางสอดคลองกับสภาวการณของ
สังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงการที่เอื้ออํานวยตอการพัฒนาทองถิ่นหรือโครงการที่เปนตัวกําหนด
เกณฑสําคัญสําหรับประกันโครงการขนาดใหญระดับชาติ
รูปแบบของการประเมินโครงการ
รูปแบบการประเมิน เปนกรอบหรือแนวความคิดที่สําคัญที่แสดงใหเห็นกระบวนการ
หรือรายการประเมินซึ่งมีความแตกตางกันขึ้นอยูกับขอตกลงเบื้องตนซึ่งมีนักวิชาการทางดานการ
ประเมินไดเสนอกรอบความคิดใหนักประเมินไดเลือกใชมีอยูหลายรูปแบบ รูปแบบการประเมิน
โดยทั่วไปแบงออกเปน 3 กลุมคือ (สมคิด พรมจุย.2550: 50)
1. รูปแบบการประเมินที่เนนจุดมุงหมาย (Objective Based Model) เปนรูปแบบที่เนน
การตรวจสอบผลที่คาดหวังไดเกิดขึ้นหรือไม หรือประเมินโดยตรวจสอบผลที่ระบุไวในจุดมุงหมาย
เปนหลักโดยดูวาผลที่เกิดจากการปฏิบัตงิ านบรรลุจุดมุงหมายที่กําหนดไวหรือไม ไดแกรูปแบบการ
ประเมินของไทเลอร (Tyler), ครอนบาด (Cronbach) และ เคริกแพตทริค (Kirkpatirck)
2. รูปแบบการประเมินที่เนนการตัดสินคุณคา (Judgemental Evaluation Model)
เปนรูปแบบการประเมินที่มจี ุดมุงหมายเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลสารสนเทศสําหรับกําหนดและวินิจฉัย
คุณคาและโครงการนั้น ไดแกรูแบบการประเมินของสเตด (Stake), สคิฟเวน (Scriven) และ
โพรวัส (Provus)
3. รูปแบบการประเมินที่เนนการตัดสินใจ ( Decision-Oriented Evaluation Model)
เปนรูปแบบการประเมินที่มจี ุดมุงหมายเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลและขาวสารตางๆเพือ่ ชวยผูบริหารใน
การตัดสินใจเลือกทางเลือกตาง ๆไดอยางถูกตอง ไดแกรูปแบบการประเมินของเวลซ (Welch),
สตัฟเฟลบีม (Stufflebeam) และ อัลคิน (Alkin)
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รัตนะ บัวสนธ (2540: 110-111) นําเสนอรูปแบบการประเมินแบบซิปป (CIPP model)
โดยกลาววารูปแบบการประเมินนี้เปนของสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam, D.L & Shinkfield, Anthony
J.) โดยมีรายละเอียดดังนี้
C (Context evaluation) คือ การประเมินสภาพแวดลอมของโครงการ ซึ่งหมายถึง การ
ประเมินเกี่ยวกับสิ่งที่จะเปนสวนสําคัญในการชวยกําหนดวัตถุประสงคของโครงการ เปนสิ่งที่อยู
ภายนอกโครงการ แตมีผลตอความสําเร็จหรือความลมเหลวของโครงการ ไดแก ความตองการของ
ชุมชน และกลุมเปาหมายที่จะรับบริการจากโครงการ จํานวนประชากร กระแสทิศทางของสังคมและ
การเมือง สภาพเศรษฐกิจและปญหาของชุมชน ตลอดจนนโยบายของหนวยงานระดับบนและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
I (Input evaluation) คือ การประเมินปจจัยนําเขาของโครงการ หมายถึง การประเมิน
ทรัพยากรที่จาํ เปนสําหรับการนํามาใชในการดําเนินโครงการ กําลังคนหรือจํานวนบุคคลที่ตองใช
งบประมาณและแหลงเงินทุนสนับสนุน วัสดุอุปกรณตาง ๆ อาคารสถานที่ เครื่องมือและครุภัณฑ
การประเมินปจจัยนําเขาจะชวยในการพิจารณาตัดสินใจวาโครงการนั้น ๆ มีความเหมาะสมและ
เปนไปไดในทางปฏิบัติที่จะทําใหบรรลุวตั ถุประสงคของโครงการหรือไม รวมทั้งชวยในการวางแผน
จัดกิจกรรมของโครงการอยางเหมาะสม
P (Process evaluation) คือ การประเมินกระบวนการดําเนินงานของโครงการ
หมายถึง เปนการประเมินเกี่ยวกับวิธีการจัดกิจกรรมของโครงการ การนําปจจัยเขามาใชเหมาะสม
มากนอยเพียงไร เปนไปตามลําดับขั้นตอนหรือไม กิจกรรมที่จัดขึ้นจะกอใหเกิดการบรรลุ
วัตถุประสงคของโครงการหรือมีอุปสรรคใด ๆ เกิดขึน้ เพื่อที่จะไดนําผลการประเมินมาปรับปรุง
กระบวนการดําเนินงานใหรัดกุมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
P (Product evaluation) คือ การประเมินผลผลิตของโครงการ เปนการประเมินเกี่ยวกับ
ผลที่ไดรับทั้งหมดจากการดําเนินโครงการวาไดผลมากนอยเพียงไร เปนไปตามวัตถุประสงคของ
โครงการที่กําหนดไวหรือไม การประเมินผลผลิตจะมีการนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานที่
กําหนดไวที่จะเปนตัวบงชีค้ วามสําเร็จหรือความลมเหลวของโครงการ การประเมินในสวนนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อการตัดสินใจปรับปรุงขยายโครงการนําไปใชตอเนื่องตอไป หรือเพื่อลมเลิก
โครงการ
บริการวิชาการแกชุมชนของสํานักหอสมุดกลาง
ดวยภารกิจสําคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย นั้นก็คือ บริการวิชาการแกสังคมและชุมชน
สํานักหอสมุดกลางในฐานะที่เปนหนวยงานสนับสนุน จึงรับภารกิจดังกลาวเปนภารกิจหนึ่งใน
ภาระหนาที่ของสํานักหอสมุดกลางดวย นอกจากนั้นสิ่งสําคัญอีกประการหนึ่ง คือวาหองสมุดมี
ความสําคัญตอบุคคล สังคม และประเทศชาติ นอกเหนือจากการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให
ผูใชเขาถึงไดอยางสะดวกและรวดเร็วแลว ยังจําเปนตองจัดบริการและกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ
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ดังนั้น สํานักหอสมุดกลาง (บุญสม เลาพูนพิทยะ และพิมล เมฆสวัสดิ์. 2555: 119-124)
ไดริเริ่มโครงการบริการวิชาการแกชุมชนมาโดยตลอด สําหรับในชวงแรก ๆ ตั้งแตป 2532 เปนตน
มา การดําเนินงานบริการวิชาการแกชุมชนจะผานทางโครงการนิทรรศการสัญจรสําหรับนักอานรุน
เยาว (Traveling Exhibition of Books for Young Readers) พรอมดวยความรวมมือกับสมาคม
พัฒนาการอานของเด็กและไดรับเงินทุนสนับสนุนจากยูเนสโก (UNESCO) ผูริเริ่มโครงการดังกลาว
นั้นก็คอื ดร. มาเรีย เหลาสุนทร ผูเคยดํารงตําแหนงผูอํานวยการหองสมุดตั้งแตครั้งเปนวิทยาลัย
วิชาการศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําความรูในหนังสือสําหรับเด็กและเยาวชนทีม่ ีคุณภาพไปสู
เด็ก ๆ และเยาวชนในโรงเรียนชุมชนที่หางไกลดวยการจัดนิทรรศการหนังสือทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ หนังสือประเภทตาง ๆ ที่นํามาจัดแสดงนั้นไดมาจากความรวมมือกับสถานทูต
ตาง ๆ ในประเทศไทย บรรณารักษตางชาติ รวมทั้งบุคคลทัว่ ไปทีย่ ินดีบริจาคเงินหรือหนังสือชวย
สมทบ นอกจากนั้นสํานักหอสมุดกลางยังมีการประสานความรวมมือกับภาควิชาบรรณารักษศาสตร
คณะมนุษยศาสตร เพื่อจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการที่ชว ยใหผูเขารับการอบรมมีประสบการณและ
ทักษะในการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน ตลอดจนสาธิตการใชหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศ
อื่น ๆ ประกอบการเรียนการสอน ทั้งนี้เพื่อปลูกฝงจิตใจของเด็ก ๆ ใหรักการอานและการเรียนรู ซึ่ง
กิจกรรมภายใตโครงการนี้ดําเนินการภายใน 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
พรอมการจัดเตรียมฐานและตัวเลมเพื่อใหบริการ (2) การปรับปรุงทางกายภาพ (3) การจัดกิจกรรม
สงเสริมการอาน โดยทีมบุคลากรของหองสมุดไปดําเนินโครงการบริการวิชาการตามโรงเรียนใน
ภูมิภาคตางๆ ของประเทศ ดังนี้
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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 วัดพระบรมธาตุไช
ยาวิทยา จังหวัดสุราษฎรธานี โรงเรียนบานบางมวง จังหวัดพังงา
การติดตามผลการดําเนินงานบริการวิชาการแกชมุ ชนในภาคตะวันออก
สําหรับการติดตามผลการดําเนินงานบริการวิชาการแกชุมชนในภาคตะวันออก
ของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในครั้งนี้ ไดคัดเลือกศึกษาโรงเรียน จํานวน
2 โรงเรียน คือ หองสมุดโรงเรียนมงคลวิทยา จังหวัดระยอง และ หองสมุดโรงเรียน ซับนกแกววิทยา
จังหวัดสระแกว
โรงเรียนมงคลวิทยา
โรงเรียนมงคลวิทยาเปนโรงเรียนพระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา สายวิทยคณิต สังกัดกองพุทธศาสนศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ แบบอยูประจําตลอดหลักสูตร
เปดสอนในระดับมัธยมศึกษา ตั้งแตระดับ ม.1-ม.6 ตั้งอยูในบริเวณวัดมงคลสามัคคีธัมโมทัย (วัดเขา
สาป) หมู 1 ตําบลเพ อําเภอเมือง จังหวัดระยอง บริหารโดยพระอาจารยวิทยาจิตตธมโม เจาอาวาส
วัดมงคลสามัคคีธัมโมทัย
โรงเรียนแหงนี้เปดโอกาสใหเยาวชนจากทั่วประเทศทีย่ ากจนและดอยโอกาสไดรับ
การศึกษาตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เปนการศึกษาแบบสงเคราะห ดวยการสอนฟรี ไมมีคา
เลาเรียน พรอมสรรพดวยทีพ่ ํานัก อาหารเครื่องนุงหม หนังสือเรียน สื่อและอุปกรณการเรียนการ
สอนทุกอยาง ไมเวนแมแตสมุด ดินสอ ปากกา และยางลบ โรงเรียนมงคลวิทยาจะเนนวิชาสามัญ
เปนหลักเหมือนโรงเรียนมัธยมทั่วไป ดังนั้นนอกจากการสอบวัดผลในวิชาสามัญเหมือนนักเรียน
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มัธยมทั่วไป นักเรียนโรงเรียนมงคลวิทยาจะตองสอบวัดผลนักธรรมเชนเดียวกับสามเณรทั่วไปดวย
ซึ่งสวนใหญสามเณรที่นี่สอบไดเปนนักธรรมตรี นักธรรมโทกันทั้งนั้น
แมการศึกษาที่โรงเรียนมงคลวิทยาจะไมไดมุงใหนักเรียนครองเพศบรรพชิตเปนหลัก
หากแตก็มิไดยอหยอนในการปลูกฝงคุณธรรม ตรงกันขามกลับบมเพาะเยาวชนใหเปนคนดีดวยการ
เรียนรูจากการปฏิบัติจริงและผสานการเรียนรูคุณธรรมไวในกิจวัตรประจําวันและกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนอยางกลมกลืนเปนเนื้อเดียวกัน
โครงการพัฒนาศูนยการเรียนรู หองสมุดโรงเรียนมงคลวิทยา ณ วัดมงคลสามัคคีธัมโมทัย
(วัดเขาสาป) จังหวัดระยอง เริ่มในป 2549 หลังจากรับนโยบายของมหาวิทยาลัยใหพัฒนาหองสมุด
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแหงนี้ ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม (ศูนยคุณธรรม)
สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) ไดใหการสงเสริมและสนับสนุนผานการ
บริหารดําเนินงานโดยสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยพัฒนาปรับปรุงสภาพ
ทางกายภาพของหองสมุด จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ วัสดุสื่อการเรียนการสอน ครุภัณฑ การ
จัดทําฐานขอมูลเพื่อการสืบคน รวมทั้งฝกอบรมใหอาจารย ภิกษุ นักเรียนสามเณรใชหองสมุดและ
สามารถดําเนินงานหองสมุดไดดวยตัวเอง
โรงเรียนซับนกแกววิทยา
โรงเรียนซับนกแกววิทยา ตัง้ อยูเลขที่ 160 หมู 5 ตําบลหนองน้ําใส อําเภอวัฒนา
นคร จังหวัดสระแกว มีเนื้อที่ 150 ไร 50 ตารางวา เปดทําการสอน วันที่ 19 กรกฎาคม 2519 จัด
การศึกษาตั้งแตระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-6 มีนักเรียนทั้งหมด 635 คน ขาราชการครู 28 คน
พนักงานจางตามภารกิจ 3 คน ผูอํานวยการ 1 คน รองผูอํานวยการโรงเรียน 1 คน ผูอํานวยการ
โรงเรียนปจจุบันคือ นายวิชิต ลือพืช เปนผูบริหารที่มีวิสัยทัศน และมีความรู ความสามารถ มีการ
บริหารจัดการที่ดี บุคลากรทุกฝายมีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน ครูมีความพรอมที่จะพัฒนาตนเอง
อยูเสมอ ในขณะเดียวกันครูก็มีภาระงานอื่นที่นอกเหนือจากการสอน ซึ่งสงผลกระทบและเปนปญหา
ตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู
สภาพของชุมชนโดยรอบ เปนชุมชนที่ประกอบอาชีพหลากหลาย เชน ทํานา ทํา
