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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้เปนการติดตามผลการดําเนินงานบริการวิชาการแกชุมชนในภาคเหนือ โดยมี
จุดมุงหมาย เพื่อติดตามผลการดําเนินงานบริการวิชาการแกชุมชนในภาคเหนือ ของสํานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยใชวิธกี ารประเมินผลหลังสิ้นสุดโครงการในรูปแบบซิปป (CIPP
model) ที่เปนการประเมินผลผลิตของโครงการซึ่งหองสมุดไดดําเนินการในภาคเหนือ จํานวน 3
โรงเรียน ไดแก โรงเรียนบานสวา โรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสขุ จังหวัดนาน และโรงเรียนบานโคก
วิทยา จังหวัดอุตรดิตถ กลุม ตัวอยางประกอบดวยผูบริหาร จํานวน 3 คน ครู จํานวน 53 คน นักเรียน
จํานวน 623 คน ของทั้ง 3 โรงเรียน โดยการสุมอยางเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูลประกอบดวยแบบสัมภาษณผูบริหารโรงเรียนดานการสนับสนุนการดําเนินงานของหองสมุด แบบ
สัมภาษณการใหการสนับสนุนของครู แบบสอบถามพฤติกรรมการใชหองสมุดและความพึงพอใจตอ
บริการหองสมุดของนักเรียนและครู แบบสอบถามนิสยั รักการอานของนักเรียน ผลการวิเคราะหขอมูล
พบวาปจจัยทีเ่ อื้อตอความสําเร็จในการดําเนินงานหองสมุดตามทัศนะของผูบริหารโรงเรียน ไดแก
บุคลากร เมื่อสรุปขอมูลพบวาปจจัยที่สงผลตอการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการที่ยั่งยืนของสํานัก
หอสมุดกลางนั้นประกอบดวยผูบริหารโรงเรียนและบุคลากร ดังนั้นแนวทางในการจัดดําเนินงาน
โครงการบริการวิชาการที่ยงั่ ยืนของสํานักหอสมุดกลางจึงประกอบดวย (1) การศึกษาความตองการของ
ชุมชน (2) ความพรอมของชุมชน และ (3) การกําหนดรูปแบบการจัดบริการวิชาการแกชุมชน

Ratanaporn Sanguanprasatporn. (2014) A Follow-Up Study of Community Service
Project in North Region Launched by Staff at Central Library, SWU. Bangkok:
Central Library Srinakharinthawirot University

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 north region of Thailand including 3 schools in Nan province and Uttaradit province The
subjects comprised 3 school administrators, 53 teachers and 623 students at Bansawa School
, Wat donmongkol Santisuk School (Nan province) and Ban Khok Witthaya School (Uttaradit
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.

บทที่ 1
บทนํา
ภูมิหลัง
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดดําเนินโครงการบริการวิชาการแก
ชุมชนตาง ๆ ทั้งในภาคเหนือ ภาคใต ภาคตะวันออก และภาคกลาง โดยดําเนินการปรับปรุง
หองสมุดโรงเรียนใหไดมาตรฐานในดานตาง ๆ อาทิ เชน การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ การ
วิเคราะหหมวดหมูหนังสือ การสรางฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุด การจัดกายภาพ
หองสมุด การจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน เปนตน ทั้งนี้เพื่อใหโรงเรียนไดใชเปนแนวทางในการ
ดําเนินงานหองสมุดโรงเรียนตอไป
สําหรับหองสมุดโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งไดดําเนินการไปแลวมี ดังนี้