สวน ทําไรมัน ปลูกออย แคนตาลูป ขาวโพด ทําสวนผลไม คาขายและรับจางทัว่ ไป ประชากรสวน
ใหญฐานะปานกลางถึงยากจน ทําใหไมมีเวลาดูแลบุตรหลาน กอใหเกิดปญหาอื่น ๆ ตามมาเชน
ปญหายาเสพติด ปญหาชูสาว เปนตน ซึง่ ทางโรงเรียนไดดําเนินการทุก ๆ ดาน เพื่อสนับสนุนและ
สงเสริมการศึกษา เปดโอกาสทางการศึกษาที่เทาเทียมกัน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ ในอนาคตตอไป
โรงเรียนซับนกแกววิทยา สามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูปกครอง ชุมชน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ใหการสนับสนุนอยางดี ทําใหการบริหารโรงเรียนมีประสิทธิภาพ เปนที่ยอมรับ
ของชุมชน
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สํานักหอสมุดกลางไดเขาไปทํา โครงการพัฒนาหองสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ
หองสมุดโรงเรียนซับนกแกววิทยา จังหวัดสระแกว ระหวางเดือนพฤศจิกายน 2553-มกราคม 2554
ภายใตโครงการเสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะในนิสิตเพือ่ เปนบัณฑิตในอุดมคติไทย เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยรับนโยบายหนึ่งจังหวัด หนึ่งมหาวิทยาลัยมาเพื่อดําเนินการที่จังหวัดสระแกวและ
นครนายก ในการนี้สํานักหอสมุดกลางเห็นวาควรดําเนินโครงการฯ ที่หองสมุดโรงเรียนซับนกแกว
วิทยา อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว เพราะเปนพื้นที่เหมาะสมทีจ่ ะใหบริการชุมชน โดยใน
โครงการจะประกอบดวยการจัดกิจกรรมตาง ๆ เชน ปรับปรุงกายภาพหองสมุด จัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ จัดทําฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ จัดกิจกรรมสงเสริมการอานเพื่อสงเสริมและ
กระตุนใหครูและนักเรียนใชหองสมุดประกอบการเรียนการสอน สนองตอบนโยบายหองสมุด 3 ดี
คือ หนังสือและสื่อการเรียนรูดี บรรยากาศและสถานทีด่ ี บรรณารักษและกิจกรรมดี นอกจากนั้นยัง
จัดอบรมผูรับผิดชอบหองสมุดและนักเรียน เพื่อใหดําเนินการหองสมุดตอไดดวยตนเองทั้งเรื่อง การ
คัดเลือกหนังสือเพื่อจะไดหนังสือตรงกับความตองการ วิเคราะหหมวดหมูหนังสือ การซอมหนังสือ
การเตรียมตัวเลมกอนออกบริการเปนตน
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
หรือหนวยงานกลางในการรับงานบริการวิชาการโดยตรง มีการบริหารงานและงบประมาณอยางเปน
อิสระ กําหนดใหมีหนาที่ในการดูแลรับผิดชอบดานบริการวิชาการแกชุมชนโดยตรง มีหนาที่วางแผน
จัดทําโครงการและหาแหลงเงินงบประมาณจากภายนอก 2) มหาวิทยาลัยพายัพกับมหาวิทยาลัย
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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
การไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานตนสังกัด เปนปญหาระดับรุนแรง เกินรอยละ 50
สวนการจัดทําหองปฏิบัติการที่ใชสื่อเทคโนโลยีที่ไดมาตรฐานและสมบูรณ เปนปญหาพอสมควร
เกินรอยละ 30 นอกนั้นเปนปญหานอย ต่ํากวารอยละ 20 ชุมชนมีความพึงพอใจตอการดําเนินงาน
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ของโรงเรียนโดยรวมอยูในระดับมาก หากพิจารณารายดาน พบวา ทัง้ ดานภาพรวมของโรงเรียน
ชุมชนมีความพึงพอใจอยางยิ่ง แตในการจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ชุมชนมีความพึงพอใจอยู
ในระดับพอสมควร ดานผูบริหารและครู และดานนักเรียน ชุมชนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
ปจจัยที่เอื้อตอความสําเร็จในการดําเนินงานของโรงเรียน ไดแก ปจจัยดานการเมืองและกฎหมาย 3)
โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม ประสบผลสําเร็จในการดําเนินงานตามโครงการหนึ่งอําเภอ หนึ่งโรงเรียน
ในฝน รองลงมาจากโรงเรียนบานไชยสถาน ปญหาที่พบในการดําเนินงานซึ่งเปนปญหาคอนขาง
รุนแรง เกินรอยละ 40 คือ การไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากผูอุปถัมภโรงเรียน สวนการจัดทํา
หองปฏิบัติการที่ใชสื่อเทคโนโลยีที่ไดมาตรฐานและสมบูรณ เปนปญหาพอสมควร เกินรอยละ 30
นอกนั้นเปนปญหานอย ต่ํากวารอยละ 20 ชุมชนมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานของโรงเรียน
โดยรวมอยูในระดับมาก หากพิจารณารายดาน พบวา ดานภาพรวมของโรงเรียน ชุมชนมีความพึง
พอใจอยูในระดับมาก แตในการจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และการสงเสริมการเรียนรูดาน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุมชนมีความพึงพอใจพอสมควร ดานผูบริหารและครู ชุมชนมีความ
พึงพอใจในระดับมาก แตการใหความรวมมือกับชุมชน และครูมีความรักสามัคคีกันรวมกันทํางาน
เปนทีม ชุมชนมีความพึงพอใจพอสมควร แตนักเรียนมีความรู ความสามารถดานดนตรี กีฬา ศิลปะ
และงานอาชีพ ชุมชนมีความพึงพอใจในระดับมาก ปจจัยที่เอื้อตอความสําเร็จในการดําเนินงานของ
โรงเรียน 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 ดาน
แหลงทุน ดานความมีชื่อเสียง และความสําเร็จในการนํานโยบายการจัดหาแหลงเงินทุนเพื่อการ
ดําเนินงานบริการวิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐไปปฏิบัติ แลวทําการวิเคราะห
ขอมูลโดยการหาคารอยละ คะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที วิเคราะห
คาเฉลี่ย และคาความเบีย่ งเบนมาตรฐาน t-test และการทดสอบสมมติฐานใชการ วิเคราะหความ
แปรปรวนแบบทางเดียว ทดสอบความแตกตางเปนรายคูโดยใชวธิ ี LSD และวิเคราะหหาปจจัย X
(ปจจัยดานความชัดเจนของนโยบาย ปจจัยดานองคกร ปจจัยดานการประชาสัมพันธ ปจจัยดาน
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แหลงเงินทุน และปจจัยดานความมีชื่อเสียง) ที่สงผลตอ Y (ความสําเร็จในการนํานโยบายการจัดหา
แหลงเงินทุนเพื่อการดําเนินงานบริการวิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐไปปฏิบัต)ิ
โดยการวิเคราะหสมการถดถอยแบบพหุคูณ โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS ผล
การศึกษาพบวา 1) การนํานโยบายการจัดหาแหลงเงินทุนเพื่อการดําเนินงานบริการวิชาการแก
สังคมของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐไปปฏิบัติ มีแนวโนมประสบความสําเร็จในระดับปานกลาง 2)
ผูบริหารและผูปฏิบัติงานของคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มีความคิดเห็นเกีย่ วกับปจจัยในดาน
ความชัดเจนของนโยบายองคกร ดานองคกร ดานการประชาสัมพันธ และแหลงทุน แตกตางกัน3)
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลการนํานโยบายการจัดหาแหลงเงินทุนเพื่อการดําเนินงานบริการวิชาการแก
สังคมของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐไปปฏิบัติ ของบุคลากรโดยรวมมากที่สุด คือ ปจจัยดานแหลง
ทุน รองลงมา คือ ปจจัยดานความชัดเจนของนโยบายองคกร และปจจัยดานความมีชื่อเสียง แตใน
สวนของผูบริหาร มากที่สุด คือ ปจจัยดานองคกร รองลงมา คือ ปจจัยดานความมีชื่อเสียง และสวน
ผูปฏิบัติงาน มากที่สุด คือ ปจจัยดานแหลงทุน รองลงมา คือ ปจจัยดานความชัดเจนของนโยบาย
องคกร 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 และทดสอบสมมุติฐานดวยคา t-test คา F-test และ คาสถิติสหสัมพันธผลคูณ
ของเพียรสัน ผลการวิจัยพบวา 1) ครูมีปริมาณการใชหองสมุดประกอบการสอนโดยรวมอยูในระดับ
ปานกลาง 2) ครูที่สอนในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญมีปริมาณการใชหองสมุดประกอบการ
สอนมากกวาครูที่สอนอยู ในโรงเรียนที่มีขนาดใหญพิเศษ ครูที่สอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม มีปริมาณการใชหองสมุดประกอบการสอนมากกวาครูทสี่ อนกลุมสาระการ
เรียนรู คณิตศาสตรและศิลปศึกษา ครูทมี่ ีประสบการณการสอนตางกันมีปริมาณการใชหองสมุด
ประกอบการสอนไมแตกตางกัน 3) ครูมเี จตคติตอการใชหองสมุดประกอบการสอนอยูในระดับมาก
โดยครูที่สอนในโรงเรียนขนาดกลางและใหญมีเจตคติสงู กวาครูที่สอนในโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ
ครูที่สอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีเจตคติสูงกวาครูที่สอนกลุมสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตร ครูที่มีประสบการณการสอนมากกวา 20 ป มีเจตคติตอการใชหองสมุด
ประกอบการสอนสูงกวาครูที่มีประสบการณการสอน 11-20 ป 4) ความสัมพันธระหวางการใช
หองสมุดประกอบการสอนกับเจตคติ ตอการใชหองสมุดประกอบการสอนของครูมีความสัมพันธ
ทางบวกและสัมพันธกันในระดับมาก
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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 สถิติในการวิเคราะหขอ มูล 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 ญาติพี่นอง 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
ชอบอานหนังสือมากที่สุด รองลงมา ไดแก คุณลักษณะประสบความสําเร็จในอาชีพ เทากับ
คุณลักษณะขยันขันแข็ง/ทํางานหนัก และตามดวยคุณลักษณะมีความคิดสรางสรรคและสุนทรียะ
สําหรับเหตุผลที่ตวั แบบสรางแรงบันดาลใจในการอาน กลุมตัวอยางโดยรวมและจําแนกตามระดับชั้น
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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
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร มี 5 องคประกอบ ไดแก ระดับชั้น :
มัธยมศึกษาปที่ 4 ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปที่ 5 ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปที่ 6 ผลสัมฤทธิท์ างการ
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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) ผลการวิจัยสรุปไดดงั นี้คือ 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
นักเรียนระดับชวงชั้นที่ 4 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .05 โดยนักเรียนระดับชวง
ชั้นที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยความตองการในการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานสูงกวานักเรียนระดับชวงชั้น
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ที่ 4 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 4.การวิเคราะหปญหาในการเขารวมกิจกรรมสงเสริมการ
อานมากที่สุด คือ นักเรียนไมมีเวลารวมกิจกรรม รองลงมา คือ กิจกรรมไมนาสนใจ และหองสมุด
ประชาสัมพันธไมทั่วถึง
โครงการโดยใชรูปแบบซิปป (CIPP Model) กับกิจกรรมสงเสริมการอาน มีเพียง เรื่องเดียว
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
ขณะเดียวกันมีงานวิจัยอื่นที่ใชรูปแบบซิปป (CIPP Model)
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
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นักเรียนโรงเรียนวัดไรขิงวิทยา ทั้ง 5 ดาน ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ก) ดาน
บริบทที่เกี่ยวกับหลักการ วัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการพัฒนาวินัยนักเรียน มีความ
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