1. โรงเรียนบานสวา จังหวัดนาน สํานักหอสมุดกลาง ไดดําเนินการจัดหาหนังสือ วารสาร
หนังสือพิมพ และสื่อโสตทัศนวัสดุ การลงรายการฐานขอมูลบรรณานุกรม จัดทําคูมือสืบคนขอมูล
ปรับปรุงดานกายภาพหองสมุด รวมทั้งจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน เพื่อสงเสริมและกระตุนใหครูและ
นักเรียนไดใชหองสมุดเพื่อการอาน
2. โรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสุข จังหวัดนาน สํานักหอสมุดกลาง ไดดําเนินการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ ปรับปรุงดานกายภาพหองสมุด รวมทั้งจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน เพื่อ
สงเสริมและกระตุนใหครูและนักเรียนไดใชหองสมุดเพื่อการอาน
3. โรงเรียนบานโคกวิทยา จังหวัดอุตรดิตถ สํานักหอสมุดกลาง ไดดําเนินการปรับปรุง
หองสมุดโรงเรียนบานโคกวิทยาคม อําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ โดยการจัดหาหนังสือ วารสาร
หนังสือพิมพ และสื่อโสตทัศนวัสดุ การลงรายการฐานขอมูลบรรณานุกรม จัดทําคูมือสืบคนขอมูล
ปรับปรุงดานกายภาพหองสมุด รวมทั้งจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน เพื่อสงเสริมและกระตุนใหครู
นักเรียนใชหองสมุด รักการอานและการศึกษาตลอดชีวติ
จากการดําเนินงานทั้ง 3 โรงเรียน จึงสรุปกิจกรรมของโครงการบริการวิชาการแกชุมชนที่
จัดใหแกหองสมุดโรงเรียนประกอบดวย
1. การปรับปรุงทางกายภาพ ไดแก การทาสีหองสมุด การแบงพื้นที่เปนสัดสวน การจัดวาง
ครุภัณฑ และการจัดชั้นหนังสือ
2. การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ไดแก การจัดหา คัดเลือกหนังสือ และวัสดุหองสมุดให
สอดคลองกับการเรียนการสอนของโรงเรียน การวิเคราะหหมวดหมูดวยระบบทศนิยมของดิวอี้ และ
สรางฐานขอมูลหองสมุด โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป PLS3.04
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3. การจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน ไดแก การสงเสริมการอานภาษาไทย การอาน
ภาษาอังกฤษ การเลานิทาน การเลาเรื่องหนังสือ จัดอบรมความรูเบือ้ งตนทางบรรณารักษใหกับครูผู
ปฏิบัติหนาทีบ่ รรณารักษ การสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ และการใชหองสมุด
จากการดําเนินงานดังกลาวขางตน สํานักหอสมุดกลางจึงมีความประสงคที่จะทราบผลการ
ดําเนินงานที่เปนรูปธรรม วิธีการหนึ่งคือการประเมินโครงการบริการวิชาการที่จัดใหแกชุมชน ทั้งนี้
เพื่อนําผลการประเมินไปปรับปรุงการดําเนินงานในทุกดาน เพื่อคนหาปจจัยที่มีผลตอการ
ดําเนินงานโครงการบริการวิชาการแกชมุ ชนที่ยั่งยืนแกหองสมุดโรงเรียน และสามารถนํามาพัฒนา
และปรับปรุงการดําเนินโครงการบริการวิชาการแกชมุ ชนที่ยั่งยืนของสํานักหอสมุดกลางไดตอไป
วัตถุประสงคของโครงการวิจัย
เพื่อติดตามผลการดําเนินงานบริการวิชาการแกชุมชนในภาคเหนือของสํานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขอบเขตของโครงการวิจยั
1. กระบวนการโครงการวิจัย การประเมินผลการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการแก
ชุมชนของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ดําเนินงานตามปจจัยที่มีผลตอการ