บทที่ 3
วิธีการดําเนินการวิจัย
การติดตามผลการดําเนินงานบริการวิชาการแกชุมชนในภาคตะวันออกของสํานัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง
2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
4. การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากร ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารโรงเรียน จํานวน 2 คน บุคลากร
ครู จํานวน 38 คน นักเรียน จํานวน 452 คน ของโรงเรียนซับนกแกววิทยา จังหวัดสระแกว และ
โรงเรียนมงคลวิทยา จังหวัดระยอง
2. กลุมตัวอยาง กลุม ตัวอยางประกอบดวยผูใชหองสมุดที่เปนครูและนักเรียน ดังนี้
สถานที่
โรงเรียนซับนกแกววิทยา จังหวัดสระแกว
โรงเรียนมงคลวิทยา จังหวัดระยอง
รวมทั้งหมด

ครู
30
8
38

นักเรียน
ม. 1-3 ม. 4-6
165
178
81
28
452

รวม
373
117
490

การสรางเครือ่ งมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย
1.แบบสัมภาษณผูบริหารโรงเรียนดานการสนับสนุนการดําเนินงานของหองสมุด
ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบและปลายเปด
2. แบบสอบถามนิสัยรักการอานสําหรับนักเรียน
3. แบบสอบถามพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใชบริการหองสมุดของนักเรียน
4. แบบสัมภาษณการใหการสนับสนุนของครู
5. แบบสอบถามพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใชบริการหองสมุดของครู
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การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยตั้งคณะทํางานเพื่อเดินทางไปเก็บรวบรวมขอมูลในแตละแหง โดยเริ่มดําเนินการที่
โรงเรียนซับนกแกววิทยา จังหวัดสระแกว ในวันที่ 29 สิงหาคม 2554 และโรงเรียนมงคลวิทยา
จังหวัดระยอง ในวันที่ 16 กันยายน 2554 ไดรับขอมูลทีส่ มบูรณกลับคืนมาดังนี้
สถานที่
โรงเรียนซับนกแกววิทยา จังหวัดสระแกว
โรงเรียนมงคลวิทยา จังหวัดระยอง
รวมทั้งหมด

ผูบริหาร
1
1
2

ครู
30
8
38

นักเรียน
ม. 1-3 ม. 4-6
165
178
81
28
452

รวม
374
118
492

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
จากนั้นนํามาคํานวณหาคาเฉลี่ยและคาเบีย่ งเบนมาตรฐาน 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
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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
มีความพึงพอใจมากที่สุด
กําหนดให 4 คะแนน
มีความพึงพอใจมาก
กําหนดให 3 คะแนน
มีความพึงพอใจนอย
กําหนดให 2 คะแนน
มีความพึงพอใจนอยที่สุด
กําหนดให 1 คะแนน
จากนั้นนํามาคํานวณหาคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปนรายขอ โดยมีการแปล
ความหมายคาเฉลี่ย ดังนี้
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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 ชนในภาคตะวันออก
ของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคหลัก คือ เพื่อติดตาม
ผลการดําเนินงานบริการวิชาการแกชุมชนในภาคตะวันออกของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ โดยการใชแบบสัมภาษณผูบริหารโรงเรียน แบบสอบถามนักเรียนและครู
ซึ่งปรากฏผลการวิเคราะหขอมูลดังรายละเอียดตอไปนี้
หองสมุดโรงเรียนซับนกแกววิทยา จังหวัดสระแกว
โรงเรียนซับนกแกววิทยา จังหวัดสระแกว มีผูอํานวยการ 1 คน มีรองผูอํานวยการโรงเรียน
จํานวน 2 คน ปจจุบัน นายวิชติ ลือพืช เปนผูอํานวยการ เพิ่งมาปฏิบัติราชการได 9 เดือน มี
จํานวนครูผูสอนจํานวน 30 คน อายุของบุคลากรครูที่ใหการสนับสนุน ตั้งแต 25-54 ป ประสบการณ
ในการสอนของบุคลากรครูตงั้ แต 5-30 ป บุคลากรครูจบการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 18 คน
และระดับปริญญาตรี 12 คน สาขาวิชาทีส่ ําเร็จการศึกษา ไดแก สาขาการบริหารการศึกษา
คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร คอมพิวเตอรศึกษา ฟสิกส ศิลปศึกษา สังคมศึกษา
นาฏศิลป และเคมี
หองสมุดตั้งอยูชั้นลางสุดของอาคารเรียน มีขนาดจํานวน 2 หองเรียน จํานวนที่นั่งอาน
หนังสือ มีโตะ จํานวน 10 ตัว เกาอี้ จํานวน 40 ตัว คอมพิวเตอรสําหรับใชงาน จํานวน 6 เครื่อง
คอมพิวเตอรสําหรับการสืบคน จํานวน 3 เครื่อง ชั้นหนังสือปรับปรุงมาจากของเดิม เปนไมลักษณะ
ไมแข็งแรงแตไดผูกลวดติดกันเพื่อใหแข็งแรงเพิ่มขึ้น เนื่องจากหองสมุดอยูชั้นลางสุดของอาคารทํา
ใหเวลาที่ฝนตกมีกลิ่นอับชื้น มีน้ําซึมจากดานขางฝาผนัง บรรยากาศโดยรวม พื้นที่หองสมุดยัง
กวางขวางไมเพียงพอกับจํานวนผูใช แตมีความสะอาดเรียบรอยดี
การสนับสนุนของผูบริหาร ผูบริหารมีการสนับสนุนอยูในรูปคณะกรรมการโดยมีนโยบาย
เกี่ยวกับการพัฒนาหองสมุดเปนลายลักษณอักษร ลักษณะการบริหารหองสมุด การบริหารงาน
หองสมุดขึ้นตรงกับฝายวิชาการ
ผูรับผิดชอบหองสมุด คือครูสายการสอนกลุมคอมพิวเตอร จํานวน 2 คน โดยทําหนาที่เปน
บรรณารักษ ครูผูสอน และงานอื่น ๆ นอกจากนี้ยังมีนักเรียนชวยงาน จํานวน 4 คน
การกําหนดงบประมาณใหกับหองสมุด จัดแบงเปนงบประมาณประจําป สําหรับหองสมุด
โดยเฉพาะ
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จํานวนงบประมาณที่ไดรับในชวงปที่ผานมา
ในป 2551-2552 งบประมาณที่จัดใหหองสมุดนั้นยังไมมี แตในป 2553 ไดรับงบประมาณใน
การจัดซื้อหนังสือ และปริมาณเขาการใช ปริมาณการยืม-คืน และการจัดกิจกรรมในหองสมุด ดังนี้
ป
2553

งบประมาณทีจ่ ัดให
หองสมุด (บาท)
40,698

หนังสือ
(เลม)
116

จํานวน
ผูใช
(คน)
326

การยืม-คืน
(เลม)
113

การจัดกิจกรรมใน
หองสมุด (ครั้ง)
25

การแสวงหาแหลงสนับสนุนดานการเงินและทรัพยากร ดําเนินการโดยการแสวงหาแหลง
สนับสนุนดานทรัพยากร โดยการประชาสัมพันธขอรับบริจาคหนังสือ
การสนับสนุนครูบรรณารักษในดานความรูทางบรรณารักษ ใหเรียนรูเอง และสงอบรม
สนับสนุนหองสมุดในดานใหนักเรียนไปชวยงานหองสมุดโดยใหนโยบายดานการดูแลเจาหนาที่
หองสมุดที่เปนนักเรียนและครูดานขวัญและกําลังใจ
การใหความสําคัญตอหองสมุด กําหนดใหครูผูสอนวางแผนการสอนโดยมีกิจกรรมที่จะตอง
นํานักเรียนมาใชหองสมุด สนับสนุนใหบรรณารักษจัดกิจกรรมเลานิทานหรือแนะนําหนังสือใน
หองสมุดสัปดาหละครั้ง กําหนดใหบรรณารักษสอนการใชหองสมุดแกนักเรียนทุกชั้นเรียนในชัว่ โมง
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน สนับสนุนใหมีการหมุนเวียนหนังสืออานในหองเรียน สนับสนุนนักเรียนใหมี
การจัดตั้งชมรมหองสมุด โดยปกติหองสมุดจะใหบริการ วันจันทร-ศุกร เวลา 11.30-12.30 น.
แนวปฏิบตั ิไดกําหนดใหครูทุกสาขาวิชานํานักเรียนเขาใชหองสมุด และครูไดจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อ
สนับสนุนใหครูและนักเรียน ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูผานการจัดกิจกรรม
การปรับปรุงพัฒนาหองสมุด มีการพัฒนาสถานที่ภายในหองสมุดเปนระยะ ไดแกทาสี
ปรับขยายหอง จัดหาคอมพิวเตอรในการคนหาหนังสือเพิ่มเติม จัดหาคอมพิวเตอรในการคน
อินเทอรเน็ตเพิ่มเติม สนับสนุนโปรแกรมหองสมุดเพื่อใชในการคนหาหนังสือ สนับสนุนการจัดหา
หนังสือ สื่ออื่น ๆ เขาหองสมุด มีนโยบายการจางครูบรรณารักษ แนวทางการจัดมุมกลุมสาระการ
เรียนรู (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และสังคมศึกษา) การหาแหลง
สนับสนุนจากชุมชน โดยขอความรวมมือ จาก วัด องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) องคการ
บริหารสวนจังหวัด (อบจ.) และการสรางเครือขายระหวางโรงเรียน
ปจจัยที่ชวยเกื้อหนุนความสําเร็จของหองสมุด ประกอบดวยปจจัยดานครูผูสอน เพราะถา
นโยบายดี หองสมุดดี แตบุคลากรที่เปนครูไมสนับสนุนใหนักเรียนไดเรียนรู หรือเกิดทักษะในดาน
ตาง ๆ ที่ผานมา การดําเนินงานที่ผานกิจกรรมที่มีหองสมุดเปนแหลงเรียนรู ดังนั้นความสําเร็จ
ของหองสมุดก็จะเกิดขึ้นไดยาก เพราะถาการใชหองสมุดโรงเรียนสวนใหญเปนเวลาพักกลางวัน
ถือไดวา เปนเวลาที่นอยมาก
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ปญหาและอุปสรรคหรือขอจํากัดตาง ๆ ที่ประสบ ไดแก ดานงบประมาณ งบประมาณเปน
งบจัดสรรรายป งบประมาณมีขอจํากัดในเรื่องการเบิกจาย ทําใหการพัฒนาในระบบหนวยงาน
ราชการเปนไปอยางลาชาและในแตละปไดรับงบประมาณนอย ดานบุคลากร ผูรับผิดชอบมีภาระ
งานที่ไมใชงานหองสมุดอยางเดียว มีภาระงานสอน และงานพิเศษ อื่น ๆ มาก ทําใหตองเปด
บริการหองสมุด เพียงวันละ 1 ชั่วโมง ทําใหการใหบริการของบุคลากรไดไมเต็มที่ ดานอาคาร
สถานที่ เนื่องจากอาคารหองสมุดอยูชั้นลางสุด ติดพื้นดินทําใหมีปญหาดานความชื้นเปนสวนใหญ
ในเวลาฝนตก แตทางโรงเรียนไดวางแผนพัฒนาและหาทางแกไขในโอกาสตอไป สวนความ
กวางขวางของหองสมุดถือวายังไมเพียงพอ ตองหาทางขยับขยายใหกวางขวางมากยิ่งขึ้น
ผลการวิเคราะหขอมูลโรงเรียนซับนกแกววิทยา จังหวัดสระแกว
สถานภาพของนั ก เรียนผู ต อบแบบสอบถามระดั บ มัธ ยมศึก ษาของโรงเรี ยนซับ นกแก ว วิท ยา
จํ า นวน 343 คน แบ ง เป น ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 1-3 จํ า นวน 165 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 48.10 ระดั บ
มัธยมศึกษาปที่ 4-6 จํานวน 178 คน คิดเปนรอยละ 51.90
ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับนิสัยรักการอาน พฤติกรรมการใชหองสมุด และความพึง
พอใจในการบริการหองสมุดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนซับนกแกววิทยา ปรากฏผลดังนี้
1. นิสัยรักการอานสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาของโรงเรียนซับนกแกววิทยา
พบวานักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนซับนกแกววิทยา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับนิสัยรัก
การอาน คาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับจริงหรือมาก ( x =2.86) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา
นักเรียนมีความรูใหม ๆ จากการอานหนังสือ อยูในระดับจริงหรือมาก ( x = 3.41) รองลงมา เมื่อ
นักเรียนอานหนังสือเสร็จแลว มักเก็บวางเปนระเบียบ และ นักเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับจาก
การอานหนังสือไปใชในชีวติ ประจําวันได อยูในระดับจริงหรือมาก ( x = 3.19) ดังแสดงในตาราง 1
ตาราง 1 นิสัยรักการอานของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนซับนกแกววิทยา
ขอคําถาม
1. นักเรียนมักยืมหนังสือจากหองสมุดโรงเรียนไปอาน
2. นักเรียนอานหนังสือพิมพทุกวัน
3. เวลาวางชวงพักกลางวัน นักเรียนจะไปอานหนังสือที่หองสมุด
4. นักเรียนหาหนังสือมาอานเพิ่มเติมบทเรียนในแตละวิชา
5. นักเรียนเขารวมกิจกรรมกรรมสงเสริมการอานของหองสมุดโรงเรียน
6. นักเรียนชอบอานหนังสือเมื่อมีเวลาวาง
7. นักเรียนรูสึกวาเวลาหมดอยางรวดเร็วเมื่ออานหนังสือ

x
2.56
2.22
2.48
2.73
2.80
2.99
2.84

S.D. แปลผล
0.63 จริง
0.64 ไมจริง
0.70 ไมจริง
0.64 จริง
0.67 จริง
0.64 จริง
0.78 จริง
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ตาราง 1 (ตอ)
ขอคําถาม
8. นักเรียนชอบอานหนังสือใหมในหองสมุดของโรงเรียน
9. นักเรียนชอบไปหองสมุด เพราะมีหนังสือหลากหลายประเภทให
เลือกอาน
10. เมื่อนักเรียนอานหนังสือเสร็จแลว มักเก็บวางเปนระเบียบ
11. เมื่อนักเรียนเกิดความสงสัยในเรื่องใด จะหาหนังสือที่เกี่ยวกับเรือ่ งนั้น
มาอานใหหายสงสัย
12. นักเรียนคอยดูแลหนังสือไมใหชํารุดเสียหาย
13. นักเรียนและเพื่อนแลกเปลี่ยนหนังสือกันอาน
14. นักเรียนชอบจดบันทึกขอความหรือเนื้อเรื่องที่นาสนใจจากหนังสือ
ที่อาน
15. นักเรียนจะคุยหรือเลาเรือ่ งจากหนังสือที่อานใหเพื่อนฟง
16. นักเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับจากการอานหนังสือไปใชใน
ชีวิตประจําวันได
17. นักเรียนไดความรูใหมๆ จากการอานหนังสือ
รวม

x S.D. แปลผล
2.88 0.76 จริง
2.95 0.72 จริง

3.19 0.67
2.99 0.64

จริง
จริง

3.10 0.63
2.85 0.73
2.69 0.75

จริง
จริง
จริง

2.86 0.72
3.19 0.56

จริง
จริง

3.41 0.63
2.86 0.34

จริง
จริง

2. ดานพฤติกรรมการใชหองสมุดของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนซับนกแกววิทยา
2.1 การเขาใชหองสมุดพบวานักเรียนสวนใหญเขาใชหองสมุดโรงเรียนอยูในระดับนอย
สัปดาหละ 1-2 วัน จํานวน 224 คนคิดเปนรอยละ 65.30 รองลงมาในระดับปานกลาง สัปดาหละ 3-4 วัน
จํานวน 117 คน คิดเปนรอยละ 34.10 และ ในระดับมาก สัปดาหละ 5 วัน จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ
0.60 ตามลําดับ
2.2 วัตถุประสงคของการเขาใชหองสมุดโรงเรียน พบวานักเรียนเขาใชหองสมุดเพื่ออาน
หนังสือมากที่สุด จํานวน 268 คน รองลงมาคือเพื่อศึกษาคนควา จํานวน 241 คน เพื่อทําการบาน
จํานวน 108 คน และอื่นๆ จํานวน 32 คน
2.3 การยืมหนังสือของหองสมุด พบวานักเรียนยืมหนังสือออกนอกหองสมุดไมบอย มี
จํานวนมากที่สุด 230 คน คิดเปนรอยละ 67.10 ที่ไมเคยยืมหนังสือในหองสมุด มีจํานวน 80 คน คิดเปน
รอยละ 23.30 สวนที่มีการยืมหนังสือบอยครั้ง มีจํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 9.60
2.4 ประเภทของหนังสือที่นักเรียนชอบอาน พบวา นักเรียนในมัธยมศึกษาชอบอาน
หนังสือการตูนมากที่สุด มีจํานวน 250 คน รองลงมาคือ ความรูทั่วไป จํานวน 216 คน นิทาน 199 คน
นิยาย จํานวน 180 คน เรื่องสั้น จํานวน 149 คน เรื่องเกี่ยวกับอาชีพ 104 คน และอื่น ๆ จํานวน 45 คน
ตามลําดับ
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3. การวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจที่มีตอบริการหองสมุดของนักเรียนมัธยมศึกษาของ
โรงเรียนซับนกแกววิทยา พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอบริการของหองสมุด คาเฉลี่ยโดยรวม
อยูในระดับพอใจมาก ( x =2.84) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา นักเรียนมีความพึงพอใจหองสมุด
อยูในระดับพอใจมากเกือบทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ขอแรก คือ หองสมุดมีความสะอาดและ
นาเขาใช ( x =3.30) รองลงมา นักเรียนสามารถหยิบหนังสือจากชั้นไดงาย ( x =3.22) และหองสมุด
เงียบสงบ ( x =3.05) ตามลําดับ ดังแสดงในตาราง 2
ตาราง 2 ความพึงพอใจที่มีตอบริการหองสมุดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนซับนกแกววิทยา
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
2.85
2.60
2.95
2.83
2.78
2.42
2.48
2.81
2.86
3.22
3.30
3.05
2.76
2.86
2.84

S.D.
0.70
0.71
0.75
0.83
0.78
0.85
0.84
0.78
0.81
0.69
0.62
0.71
0.78
0.78
0.39

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

แบบสอบถามแบบปลายเปดของนักเรียนมัธยมศึกษา มีขอเสนอแนะดังนี้ (1) ดานกายภาพ
ของหองสมุด ประกอบดวย อยากใหมีคอมพิวเตอรใชศกึ ษาคนควาขอมูลทางอินเทอรเน็ต จํานวน
21 คน อยากใหมีบริเวณกวางขวางและสะอาดกวานี้ จํานวน 18 คน อยากใหติดเครื่องปรับอากาศ
จํานวน 15 คน อยากใหมีชั้นหนังสือที่สามารถหยิบหนังสือไดสะดวก จํานวน10 คน อยากใหเพิ่ม
จํานวนโตะ เกาอี้สําหรับนั่งอานหนังสือ จํานวน12 คน (2) ดานทรัพยากรสารสนเทศ ประกอบดวย
อยากใหมีหนังสือใหมเขามา จํานวน 22 คน (3) ดานการบริการของหองสมุด ประกอบดวย อยาก
ใหขยายเวลาเปด-ปด เพิ่มขึ้นอีก จํานวน 6 คน อยากใหมีการขยายเวลาในการยืม-คืนหนังสือ
เพิ่มขึ้น จํานวน 14 คน อยากใหหองสมุดหรือคุณครูมีกิจกรรมเกี่ยวกับการอาน จํานวน15 คน
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4. ความคิดเห็นของครูโรงเรียนซับนกแกววิทยาเกี่ยวกับการดําเนินงานหองสมุด
4.1 การใหการสนับสนุนการพัฒนาหองสมุด
ชวงกอนการพัฒนาหองสมุด ครูใหการสนับสนุนการพัฒนาหองสมุดโดย
รวมอยูในระดับมาก ( x =4.45) เมื่อพิจารณารายขอจะพบวาครูมีความเห็นวา หองสมุดมี
ความสําคัญตอการเรียนการสอน อยูในระดับมากที่สุด ( x =4.73) รองลงมา มีความคิดเห็นวาควร
สนับสนุนใหมกี ารพัฒนาหองสมุด อยูในระดับมาก ( x =4.43) และ นโยบายการพัฒนาหองสมุดของ
ผูบริหาร อยูในระดับมาก ( x =4.37) ดังแสดงในตาราง 3
ตาราง 3 การใหการสนับสนุนการพัฒนาหองสมุดครู
การสนับสนุน
หองสมุดมีความสําคัญตอการเรียนการสอน
นโยบายการพัฒนาหองสมุดของผูบริหาร
สนับสนุนใหมกี ารพัฒนาหองสมุด
สนับสนุนใหมกี ารจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน
รวม

x
4.73
4.37
4.43
4.27
4.45

S.D
0.52
0.72
0.68
0.74
0.50

แปลผล
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก

สําหรับบทบาทของครูในการดําเนินงานพัฒนาหองสมุด ครูมีความคิดเห็น
วามีบทบาทในการใหคําแนะนําเกี่ยวกับแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาหองสมุด จํานวน 18 คน
เขารวมวางแผนงานการพัฒนาหองสมุด จํานวน 10 คน และชวยเหลือในเรื่องการติดตอ
ประสานงาน เพื่อขอความรวมมือจากชุมชน จํานวน 9 คน กําหนดใหนักเรียนในชั้นเรียนที่
รับผิดชอบไปชวยทํางาน เมื่อเริ่มการพัฒนา จํานวน 6 คน เขารวมเปนคณะกรรมการหองสมุด
จํานวน 4 คน ชวยเหลือในเรื่องการระดมทุน เชนขอรับบริจาค จํานวน 1 คน
ระหวางดําเนินงานการพัฒนาหองสมุด (Process) ครูเปนบุคคลที่รว ม
กิจกรรมการพัฒนาในฐานะกรรมการเชน ใหการสนับสนุนในการเปนกรรมการในการจัดกิจกรรม
สงเสริมการอาน จํานวน 20 คน เปนกรรมการฝายประเมินผล จํานวน 6 คน รวมสังเกตการณ
จัดหาทุน ดูแลระบบโปรแกรมหองสมุด จํานวน 1 คน และในฐานะครูที่ไมไดเขารวมเปนกรรมการฯ
แตไดใหการสนับสนุนโดยใหคําปรึกษา แนะนํา ในการทํางาน เชน การจัดสถานที่ และตกแตง
ภายในหองสมุด จํานวน 21 คน สนับสนุนใหนักเรียนมาชวยงานหองสมุดอยางตอเนื่อง จํานวน
17 คน และชวยในการคัดเลือกหนังสือ จํานวน16 คน เขารวมอบรมเกี่ยวกับ “การใชหองสมุด”
จํานวน 11 คน
4.2 ดานพฤติกรรมการใชหองสมุดของครู
4.2.1 การเขาใชหองสมุด พบวาครูเขาใชหองสมุดโรงเรียนอยูในระดับนอย
สัปดาหละ 1-2 วัน จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 70.00 รองลงมาในระดับปานกลางสัปดาหละ 3-4
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วัน จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 20.00 และในระดับมากสัปดาหละ 5 วัน จํานวนละ 3 คน คิดเปน
รอยละ 10.00
4.2.2 วัตถุประสงคในการเขาใชหองสมุด พบวาครูเขาใชหองสมุดเพื่อ
การศึกษาคนควา จํานวน 29 คน รองลงมาเตรียมการสอน จํานวน 18 คน และอานหนังสือเพื่อ
ความบันเทิง จํานวน 16 คน
4.2.3 ความถี่ในการยืมหนังสือออกนอกหองสมุด พบวาครูยืมหนังสือออก
นอกหองสมุด นานๆ ครั้ง มากที่สุด จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 66.70 รองลงมา ไมเคยยืม
จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 20.00 และทีมีการยืมบอยครั้ง จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 13.30
4.2.4 ประเภทของหนังสือที่เลือกอาน พบวาครูชอบอานหนังสือประเภท
ตํารา/วิชาการ และความรูทวั่ ไป มากที่สุด จํานวน 21 คน เทากัน รองลงมา เรื่องสั้น จํานวน 14 คน
คูมือประกอบอาชีพ จํานวน 13 คน นิยาย จํานวน 12 คน และ อื่น ๆ จํานวน 8 คน
4.2.5 ความถี่ของการนํานักเรียนมาจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนการสอนใน
หองสมุด พบวา ครูมีการนํานักเรียนมาจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนการสอนในหองสมุด นานๆ ครัง้
มากที่สุด จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 66.70 รองลงมาไมเคยนํานักเรียนมาจัดกิจกรรม จํานวน
7 คน คิดเปนรอยละ 23.30 และที่มีการนํานักเรียนมาจัดกิจกรรม บอยครั้ง จํานวน 3 คน คิดเปน
รอยละ 10.00
4.3 ดานความพึงพอใจที่มีตอบริการหองสมุด พบวาครูโรงเรียนซับนกแกววิทยามี
ความพึงพอใจที่มีตอบริการหองสมุดโดยรวมอยูในระดับมาก ( x =2.94) เมื่อพิจารณารายขอมี
คาเฉลี่ยอยูใ นระดับมากเกือบทุกขอ ขอทีม่ ีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ขอแรก มีดังนี้ สภาพความเรียบรอยของ
ชั้นวางหนังสือ ( x =3.47) บริเวณที่นั่งอานสะอาด เรียบรอย ( x =3.43) และมนุษยสัมพันธของผู
ใหบริการ ( x =3.33) ดังแสดงในตาราง 4
ตาราง 4 ความพึงพอใจที่มีตอบริการหองสมุดของครูโรงเรียนซับนกแกววิทยา
ขอคําถาม
1. จํานวนหนังสือที่ในหองสมุดมีเพียงพอ
2. ความทันสมัยของหนังสือในหองสมุด
3. สภาพตัวเลมหนังสือ (เกา ชํารุด)
4. จํานวนที่นั่งอาน
5. จํานวนพื้นที่โดยรวมของหองสมุด
6. จํานวนคอมพิวเตอรใชในการคนหาหนังสือ
7. จํานวนคอมพิวเตอรใชในการสืบคนอินเทอรเน็ต
8. เวลาเปด-ปดของหองสมุด
9. การมีสวนรวมในการแนะนําหนังสือเขาหองสมุด