ดําเนินงานตามโครงการบริการวิชาการแกชุมชนที่ยั่งยืนของสํานักหอสมุดกลาง
2. ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากร คือ ผูบริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน
ในโรงเรียนภายใตโครงการบริการวิชาการแกชุมชนเขตพื้นที่ภาคเหนือ จํานวน 3 แหง ไดแก
โรงเรียนบานสวา จังหวัดนาน โรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสุข จังหวัดนาน โรงเรียนบานโคกวิทยา
จังหวัดอุตรดิตถ กลุมตัวอยาง คือผูบริหาร คณะครู และนักเรียนในโรงเรียนทั้ง 3 แหงที่ไดมาดวยการ
สุมอยางเฉพาะเจาะจง (Purposive random sampling) ประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน จํานวน 3 คน
ครู จํานวน 53 คน นักเรียน จํานวน 623 คน
นิยามศัพทเฉพาะ
1. การประเมินโครงการ (Project evaluation) หมายถึง กระบวนการการเก็บรวบรวมและ
วิเคราะหขอมูลของการดําเนินโครงการ และพิจารณาบงชี้ใหทราบถึงจุดเดนหรือจุดดอยของ
โครงการนั้นอยางมีระบบแลวตัดสินใจวาจะปรับปรุงแกไขโครงการนั้นเพื่อการดําเนินงานตอไปหรือ
จะยุติการดําเนินงานโครงการนั้นเสีย
2. การประเมินโครงการแบบซิปป (CIPP model) หมายถึง การประเมินที่เปนกระบวนการ
ตอเนื่องเพื่อใหไดสารสนเทศสําหรับการตัดสินใจ แบงออกเปน 4 ดาน คือ
2.1 ดานบริบท (Context) ไดแก วัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการบริการวิชาการ
แกชุมชน
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2.2 ดานปจจัยนําเขา (Input) ไดแก 1) ความพรอมของผูบริหารโรงเรียน 2) ความ
พรอมของบุคลากรในโรงเรียน 3) การจัดสรรงบประมาณ
2.3 ดานกระบวนการ (Process) ไดแก 1) การจัดทางกายภาพหองสมุด 2) การ
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 3) กิจกรรมสงเสริมการอาน
2.4 ดานผลผลิต (Output) ไดแก 1) พฤติกรรมการใชหองสมุดของนักเรียน
2) พฤติกรรมการใชหองสมุดของครู 3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการดําเนินงานหองสมุด
4) ความพึงพอใจของครูที่มีตอการดําเนินงานหองสมุด 5) นิสัยรักการอานของนักเรียน
กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย
การวิจัยครั้งนีใ้ ชวธิ ีการประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ ในรูปแบบซิปป (CIPP model) ที่เปน
การประเมินผลผลิตของโครงการ เปนการประเมินที่มุงตอบคําถามวาโครงการประสบความสําเร็จ
ตามแผนที่วางไวหรือไม ผลผลิตเปนไปตามวัตถุประสงคหรือไม สําหรับการประเมินหลังสิ้นสุด
โครงการ ใชเทคนิคการประเมินดวยการติดตามผล (Follow-up study) โดยผลการประเมินนี้จะให
ขอมูลสําหรับการพิจารณาแนวทางในการจัดบริการวิชาการแกชุมชนที่ยั่งยืนตอไป

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาเอกสาร และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยนําเสนอตามหัวข้อ
ดังต่อไปนี้
1. การติดตามผลโครงการ
2. แนวคิดเกีย่ วกับการประเมินโครงการ
3. บริการวิชาการแก่ชุมชนของสํานักหอสมุดกลาง
4. งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
การติ ดตามผลโครงการ
1. จุดมุง่ หมายของการติดตามผลโครงการ ประกอบด้วยข้อสําคัญ ดังนี้
1.1 เพือ่ ให้การดําเนินโครงการเป็ นไปตามแผนทีก่ าํ หนดไว้ทงั ้ ในด้านปจั จัยนําเข้า