x
2.77
3.07
2.13
2.73
2.80
2.60
2.70
2.47
2.70

S.D.
0.73
0.69
0.68
0.58
0.66
0.68
0.65
0.57
0.70

แปลผล
มาก
มาก
นอย
มาก
มาก
มาก
มาก
นอย
มาก
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ตาราง 4 (ตอ)
ขอคําถาม
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
3.07
3.20
3.47
3.43
3.27
2.90
3.23
3.10
3.33
2.80
2.97
2.94

S.D.
0.64
0.55
0.51
0.50
0.64
0.66
0.63
0.71
0.55
0.66
0.56
0.32

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

สําหรับแบบสอบถามแบบปลายเปดของบุคลากรครูโรงเรียนซับนกแกววิทยา มีขอเสนอแนะ
ดังนี้ (1) ดานกายภาพของหองสมุด ประกอบดวย อยากใหมีคอมพิวเตอรสําหรับใชศึกษาคนควา
ขอมูลทางอินเทอรเน็ต จํานวน 14 คน อยากใหมีบริเวณกวางขวาง และสะอาดกวานี้ จํานวน 12 คน
อยากใหติดเครื่องปรับอากาศ จํานวน 10 คน (2) ดานทรัพยากรสารสนเทศ ประกอบดวย อยากให
หองสมุดมีหนังสือใหมเขามา จํานวน 13 คน (3) ดานการบริการของหองสมุด ประกอบดวย อยาก
ใหหองสมุดขยายเวลาเปด-ปด เพิ่มขึ้นอีก จํานวน 15 คน อยากใหครูผูสอนมีกิจกรรมสงเสริมการ
อาน จํานวน 12 คน
หองสมุดโรงเรียนมงคลวิทยา จังหวัดระยอง
โรงเรียนมงคลวิทยา จังหวัดระยอง เปนสวนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนของคณะสงฆ
ไทย จัดตั้งขึ้นตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยโรงเรียนพระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญ
ศึกษา พ.ศ. 2514 สังกัด กองพุทธศาสนศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ โดยมีผูจัดการ
โรงเรียน 1 คน ครูใหญ 1 คน และผูชว ยครูใหญ 2 คน ปจจุบันมีผูจัดการโรงเรียน คือ พระอธิการ
วิทยา จิตตฺ ธมฺโม เปดสอนระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-6 จํานวนครูผูสอน จํานวน 14 คน นักเรียน
จํานวน 109 คน อายุของบุคลากรครูทใี่ หการสนับสนุน ตั้งแต 25-39 ป ประสบการณในการสอน
ของบุคลากรครู 1-12 ป ครูสวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 7 คน และระดับปริญญา
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โท จํานวน 1 คน สาขาวิชาที่ครูสําเร็จการศึกษา ไดแก ชีววิทยา นิเทศศิลป การสอนคณิตศาสตร
ฟสิกส ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา อังกฤษธุรกิจ
หองสมุดตั้งเปนอาคารเดี่ยว ขนาดของหองสมุดมีเนื้อที่จํานวน 331 ตารางเมตร จํานวนที่
นั่งอานหนังสือ มีโตะ 9 ตัว เกาอี้ 65 ตัว คอมพิวเตอรสําหรับใชงาน จํานวน 6 เครื่อง คอมพิวเตอร
สําหรับการสืบคน จํานวน 5 เครื่อง และสําหรับลงทะเบียน จํานวน 1 เครื่อง สภาพชั้นหนังสือและ
สภาพหองสมุดโดยรวม อยูในสภาพใชงานไดดี มั่นคงแข็งแรง กวางขวาง สะอาดเรียบรอยดี
การสนับสนุนของผูบริหาร ผูบริหารมีนโยบาย มีแผนพัฒนาหองสมุด และมีวัตถุประสงค
โดยเพิ่มวัสดุอุปกรณ และขยายเนื้อที่ การบริหารหองสมุดขึ้นตรงกับฝายบริหาร
ผูรับผิดชอบหองสมุด คือครู ภาระงานที่กําหนดใหครูบรรณารักษ โดยทําหนาที่เปน
บรรณารักษ ภาระงานสอน (โดยสอนสัปดาหละ 16 คาบ) และงานอื่น ๆ
จํานวนงบประมาณที่ไดรับในชวงปที่ผานมา
ป
2553
2552
2551

งบประมาณทีจ่ ัดให
หองสมุด (บาท)
56,259.84
50,000
50,000

หนังสือ
(เลม)
10,700
10,609
10,042

จํานวน
ผูใช
(คน)
17,431
30,351
53,614

การยืม-คืน
(เลม)
-

การจัดกิจกรรมใน
หองสมุด (ครั้ง)
2 ครั้ง
2 ครั้ง
3 ครั้ง

การแสวงหาแหลงสนับสนุนดานการเงินและทรัพยากร ดําเนินการโดย ศูนยคุณธรรม
การสนับสนุนบรรณารักษในดานความรูทางบรรณารักษ ศึกษาหาความรูจากงานเกาตาง
ๆ และผูมีความรู การสนับสนุนหองสมุดในดานบุคลากร ใหครูในโรงเรียนไปชวยงานหองสมุด และ
ใหนักเรียนไปชวยงานหองสมุดในนามชุมนุมหองสมุดและนักเรียนทุกคนมีสวนรวม
การใหความสําคัญตอหองสมุด กําหนดใหครูผูสอนวางแผนการสอน มีกิจกรรมที่จะตองนํา
นักเรียนมาใชหองสมุด ใหกําหนดในแผนการสอนและนํานักเรียนเขาใชบริการหองสมุด สนับสนุนให
บรรณารักษจดั กิจกรรมเลานิทาน หรือแนะนําหนังสือ ในหองสมุดสัปดาหละ 1 ครั้ง กําหนดให
บรรณารักษสอนการใชหองสมุดแกนักเรียนทุกชั้นเรียนในชั่วโมงกิจกรรมพัฒนาผูเรียน สนับสนุน
ใหมีการหมุนเวียนหนังสืออานในหองเรียน สนับสนุนนักเรียนใหมีจัดตั้งชมรมหองสมุด กําหนดให
หองสมุดเปดบริการทั้งในและนอกเวลาราชการ โดย จันทร-ศุกร เปดบริการเวลา 08.15-16.00 และ
19.00-20.30 เสาร-อาทิตย เปดบริการเวลา 09.00-11.00 น., 13.00-15.00 น.และ 19.00-20.30
การปรับปรุงพัฒนาหองสมุด มีการพัฒนาสถานที่ภายในหองสมุดเปนระยะ ไดแกทาสี
ปรับขยายหองอื่น ๆ เชน เพิ่มชั้น การจัดโตะ เกาอี้ มีการจัดหาคอมพิวเตอรในการคนหาหนังสือ
เพิ่มเติม จัดหาคอมพิวเตอรในการคนอินเทอรเน็ตเพิ่มเติม สนับสนุนโปรแกรมหองสมุดเพื่อใชใน
การคนหาหนังสือ สนับสนุนการจัดหาหนังสือ สื่ออื่น ๆ เขาหองสมุด การแสวงหาแหลงสนับสนุน
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จากชุมชนหรือที่อื่น ๆ โดยขอความรวมมือ/การสนับสนุนของรัฐเพื่อเปนแหลงสนับสนุน เชน
เครือขายระหวางโรงเรียน
ปจจัยที่ชวยเกื้อหนุนความสําเร็จของหองสมุด กระบวนการสรางนิสัยสงเสริมการอาน
เชน การสรางหองสมุดเพื่อสงเสริมนิสัย วิเคราะหนิสยั และพฤติกรรมการอาน บรรจุนิสัยรักการ
อานเขาในหลักสูตร ใหครูบรรณารักษบรรจุกิจกรรมเขาไปในหองสมุด เพื่อสรางแรงจูงใจในการ
อาน และสรางตนแบบการอาน
ปญหาและอุปสรรคหรือขอจํากัดตาง ๆ ที่ประสบ ไดแก ดานบุคลากร คือขาดบุคลากรที่
ดูแลอยางตอเนื่องและไมมีบุคลากรที่ตรงกับสาขาวิชาชีพ
ผลการวิเคราะหขอมูลโรงเรียนมงคลวิทยา จังหวัดระยอง
สถานภาพของนักเรียนมัธยมศึกษา ผูตอบแบบสอบถามโรงเรียนมงคลวิทยา จํานวน 109
คน แบงเปนระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3 จํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 74.30 ระดับระดับมัธยมศึกษา
ปที่ 4-6 จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 25.70
ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับนิสัยรักการอาน พฤติกรรมการใชหองสมุด และความพึงพอ
ใจในการบริการของหองสมุด ปรากฏผลดังนี้
1. นิสัยรักการอานสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาของโรงเรียนมงคลวิทยา พบวานักเรียน
มัธยมศึกษาโรงเรียนมงคลวิทยา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับนิสัยรักการอาน คาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับจริง
( x =2.98) โดยนักเรียนมีความรูใหมๆจากการอานหนังสืออยูในระดับจริงมาก ( x = 3.57) รองลงมาคือ
นักเรียน ชอบอานหนังสือใหมในหองสมุดของโรงเรียน อยูในระดับจริง ( x = 3.47) และนักเรียนชอบไป
หองสมุด เพราะมีหนังสือหลากหลายประเภทใหเลือกอาน อยูในระดับจริง ( x = 3.35) ตามลําดับ
ดังแสดงในตาราง 5
ตาราง 5 นิสัยรักการอานของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนมงคลวิทยา
ขอคําถาม
1. นักเรียนมักยืมหนังสือจากหองสมุดโรงเรียนไปอาน
2. นักเรียนอานหนังสือพิมพทุกวัน
3. เวลาวางชวงพักกลางวัน นักเรียนจะไปอานหนังสือที่หองสมุด
4. นักเรียนหาหนังสือมาอานเพิ่มเติมบทเรียนในแตละวิชา
5. นักเรียนเขารวมกิจกรรมกรรมสงเสริมการอานของหองสมุดโรงเรียน
6. นักเรียนชอบอานหนังสือเมื่อมีเวลาวาง
7. นักเรียนรูสึกวาเวลาหมดอยางรวดเร็วเมื่ออานหนังสือ
8. นักเรียนชอบอานหนังสือใหมในหองสมุดของโรงเรียน
9. นักเรียนชอบไปหองสมุด เพราะมีหนังสือหลากหลายประเภทใหเลือกอาน

x
2.89
2.78
2.06
2.81
3.22
3.06
3.26
3.47
3.35

S.D. แปลผล
0.75 จริง
0.71 จริง
0.83 ไมจริง
0.70 จริง
0.61 จริง
0.74 จริง
0.69 จริง
0.74 จริง
0.61 จริง
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ตาราง 5 (ตอ)
ขอคําถาม
10. เมื่อนักเรียนอานหนังสือเสร็จแลว มักเก็บวางเปนระเบียบ
11. เมื่อนักเรียนเกิดความสงสัยในเรื่องใด จะหาหนังสือที่เกี่ยวกับเรือ่ งนั้น
มาอานใหหายสงสัย
12. นักเรียนคอยดูแลหนังสือไมใหชํารุดเสียหาย
13. นักเรียนและเพื่อนแลกเปลี่ยนหนังสือกันอาน
14. นักเรียนชอบจดบันทึกขอความหรือเนื้อเรื่องที่นาสนใจจากหนังสือที่อาน
15. นักเรียนจะคุยหรือเลาเรือ่ งจากหนังสือที่อานใหเพื่อนฟง
16. นักเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับจากการอานหนังสือไปใชใน
ชีวิตประจําวันได
17. นักเรียนไดความรูใหมๆ จากการอานหนังสือ
รวม

x
3.12

S.D. แปลผล
0.72 จริง

2.92
2.96
2.83
2.61
2.91
2.88

0.68
0.72
0.88
0.81
0.81
0.69

3.57
2.98

0.53 จริงมาก
0.32 จริง

จริง
จริง
จริง
จริง
จริง
จริง

2. ดานพฤติกรรมการใชหองสมุดของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนมงคลวิทยา
2.1 การเขาใชหองสมุดพบวานักเรียนเขาใชหองสมุดระดับมากสัปดาหละ 5 วัน
จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 34.90 ระดับปานกลาง สัปดาห 3-4 วัน จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ
55.00 โรงเรียนระดับนอยสัปดาหละ 1-2 วัน จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 10.10 ตามลําดับ
2.2 วัตถุประสงคของการเขาใชหองสมุดโรงเรียน พบวานักเรียนเขาใชหองสมุดเพื่อ
อานหนังสือ จํานวน 91 คน คน รองลงมาคือ เพี่อศึกษาคนควา จํานวน 88 คน เพื่อทําการบาน
จํานวน69 คน และอื่น ๆ จํานวน 24 คน
2.3 การยืมหนังสือของหองสมุด พบวาจํานวนนักเรียนยืมหนังสือออกนอกหองสมุด
ไมบอยมีจํานวนมากที่สุด จํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 70.60 ไมเคยยืมเลย จํานวน 18 คน คิด
เปนรอยละ 16.50 และ บอยครั้ง จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 12.80
2.4 ประเภทของหนังสือที่นักเรียนชอบอาน พบวา นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาชอบ
อานการตูน จํานวน 90 คน ความรูทั่วไป จํานวน 81 คน นิยาย จํานวน 77 คน นิทาน จํานวน 67
คน เรื่องสั้น และหนังสือเกี่ยวกับอาชีพ จํานวน 55 คน เทากัน อื่น ๆ จํานวน 48 คน
3. ความพึงพอใจที่มีตอบริการหองสมุดของนักเรียนมัธยมศึกษาของโรงเรียนมงคลวิทยา
พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอบริการของหองสมุด คาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับพอใจมากหรือ
มาก ( x =2.87) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอหองสมุดมีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับพอใจมากที่สุดหรือมากที่สุด คือ จํานวนเกาอี้หรือที่นั่งมีเพียงพอ ( x =3.56) รองลงมาเปน
ระดับพอใจมากหรือมาก คือ จํานวนพื้นที่ของหองสมุดไมคับแคบ ( x =3.28) และ จํานวนหนังสือที่
ในหองสมุดมีเพียงพอ ( x =3.16) ตามลําดับ ดังแสดงในตาราง 6
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ตาราง 6 ความพึงพอใจที่มีตอบริการหองสมุด
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
3.16
2.52
2.78
3.56
3.28
2.23
2.06
2.83
2.71
3.10
3.16
3.02
2.94
2.89
2.87

S.D.
0.82
0.78
0.71
0.80
0.85
0.92
0.92
0.94
0.88
0.78
0.66
0.83
0.96
0.96
0.42

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

สําหรับแบบสอบถามแบบปลายเปดของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนมงคลวิทยา มีขอ
เสนอแนะดังนี้ (1) ดานกายภาพของหองสมุด ประกอบดวย อยากใหมีคอมพิวเตอร สําหรับใชศึกษา
คนควาขอมูลทางอินเทอรเน็ต จํานวน 42 คน อยากใหมีบริเวณกวางขวาง และสะอาดกวานี้ จํานวน
23 คน อยากใหติดเครื่องปรับอากาศ จํานวน 20 คน อยากใหมีการชั้นหนังสือที่สามารถหยิบ
หนังสือไดสะดวก จํานวน16 คน อยากใหเพิ่มจํานวนโตะและเกาอี้สําหรับนั่งอานหนังสือ จํานวน 12
คน (2) ดานทรัพยากรสารสนเทศ ประกอบดวย อยากใหมีหนังสือใหมเขามา จํานวน 32 คน (3)
ดานการบริการของหองสมุด ประกอบดวย อยากใหหองสมุดขยายเวลาเปด-ปด เพิ่มขึ้นอีก จํานวน
20 คน อยากใหมีการขยายเวลาในการยืม-คืนหนังสือเพิ่มขึ้น จํานวน 18 คน อยากใหหองสมุดหรือ
คุณครูมีกิจกรรมเกี่ยวกับการอาน จํานวน15 คน
4. ความคิดเห็นของครูโรงเรียนมงคลวิทยาเกี่ยวกับการดําเนินงานหองสมุด
4.1 การใหการสนับสนุนการพัฒนาหองสมุด
ชวงกอนการพัฒนาหองสมุดครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับใหการสนับสนุนการ
พัฒนาหองสมุดโดยรวมอยูในระดับมาก ( x =4.63) เมื่อพิจารณารายขอจะพบวาบุคลากรครูมีเห็นวา
หองสมุดมีความสําคัญตอการเรียนการสอน อยูในระดับมากที่สุด ( x =5.00) รองลงมา มีคาเฉลี่ย
เทากันทั้ง 3 ขอ คือ นโยบายการพัฒนาหองสมุดของผูบริหาร สนับสนุนใหมีการพัฒนาหองสมุด และ
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สนับสนุนใหมกี ารจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน อยูในระดับมาก ( x =4.50) เทากัน ดังแสดงในตาราง 7
ตาราง 7 การใหการสนับสนุนการพัฒนาหองสมุดครู
การสนับสนุน
หองสมุดมีความสําคัญตอการเรียนการสอน
นโยบายการพัฒนาหองสมุดของผูบริหาร
สนับสนุนใหมกี ารพัฒนาหองสมุด
สนับสนุนใหมกี ารจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน
รวม

x
5.00
4.50
4.50
4.50
4.63

S.D
0.00
0.54
0.54
0.76
0.38

แปลผล
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก

สําหรับบทบาทของครูในการดําเนินงานพัฒนาหองสมุด ครูมีความคิดเห็นวา
บทบาทในดานใหคําแนะนําเกี่ยวกับแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาหองสมุด จํานวน 6 คนเขา
รวมวางแผนงานการพัฒนาหองสมุด จํานวน 5 คน และกําหนดใหนักเรียนในชั้นที่รบั ผิดชอบไปชวย
ทํางาน เมื่อเริ่มการพัฒนา จํานวน 4 คน เขารวมเปนคณะกรรมการหองสมุด จํานวน 3 คน
ชวยเหลือในเรื่องการติดตอ ประสานงาน เพื่อขอความรวมมือจากชุมชน จํานวน 1 คน
ระหวางดําเนินงานการพัฒนาหองสมุด (Process) ครูเปนบุคคลที่รว มกิจกรรม
การพัฒนาในฐานะกรรมการฯ เชน ไดใหการสนับสนุนในการเปนกรรมการในการจัดกิจกรรมสงเสริม
การอาน จํานวน 4 คน เปนกรรมการฝายประเมินผล จํานวน 1 คน ในฐานะครูทไี่ มไดเขารวมเปน
กรรมการฯ ไดใหการสนับสนุนโดยใหคําปรึกษา แนะนํา ในการทํางาน เชน การจัดสถานที่ และ
ตกแตงภายในหองสมุด จํานวน 6 คน ชวยในการคัดเลือกหนังสือ เขารวมอบรมเกี่ยวกับ “การใช
หองสมุด” จํานวน 4 คน เทากัน และสนับสนุนใหนักเรียนมาชวยงานหองสมุดตอเนื่อง จํานวน 2 คน
4.2 ดานพฤติกรรมการใชหองสมุดของครูโรงเรียนมงคลวิทยา
4.2.1 การเขาใชหองสมุด พบวาครูเขาใชหองสมุดโรงเรียนในระดับนอย
มากที่สุด สัปดาหละ 1-2 วัน จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 62.50 และรองลงมาในระดับปานกลาง
สัปดาหละ 3-4 วัน จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 37.50
4.2.2 วัตถุประสงคในการเขาใชหอ งสมุด พบวาครูเขาใชหองสมุดเพื่อการศึกษา
คนควา จํานวน 8 คน เตรียมการสอน จํานวน 5 คน และอานหนังสือเพื่อความบันเทิง จํานวน 2 คน
4.2.3 ความถี่ในการยืมหนังสือออกนอกหองสมุด พบวาครูมีการยืมหนังสือ
นาน ๆ ครั้ง มากที่สุด จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 75.00 ทีมีการยืมบอยครั้ง จํานวน 2 คน คิดเปน
รอยละ 25.00
4.2.4 ประเภทของหนังสือที่เลือกอาน พบวาครูชอบอานหนังสือประเภท
ความรูทวั่ ไป จํานวน 7 คน ตํารา/วิชาการ จํานวน 6 คน เรื่องสั้นและคูมือประกอบอาชีพ จํานวน 3
คน เทากัน นิยายและอื่น ๆ จํานวน 1 คน เทากัน
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4.2.5 ความถี่ของการนํานักเรียนมาจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนการสอนใน
หองสมุด พบวา ครูนํานักเรียนมาจัดกิจกรรมนานๆ ครั้ง มากที่สุด จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ
87.50 และทีน่ ํานักเรียนมาจัดกิจกรรม บอยครั้ง จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 12.50
4.3 ดานความพึงพอใจที่มีตอบริการหองสมุดพบวาครูมีความพึงพอใจที่มีตอบริการ
หองสมุดโดยรวมอยูในระดับมาก ( x =3.14) เมื่อพิจารณารายขอมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด
เทากันจํานวน 4 ขอ ดังนี้ จํานวนพื้นที่โดยรวมของหองสมุด บริเวณที่นั่งอานสะอาด/เรียบรอย
ความเงียบสงบในหองสมุด แสงสวางในหองสมุด ( x =3.50) ดังแสดงในตาราง 8
ตาราง 8 ความพึงพอใจที่มีตอบริการหองสมุดของครูโรงเรียนมงคลวิทยา
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
3.38
2.88
2.38
3.38
3.50
2.75
2.50
3.25
2.75
3.00
3.25
3.25
3.50
3.50
3.50
3.38
3.00
3.25
3.00
3.38
3.14

S.D.
0.52
0.35
0.52
0.52
0.54
0.46
0.54
0.46
0.71
0.54
0.46
0.46
0.54
0.54
0.54
0.74
0.76
0.46
0.54
0.52
0.20

แปลผล
มาก
มาก
นอย
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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สําหรับแบบสอบถามแบบปลายเปดของครูโรงเรียนมงคลวิทยา มีขอเสนอแนะดังนี้
(1) ดานกายภาพของหองสมุด อยากใหมีคอมพิวเตอรสําหรับใชศึกษาคนควาขอมูลทางอินเทอรเน็ต
จํานวน 6 คน (2) ดานทรัพยากรสารสนเทศ อยากใหหอ งสมุดมีหนังสือใหมเขามา จํานวน 5 คน (3)
ดานการบริการของหองสมุด อยากใหหองสมุดมีกิจกรรมเกี่ยวกับการอาน
จํานวน 5 คน