กิจกรรมและขัน้ ตอนต่าง ๆ
1.2 เพือ่ การใช้ทรัพยากรได้เต็มทีค่ มุ้ ค่า เกิดการประหยัดทรัพยากรต่าง ๆ ของ
โครงการ
1.3 เพือ่ ให้ทราบถึงปญั หา อุปสรรค ข้อขัดข้องต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ตัง้ แต่ชว่ งเริม่ ดําเนิน
โครงการ และระหว่างดําเนินโครงการ
1.4 เพือ่ ให้ได้แนวทางการแก้ไขปรับปรุง เปลีย่ นแปลงปจั จัยนําเข้า กิจกรรม และ
ขัน้ ตอนต่าง ๆ ของโครงการ
1.5 เพือ่ ส่งเสริมสนับสนุนให้โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์
2. ประโยชน์ของการติดตามโครงการ สามารถนําไปใช้แก้ปญั หาต่าง ๆ ระหว่างการ
ดําเนินโครงการ โดยการปรับเปลีย่ นกิจกรรมขัน้ ตอน รองลงมา คือ ใช้สาํ หรับการวางแผนจัด
โครงการในอนาคต ซึง่ ประโยชน์ต่าง ๆ ของการติดตามโครงการ สามารถแยกเป็นข้อ ๆ ได้ดงั นี้
(พิสณุ ฟองศรี. 2553: 111-112)
2.1 ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการดําเนินโครงการ
2.2 ทราบข้อดี ข้อบกพร่อง ตลอดจนปจั จัยทีท่ าํ ให้การดําเนินโครงการมีปญั หา ทํา
ให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุดอย่างทันท่วงที หรือในโอกาสต่อไป
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2.3 คุม้ ค่า ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดําเนินโครงการ
2.4 สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ขอ้ มูลต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับโครงการ เพือ่
นําเสนอการดําเนินโครงการในเชิงสถิตหิ รือวิทยาศาสตร์ ทําให้ได้รบั การเชื่อถือและยอมรับจากผูท้ ่ี
เกีย่ วข้อง
2.5 กระตุน้ ให้ผปู้ ฏิบตั งิ าน และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับโครงการ มีความสํานึกต่อหน้าที่
ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนคิดค้นปรับปรุงโครงการอย่างสมํ่าเสมอ
อย่างรัดกุม มี
2.6 ผูบ้ ริหารระดับต่าง ๆ ของโครงการสามารถวินิจฉัยสังการได้
่
เหตุผล
2.7 สร้างความสัมพันธภาพอันดีระหว่างผูบ้ ริหารกับผูป้ ฏิบตั งิ านของโครงการ
ตลอดจนผูท้ เ่ี กีย่ วข้องอื่น ๆ
2.8 เป็ นขวัญและกําลังใจต่อผูป้ ฏิบตั ิ
2.9 เป็ นสารสนเทศสําหรับการประเมินผล
แนวคิ ดเกี่ยวกับการประเมิ นโครงการ
ความหมายของการประเมินโครงการ มีนกั วิชาการให้ความหมายเกีย่ วกับการประเมิน
โครงการไว้ ดังนี้
พิชติ ฤทธิ ์จรูญ (2555: 71) ให้ความหมาย การประเมินโครงการว่า หมายถึง กระบวนการ
เชิงระบบเพือ่ การตรวจสอบหรือชีบ้ ่งถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการซึง่ จะช่วยให้ได้
ข้อมูลสารสนเทศทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเกีย่ วกับการบริหารจัดการ ปรับปรุงและพัฒนา
โครงการ
สุชาติ ประสิทธิ ์รัฐสินธุ์ (2554: 2) การประเมินผลโครงการ หมายถึง กระบวนการศึกษา
แสวงหาความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับการดําเนินโครงการว่าเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และขัน้ ตอนต่างๆ
ทีไ่ ด้กาํ หนดไว้หรือไม่ มีปญั หาและอุปสรรคอะไร และบรรลุตามเป้าหมายทีต่ อ้ งการหรือไม่ มี
ผลกระทบในแง่มมุ ต่างๆอย่างไรทีเ่ กิดขึน้ จากโครงการบ้าง