บทที่ 5
การอภิปรายผล
โครงการวิจัยเรื่อง การติดตามผลการดําเนินงานบริการวิชาการแกชุมชนในภาคตะวันออกที่
ประกอบดวยการติดตามผลการดําเนินงานหองสมุด 2 แหง ไดแก หองสมุดโรงเรียนซับนกแกว
วิทยา จังหวัดสระแกว หองสมุดโรงเรียนมงคลวิทยา จังหวัดระยอง ซึ่งเปนโรงเรียนพระปริยัตธิ รรม
ของสามเณร โดยใชกระบวนการ การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลของการดําเนินโครงการและ
พิจารณาบงชี้ถึงจุดเดนหรือจุดดอยของโครงการดวยวิธีการประเมินแบบซิปป (CIPP model)
ผลการประเมินแบบซิปป
1. ดานบริบท ไดแก วัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการบริการวิชาการแกชุมชน
สรุปไดวาสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไดดําเนินการตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการบริการวิชาการแกชุมชนโดยดําเนินกิจกรรมแกหองสมุด
โรงเรียนทั้ง 2 แหง ประกอบดวย
1.1 ดานการปรับปรุงทางกายภาพ ไดแก การปรับปรุงภูมิทัศนทั้งภายในและ
ภายนอกหองสมุดใหมีชีวิต นาเขาใช ตั้งแต บริเวณโดยรอบหองสมุด ทาสีหองสมุด บริเวณที่นั่งอาน
หนังสือ ชั้นวางหนังสือ ปายประชาสัมพันธการใชหองสมุด ปายบอกหมวดหมูหนังสือ ติดไฟฟาเพิ่ม
ในบางจุด ปรับขยายหองสมุด เปนตน
1.2 การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศหองสมุด ไดแก การจัดหาหนังสือ วัสดุหองสมุด
ที่สอดคลองกับการเรียนการสอนและสอดคลองกับชุมชนโดยรอบ ตลอดจนเครื่องคอมพิวเตอร
เครื่องฉายซีดี ชั้นวางหนังสือ เปนตน
1.3 การวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศหองสมุดและการสรางฐานขอมูลทรัพยากร
สารสนเทศทั้งทรัพยากรสารสนเทศที่เปนของเดิมของหองสมุดและสํานักหอสมุดกลางจัดหาให
ภายหลังรวมทั้งประทับตรา ติดสันหนังสือ ติดบารโคดหนังสือ
1.4 การจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน ไดแก การสงเสริมการอานภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ การสอนศิลปะ การเลาเรื่องหนังสือ การสืบคนหาหนังสือ ทักษะการรูสารสนเทศ การ
ซอมหนังสือ ปลูกฝงการมีจติ อาสา มีคุณธรรมใหเกิดแกนักเรียนและคนในชุมชนอยางตอเนื่อง
รักการเรียนรูตลอดชีวติ
1.5 การจัดการอบรมความรูเบื้องตนทางบรรณารักษศาสตรใหแกครู ผูปฎิบัติหนาที่
บรรณารักษรวมทั้งครูและนักเรียนชวยงานหองสมุด เพื่อใหการดําเนินการหองสมุดเปนไปอยาง
ตอเนื่อง มิฉะนั้นจะทําใหไมมีผูใดประสงคจะชวยงานของหองสมุดโรงเรียน เชน การสรางฐานขอมูล
และวัสดุ การวิเคราะหหมวดหมูหนังสือ การเตรียมตัวเลมกอนออกบริการ การจัดหนังสือขึ้นชั้น การ
สืบคนหนังสือในหองสมุด เปนตน
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2. ดานปจจัยนําเขา ไดแก ความพรอมของผูบริหารโรงเรียน ความพรอมของบุคลากรใน
โรงเรียน การจัดสรรงบประมาณ ดังนี้
2.1 ดานความพรอมของผูบริหารโรงเรียน พบวาหองสมุดโรงเรียนทั้ง 2 แหงมี
แผนพัฒนาหองสมุดเปนลายลักษณอักษรและจัดทําโครงการพัฒนาหองสมุดโดยดึงชุมชนเขามามี
สวนรวม หองสมุดทั้ง 2 แหงผูบริหารสนับสนุนหองสมุดในดานใหครูและนักเรียนเขาไปชวยงาน
หองสมุดและสงเสริมกระตุน ใหครู นักเรียนใชหองสมุดประกอบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรม
ตางๆ สําหรับหองสมุดโรงเรียนมงคลวิทยามีโครงการความรวมมือกับหองสมุดประชาชนเทศบาล
จังหวัดระยองโดยนําเอาหนังสือหมุนเวียนมาบริการใหแกพระภิกษุ สามเณร โรงเรียนควรใหขวัญ
และกําลังใจในการทํางานแกครูบรรณารักษใหมากๆ ซึ่งการตั้งเปนคณะกรรมการ เพื่อมิใหครู
ผูรับผิดชอบรูส ึกเบื่อหนายในงานหองสมุด (มณีรัตน พรหมสุวรรณศิริ. 2541: 280)
2.2 ดานความพรอมของบุคลากรในโรงเรียนพบวาโรงเรียนทั้ง 2 แหงครูที่ไดรับ
มอบหมายใหดูแลหองสมุดมีภาระงานสอนและงานพิเศษอื่น ๆ มาก ทําใหมีเวลาในการดําเนินงาน
หองสมุดนอยและไมมีความรูตรงกับวิชาชีพ หองสมุดเปด-ปดไดบางเวลาเทานั้น แตครูในโรงเรียนก็
มีโอกาสใหการสนับสนุนและพัฒนาหองสมุดโดยใหคําปรึกษาแนะนําในการจัดกายภาพ คัดเลือก
หนังสือ เขารวมอบรมการใชหองสมุดตลอดจนสนับสนุนใหนักเรียนมาชวยงานหองสมุดอยาง
ตอเนื่อง
2.3 ดานการจัดสรรงบประมาณทัง้ 2 โรงเรียนมีงบประมาณจํากัดไมเพียงพอที่จะ
จางบุคลากรสายวิชาชีพมาดูแลหองสมุด
สวนโรงเรียนมงคลวิทยา ไมมีการกําหนดงบประมาณใหกับหองสมุดหาก
ตองการอะไรใหขออนุมัติเปนคราว ๆ แกปญหาโดยแสวงหาแหลงสนับสนุนดานการเงินและ
ทรัพยากร เชนจากศูนยคณ
ุ ธรรม
สวนโรงเรียนซับนกแกววิทยา มีการแบงงบประมาณประจําปสําหรับ
หองสมุดแต ไดรับงบประมาณนอย สวนมากจะแสวงหาแหลงสนับสนุนดานทรัพยากรจากชุมชน
โดยการประชาสัมพันธขอรับบริจาคหนังสือ ขอความรวมมือจากวัด องคการบริหารสวนตําบล
(อบต.) องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) และการสรางเครือขายระหวางโรงเรียน
3. ดานกระบวนการ ไดแก การจัดทางกายภาพ การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ การจัด
กิจกรรมสงเสริมการอาน
3.1 การจัดทางกายภาพพบวาหองสมุดโรงเรียนทั้ง 2 แหงมีปญหาเรื่องความคับ
แคบ ขนาดของหองสมุดยังไมเหมาะสม บรรยากาศรอน ครุภณ
ั ฑสําหรับใชงานยังมีไมเพียงพอและ
ไมเหมาะสม สวนหองสมุดโรงเรียนซับนกแกววิทยาอยูชั้นลางสุดติดพื้นดินทําใหมีปญหาดาน
ความชื้นเปนสวนใหญ เวลาฝนตกทําใหหนังสือเสียหายและเปนสาเหตุทําใหหองสมุดมักมีกลิ่น
อับชื้น
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3.2 การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ พบวาหองสมุดโรงเรียนทั้ง 2 แหงมีงบประมาณ
จํากัด แตมีแผนพัฒนาตลอดทั้งปโดยมีทั้งผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และ
ประชาชนในชุมชนรวมกันชวยพัฒนาหองสมุด ตลอดจนขอความชวยเหลือจากหนวยงานรัฐบาล
และเอกชนอีกดวยทําใหมีทรัพยากรสารสนเทศเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
3.3 การจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน พบวาโรงเรียนทั้ง 2 แหง กําหนดใหครูผูสอน
วางแผนการสอนโดยมีกิจกรรมที่จะตองนํานักเรียนมาใชหองสมุด สนับสนุนการจัดกิจกรรมสงเสริม
การอานและมีชั่วโมงสอนการใชหองสมุดแกนักเรียนแตผลการวิจัยพบวา ครูนํานักเรียนเขามาจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในหองสมุดนอยมาก ซึ่งอาจเนื่องมาจากขาดการวางแผนรวมกันในขัน้
เตรียมแผนการสอนในเนื้อหาวิชาที่สอนโดยใชหองสมุด (จารวี ฟกโพธิ์. 2554: 27) ซึ่งครู
บรรณารักษควรมีการประชาสัมพันธและจัดกิจกรรมสงเสริมการอานอยางสม่ําเสมอและพยายาม
ชักชวนใหครูเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมสรางเสริมการอาน
4. ดานผลผลิต ไดแก พฤติกรรมการใชหองสมุดของนักเรียน พฤติกรรมการใชหองสมุด
ของครู ความพึงพอใจของครูที่มีตอบริการหองสมุด ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบริการ
หองสมุดนิสัยรักการอานของนักเรียน
4.1 พฤติกรรมการใชหองสมุดของนักเรียน
นักเรียนของโรงเรียนทั้ง 2 แหงเขาใชหองสมุดแตกตางกัน โดยนักเรียน
โรงเรียนซับนกแกววิทยา เขาใชหองสมุด 1-2 วันตอสัปดาหมากที่สุด เนื่องจากหองสมุดเปดบริการ
เฉพาะชวงพักกลางวัน ครูควรมอบใหนกั เรียนศึกษาคนควาเพิ่มเติมในหองสมุดและไดรับการสอน
ทักษะในการคนหาสารสนเทศจากครู ทําใหนักเรียนเกิดความพึงพอใจในการเขาใชหองสมุด (ปทมา
อินทรวิมล. 2552: 80) สวนนักเรียนโรงเรียนมงคลวิทยาเขาใชหองสมุด 5 วันตอสัปดาหมากที่สุด
วัตถุประสงคในการเขาใชหอ งสมุดของทั้ง 2 โรงเรียนคือนักเรียนเขาใชหองสมุดเพื่ออานหนังสือ
และยืมหนังสือไมบอย สวนประเภทของหนังสือที่อานมากที่สุดคือการตูนและความรูทั่วไป
ตามลําดับซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของธิดา สุวรรณสาครกุล (2554: บทคัดยอ) ที่พบวานักเรียน
มัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวมสวนใหญอานการตูนใหความบันเทิง นิตยสารบันเทิง
และหนังสือพิมพตามลําดับแสดงวานักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนทั้ง 2 แหง แมวามี
ศักยภาพที่จะอานหนังสือประเภทเรื่องสัน้ นิยายหรือหนังสือเกี่ยวกับอาชีพได แตยังคงชอบอาน
หนังสือที่งายกวาซึ่งครูผูสอนและบรรณารักษควรฝกฝนใหนักเรียนมัธยมศึกษาไดอานหนังสือ
ประเภทอื่น ๆ ใหมากขึ้น แตหนังสือการตูนกับเด็กเปนของคูกันโดยธรรมชาติอยูแลว ไมควร
เขมงวดเกินไปกับเด็กที่ชอบอานการตูน นิสัยรักการอานจะคอย ๆ พัฒนาจากการอานหนังสือ
ประเภทหนึ่งไปอีกประเภทหนึ่ง และจะขยายวงกวางไปเรื่อย ๆ รวมทั้งจากภาษาหนึ่งไปสูอีก
ภาษาหนึ่ง จากความสนใจอานการตูนไทย การตูนญีป่ ุนแปลเปนไทย ก็อาจจะขยายอานการตูนฝรั่ง
การตูนญี่ปุนดวยก็เปนได (มณีรัตน สุทโชติรตั น. 2537: 79) การปลูกฝงนิสัยรักการอานเปน
สิ่งจําเปนอยางยิ่งเพราะจะชวยใหประสบผลสําเร็จในชีวติ
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4.2 พฤติกรรมการใชหองสมุดของครู
พบวาพฤติกรรมการใชหองสมุดของครูผูสอนทั้ง 2 แหงเขาใชหองสมุด
คอนขางนอยและนํานักเรียนเพื่อเขามาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหองสมุดนอย สําหรับ
วัตถุประสงคที่เขาใชคือเพือ่ ศึกษาคนควา และเตรียมการสอน มีการยืมหนังสือนาน ๆ ครั้ง ประเภท
ของหนังสือที่เลือกอานคือตําราวิชาการและความรูทั่วไป สําหรับการนํานักเรียนเพือ่ จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนในหองสมุดก็มีนอยเชนกัน ซึ่งคลายคลึงกับงานวิจัยของ จารวี ฟกโพธิ์ (2554: 53-56)
ที่พบวาครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 มีการ
ใชหองสมุดประกอบการสอนโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อแยกเปนรายขอมีการใชระดับมากใน
เรื่องของการกําหนดหัวขอเกี่ยวกับเนื้อหาที่สอนใหนักเรียนไปศึกษาคนควาเพิ่มเติมจากหนังสือ
ทั่วไปภายในหองสมุด สวนในเรื่องของการนํานักเรียนไปจัดกิจกรรมในหองสมุด พบวาครูทั้ง 2
โรงเรียนมีการนํานักเรียนมาจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนการสอนในหองสมุดนาน ๆ ครั้งมากที่สุด และ
รองลงมาคือไมเคยนํานักเรียนมาจัดกิจกรรม ที่เปนเชนนั้นก็อาจเนื่องจากจํานวนภาระงานสอนใน
หองเรียนของครูแตละคนมีจํานวนมากหรือเคยชินกับการสอนในรูปแบบเดิม คือการบรรยายในชั้น
เรียนโดยใชแบบเรียนและเอกสารที่ครูมีอยูเพื่อใชประกอบการสอนเปนหลัก และครูผูสอนเปนกังวล
วาจะสอนไมทนั จึงไมจัดกิจกรรมที่จะใชหอ งสมุดประกอบการสอน
4.3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มตี อ บริการหองสมุด
ความพึงพอใจที่มีตอบริการหองสมุด นักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยูใน
ระดับมาก สําหรับรายละเอียดของความพึงพอใจตอบริการของหองสมุดที่มีความพึงพอใจมากที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุดของโรงเรียนซับนกแกววิทยาคือหองสมุดมีความสะอาดนาเขาใช สวนโรงเรียนมงคล
วิทยาคือหองสมุดมีจํานวนเกาอี้หรือที่นั่งเพียงพอ สวนคาเฉลี่ยความพึงพอใจระดับนอยทั้ง 2
โรงเรียนที่ตรงกันคือ จํานวนคอมพิวเตอรใชคนหาหนังสือมีเพียงพอ และจํานวนคอมพิวเตอรใช
สืบคนอินเทอรเน็ตมีเพียงพอซึ่งสอดรับกับความตองการของนักเรียนทั้ง 2 โรงเรียนที่ตองการใช
คอมพิวเตอรเพื่อสืบคนทางอินเทอรเน็ตและคนหาหนังสือในฐานขอมูลเพิ่มมากขึ้น
4.4 ความพึงพอใจของครูที่มีตอบริการหองสมุด
ความพึงพอใจที่มีตอบริการหองสมุด ครูของโรงเรียนซับนกแกววิทยามี
ความพึงพอใจตอสภาพความเรียบรอยของชั้นหนังสือมากที่สุด สวนความพึงพอใจที่อยูในระดับนอย
สุดคือสภาพตัวเลมหนังสือเกา ชํารุด สวนครูโรงเรียนมงคลวิทยามีความพึงพอใจตอบริการหองสมุด
ในระดับมากที่สุดถึง 4 ขอคือ จํานวนพื้นที่โดยรวมของหองสมุด บริเวณที่นั่งสะอาด เงียบสงบและมี
แสงสวางเพียงพอ สวนความพึงพอใจที่มีอยูในระดับนอยสุด 2 ขอเทากันคือจํานวนคอมพิวเตอรที่ใช
ในการคนหาหนังสือ และการมีสวนรวมในการแนะนําหนังสือเขาหองสมุด
4.5. นิสัยรักการอานของนักเรียน
นักเรียนมัธยมศึกษาของโรงเรียนทั้ง 2 แหง พบวานิสัยรักการอานที่เปน
จริงที่มีคาเฉลีย่ มากที่สุดคือนักเรียนชอบไปหองสมุด เพราะนักเรียนไดความรูใหม ๆ จากการอาน
หนังสือ ทั้งนี้อาจเปนเพราะ นักเรียนพบวาการอานจะทําใหมีความรูเ พิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับผล
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การศึกษาสภาพการอานของนักเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (กรมวิชาการ. 2545: ออนไลน)
ที่พบวานักเรียนใหเหตุผลในการอานโดยเรียงจากมากไปหานอยตามลําดับ ไดแก ชวยเพิ่มพูน
ความรู เพื่อความสนุกสนาน สวนนิสัยรักการอานที่นักเรียนเห็นวาไมเปนจริง ตรงกันทั้ง
2 โรงเรียนคือเวลาชวงพักกลางวัน นักเรียนจะไปอานหนังสือที่หองสมุดเพราะโรงเรียนทั้ง 2 แหง
เปดบริการเฉพาะชวงบางเวลาเทานั้น
สําหรับความคิดเห็นเพิ่มเติม พบวานักเรียนของทั้ง 2 โรงเรียนมีความตองการดาน
ตาง ๆ ดังนี้
ดานกายภาพของหองสมุดที่นักเรียนมีความตองการสูงสุดคืออยากใหมีคอมพิวเตอร
เพื่อใชในหองสมุดมากขึ้น และอยากใหหอ งสมุดมีพื้นที่กวางขวางมากขึ้น
ดานทรัพยากรสารสนเทศที่นักเรียนมีความตองการสูงสุดคือ จํานวนหนังสือใหม ๆ
เพิ่มมากขึ้น
ดานการบริการของหองสมุดที่นักเรียนมีความตองการสูงสุดคือ อยากใหขยายเวลา
การใหบริการและขยายเวลาในการยืม-คืนหนังสือเพิ่มขึ้น
สรุป
จากการติดตามผลการดําเนินงานบริการวิชาการแกชุมชนในภาคตะวันออกขางตน พบวา
หองสมุดโรงเรียนยังคงดําเนินกิจกรรมการใหบริการอยางตอเนื่องภายใตขอจํากัดตาง ๆ กัน
โดยเฉพาะความพรอมดานบุคลากรที่รับผิดชอบดําเนินการและดูแลกิจการดานหองสมุด เนื่องจาก
มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่รับผิดชอบในภาระหนาที่ดังกลาวตามวาระและเหตุอันจําเปนตาม
สถานการณ จึงทําใหสามารถสรุปไดวาปจจัยในการดําเนินงานหองสมุดประการหนึ่งที่สําคัญนั้นก็คือ
บุคลากรที่รับผิดชอบภาระหนาที่งานหองสมุด คณะผูวิจัยจึงมุงไปที่ประเด็นการพัฒนาหรือใหความรู
ดานหองสมุดแกบุคลากรทีร่ ับผิดชอบดวยการอบรมเชิงปฏิบัติการ เนื่องจากบุคลากรนี้จะเปนตัว
ขับเคลื่อนสําคัญใหงานหองสมุดสามารถดําเนินไปไดอยางตอเนื่อง ความรูเกี่ยวกับงานหองสมุด
ประกอบดวยความรูพื้นฐานในการบันทึกรายการบรรณานุกรมหนังสือ การจัดกิจกรรมสงเสริม
การอาน และการดูแลบํารุงรักษาหนังสืออยางงาย ดวยความรูพื้นฐานเหลานี้จะทําใหบุคลากรที่
รับผิดชอบสามารถนําไปปรับหรือประยุกตใชตามสภาวะของเหตุการณในแตละหองสมุดได
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ภาคผนวก
-แบบสัมภาษณผูบริหารโรงเรียนดานการสนับสนุนการดําเนินงานของหองสมุด
-แบบสอบถามนิสัยรักการอานสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษา
-แบบสอบถามพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใชบริการหองสมุดของนักเรียน
-แบบสัมภาษณ การใหการสนับสนุนของครู
-แบบสอบถามพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใชบริการหองสมุดของครู
-ประมวลภาพโครงการวิจัยเรื่อง การติดตามผลการดําเนินงานบริการวิชาการแกชมุ ชนในภาค
ตะวันออก