เชาว์ อินใย (2553: 4) ได้กล่าวว่า การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการพิจารณา
ตัดสินคุณค่า โดยการค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆจากชุดของกิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้ อย่างมีระบบมา
ประกอบการตัดสินใจ ตีคา่ ผลการดําเนินการนัน้ ว่าบรรลุวตั ถุประสงค์หรือไม่ ใช้เป็ นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการจัดการ
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อเนก พ. อนุ กลู บุตร (2556: 18) หมายถึงการตัดสินคุณค่าโครงการโดยใช้ขอ้ มูลหรือเกณฑ์
ต่าง ๆ เป็ นการค้นหาความจริงแบบวิทยาศาสตร์แล้วตัดสินเป็ นคุณค่าตามเกณฑ์
พิสณุ ฟองศรี (2553: 68) ได้ให้ความหมายของการประเมินโครงการว่า เป็ นกระบวนการ
ตัดสินคุณค่าของโครงการในระยะหนึ่งระยะใดหรือทุกระยะ โดยนําสารสนเทศจากการวัดมา
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ทก่ี าํ หนดไว้ เพือ่ ตัดสินจัดทําโครงการ ทดลองหรือนําร่องปรับเปลีย่ น ระงับ
ปรับปรุง ขยายผล หรือยกเลิกโครงการนันเอง
่
จิระศักดิ ์ สาระรัตน์ (2551: 8-9) ได้กล่าวถึงความหมายของการประเมินโครงการว่า การ
ประเมินโครงการเป็ นการประเมินทีซ่ บั ซ้อน จะต้องมีความละเอียด มีทศั นะกว้างว่าจะทําการ
ประเมินจุดใด และในรูปแบบใด และการประเมินโครงการจะต้องกําหนดให้ชดั เจนว่าจะประเมินอะไร
การหาข้อมูลเป็ นสิง่ จําเป็ นในการประเมินโครงการ การเก็บรวบรวมข้อมูล เพือ่ กําหนดเกณฑ์ และ
กําหนดเครือ่ งมือในการประเมินต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ การวิเคราะห์ผลของการประเมินจะต้อง
ทําอย่างระมัดระวัง และมีความเทีย่ งตรง เพือ่ พิจารณาปรับปรุง และเปลีย่ นแปลงโครงการให้
เหมาะสมต่อไป
จากความหมายดังกล่าวพอสรุปได้วา่ การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการทีเ่ ก็บ
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์เกีย่ วกับโครงการอย่างเป็ นระบบทุกขัน้ ตอน เพือ่ ใช้เป็ นข้อมูลในการ
ตัดสินใจว่าจะปรับปรุงหรือควรดําเนินโครงการต่อไปเพือ่ ให้โครงการมีประสิทธิภาพมากขึน้
ประเภทของการประเมิ นโครงการ
การประเมินโครงการบริการสังคม สามารถจําแนกประเภทได้เป็ น 4 ประเภท ดังนี้
1. การประเมินความต้องการทีจ่ าํ เป็ น ใช้วธิ กี ารวัดและประเมินความต้องการของ
โครงการแทรกเข้าไปในเป้าหมายด้วย ซึง่ ต่อมาได้กลายเป็ นเกณฑ์พน้ื ฐานสําหรับการพิจารณา
อนุ มตั เิ พือ่ ให้การสนับสนุ นโครงการ โดยเฉพาะโครงการทางด้านการศึกษาต่าง ๆ โครงการเกีย่ วกับ
การส่งเสริมบริการวิชาการ โครงการพัฒนาจิตใจและอารมณ์นกั เรียน และโครงการฝึ กอบรมทาง
การศึกษา เป็นต้น โดยโครงการดังกล่าวต่างเป็ นการประเมินในระดับทีก่ ว้างขวางมากยิง่ ขึน้ ทัง้ ใน
ระดับท้องถิน่ ภูมภิ าค และระดับชาติ (Stufflebeam. 2007: 117-118)
ในการวัดและประเมินผลความต้องการทีจ่ าํ เป็ นนัน้ ก่อนทีจ่ ะดําเนินการใด ๆ ก็จะต้องมี
การวางแผนโครงการไว้ลว่ งหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถให้คาํ ตอบต่าง ๆ ได้ตรงตามความ
ต้องการทีแ่ ท้จริง นักประเมินให้ความสนใจเกีย่ วกับการวางแผนการประเมิน และเชือ่ ว่าการวางแผน