แบบสัมภาษณผูบริหารโรงเรียนดานการสนับสนุนการดําเนินงานของหองสมุด
วันที่สัมภาษณ............................................โรงเรียน..................................................................
ชื่อผูอํานวยการ........................................................................................................................
1. ขอมูลทั่วไป
1.1 ระยะเวลาในการปฏิบตั หิ นาที่ในโรงเรียน..................................ป.........................เดือน
1.2 จํานวนผูชวยงานบริหารโรงเรียน....................................คน
2. การสนับสนุนของผูบริหาร
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)................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
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2.4 ภาระงานที่กําหนดใหครูบรรณารักษ
เปนบรรณารักษอยางเดียว
เปนบรรณารักษและสอนดวย
ขอสําเนาเอกสาร (จํานวนชั่วโมงสอน)
เปนบรรณารักษ สอน และงานอื่น ๆ ขอสําเนาเอกสาร (จํานวนชั่วโมงสอน/ภาระงานอื่น
ทีไดรับมอบหมาย)
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
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
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2.10 การใหความสําคัญตอหองสมุด
1) กําหนดใหครูผูสอนวางแผนการสอน โดยมีกิจกรรมที่ตองนํานักเรียนมาใชหองสมุด
ใช
ไมใช
อยางไร....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
2) สนับสนุนใหบรรณารักษจัดกิจกรรมเลานิทาน หรือแนะนําหนังสือในหองสมุด
สัปดาหละครัง้
ใช
ไมใช
3) กําหนดใหบรรณารักษสอนการใชหอ งสมุดแกนักเรียนทุกชัน้ 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
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
2) จัดหาคอมพิวเตอรในการคนหาหนังสือเพิ่มเติม
ใช
ไมใช
3) จัดหาคอมพิวเตอรในการคนอินเทอรเน็ตเพิ่มเติมเพิ่มเติม
ใช
ไมใช
4) สนับสนุนโปรแกรมหองสมุดเพื่อใชในการคนหาหนังสือ
ใช
ไม
5) สนับสนุนการจัดหาหนังสือ สื่อ อื่นๆ เขาหองสมุด
ใช
ไมใช
เชน หางบใหตางหากเพิ่ม
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
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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......................................................................................................
3. ตามความคิดเห็นของทานแลว คิดวาปจจัยทีช่ วยเกื้อหนุนความสําเร็จของหองสมุด
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
4. ปญหา/อุปสรรค หรือขอจํากัดตางๆ ที่ประสบ ไดแก
งบประมาณ
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
บุคลากร
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
อาคารสถานที่
..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
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แบบสอบถามนิสัยรักการอานสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษา
โรงเรียน.......................................................................................................................................
ระดับชั้นที่เรียน (

) มัธยม 1 - 3

(

) มัธยม 4 - 6

คําชี้แจง ใหนักเรียนกาเครื่องหมาย / ลงในชองที่ตรงกับการกระทําของนักเรียนตามความเปนจริง
ขอความ
จริงมาก
1. นักเรียนมักยืมหนังสือจากหองสมุดโรงเรียนไปอาน
2. นักเรียนอานหนังสือพิมพทุกวัน
3. เวลาวางชวงพักกลางวัน นักเรียนจะไปอานหนังสือใน
หองสมุด
4. นักเรียนหาหนังสือมาอานเพิ่มเติมบทเรียนในแตละวิชา
5. นักเรียนเขารวมกิจกรรมสงเสริมการอานของหองสมุด
6. นักเรียนชอบอานหนังสือเมื่อมีเวลาวาง
7. นักเรียนรูสึกวาเวลาหมดไปอยางรวดเร็วเมื่ออาน
หนังสือ
8. นักเรียนชอบอานหนังสือใหมในหองสมุดของโรงเรียน
9. นักเรียนชอบไปหองสมุด เพราะมีหนังสือหลากหลาย
ประเภทใหเลือกอาน
10. เมื่อนักเรียนอานหนังสือเสร็จแลว มักเก็บวางเปน
ระเบียบ
11. เมื่อนักเรียนเกิดความสงสัยในเรื่องใด จะหาหนังสือที่
เกี่ยวกับเรื่องนั้นมาอานใหหายสงสัย
12. นักเรียนคอยดูแลรักษาหนังสือไมใหชํารุดเสียหาย
13. นักเรียนและเพื่อนแลกเปลี่ยนหนังสือกันอาน
14. นักเรียนชอบจดบันทึกขอความหรือเนื้อเรื่องที่
นาสนใจจากหนังสือที่อาน
15. นักเรียนจะคุยหรือเลาเรือ่ งจากหนังสือที่อานใหเพื่อน
ฟง
16. นักเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับจากการอานหนังสือ
ไปใชในชีวติ ประจําวันได
17. นักเรียนไดความรูใหม ๆ จากการอานหนังสือ

จริง

ไมจริง ไมจริงเลย
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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
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ใหคําแนะนําเกี่ยวกับแนวทางทีเ่ หมาะสมในการพัฒนาหองสมุด
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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ประมวลภาพโครงการวิจัยเรื่อง การติดตามผลการดําเนินงานบริการวิชาการแกชุมชน
ในภาคตะวันออก
โรงเรียนซับนกแกววิทยา จังหวัดสระแกว
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โรงเรียนมงคลวิทยา จังหวัดระยอง