โครงการจําเป็ นต้องเป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการประเมิน โดยให้การวางแผนเป็ นขัน้ ตอนหนึ่งของ

7
การประเมินโครงการนัน้ ๆ ก่อนนําโครงการนัน้ ๆ ไปสูข่ นั ้ ปฏิบตั ิ ทําให้นกั วางแผนทีด่ ตี อ้ งมีขอ้ มูล
เกีย่ วกับความต้องการทีจ่ าํ เป็ นอย่างถูกต้องโดยอาศัยเทคนิคซึง่ สามารถวัดและประเมินความ
ต้องการทีเ่ หมาะสมได้ในเชิงปริมาณ รวมทัง้ อาจใช้เทคนิคอื่น ๆ ทีเ่ อือ้ ต่อการประเมินความต้องการ
เช่น การใช้ขอ้ มูลจากระเบียนสะสมทีม่ อี ยู่ หรือการสังเคราะห์ขอ้ มูลทีม่ อี ยู่ เป็ นต้น
2. การประเมินกระบวนการ แนวคิดหลักของวิธกี ารนี้ คือ เมือ่ โครงการได้รบั การพัฒนา
และเริม่ ดําเนินการแล้ว ผูป้ ระเมินต้องย้อนกลับไปทบทวนเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับโครงการอีกครัง้ เพือ่
ตรวจสอบว่าภายในโครงการได้มกี ารปฏิบตั ไิ ปตามขัน้ ตอนตามทีอ่ อกแบบไว้หรือไม่ สําหรับการ
ประเมินแบบนี้ สามารถกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าเป็ นการตรวจสอบความพยายามของโครงการว่าได้
ดําเนินการไปอย่างครบถ้วนและตรงตามแผนทีว่ างไว้ทุกขัน้ ตอนหรือไม่
่
วผูป้ ระเมินมักเน้นการประเมินผลสัมฤทธิ ์ของ
3. การประเมินผลผลิต โดยทัวไปแล้
โครงการจากการประเมินผลผลิตโดยตรงของโครงการนัน้ ๆ ซึง่ ความจริงแล้วเป็ นการยากทีจ่ ะระบุ
“เหตุ” ซึง่ หมายถึง “ปจั จัยนําเข้า” ในระหว่างการดําเนินโครงการกับ “ผล” ทีเ่ กิดตามมาของโครงการ
เช่น เมือ่ มีการจัดโครงการพัฒนานิสยั รักการอ่านของเยาวชนในท้องถิน่ ก็จะมีคาํ ถาม ดังนี้
3.1 ผูเ้ ข่าร่วมโครงการมีนิสยั รักการอ่านมากกว่าผูไ้ ม่ได้เข้าร่วมโครงการหรือไม่
3.2 มีหลักฐานหรือไม่ทแ่ี สดงว่าผูเ้ ข้าร่วมโครงการมีความสนใจในการอ่านมากขึน้
อย่างไรก็ตาม แม้วา่ การประเมินผลผลิตของโครงการเป็ นเรือ่ งทีย่ ากและซับซ้อน แต่กม็ ี
ความสําคัญ เนื่องจากโครงการทัง้ หลายย่อมคาดหวังทีจ่ ะทราบสภาพทีแ่ ท้จริงว่ามีผลผลิตตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการมากน้อยเพียงใด มีผลข้างเคียงประการใดบ้างและจะส่งผลกระทบ
อะไรบ้าง อันจะนําไปสูก่ ารตัดสินคุณค่าของโครงการทีเ่ กิดขึน้ จากการให้บริการ ด้วยเหตุน้ีผปู้ ระเมิน
จําเป็ นต้องพยายามประเมินให้ได้ตามนี้
1) โครงการนัน้ บรรลุวตั ถุประสงค์หรือไม่ และประสบผลสําเร็จมากน้อยเพียงใด
รวมทัง้ มีผลข้างเคียงอะไรบ้าง ซึง่ สามารถบ่งบอกถึงผลกระทบของโครงการดังกล่าว
2) มีหลักฐานด้านข้อมูล สารสนเทศ และบริบททีส่ นับสนุนผลการประเมิน ซึง่
สามารถนํามาอธิบายหรืออภิปราย
3) มีวธิ กี ารและตัวบ่งชีข้ องการประเมินทีส่ ามารถชีแ้ จงหรือยืนยันความเป็ นไป
ได้ ซึง่ เป็ นทีย่ อมรับกันได้หรือไม่ และเพราะเหตุใด
4. การประเมินประสิทธิภาพ ผูบ้ ริหารโครงการตระหนักถึงความสําคัญของการประเมิน
่
ประสิทธิภาพโครงการด้วย โดยถือว่าเป็ นวิธกี ารประเมินทีจ่ าํ เป็ นสําหรับโครงการบริการทัวไป
เนื่องจากมันช่วยส่งเสริมให้โครงการเหล่านัน้ สามารถดําเนินการอย่างสอดคล้องกับสภาวการณ์ของ
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สังคม โดยเฉพาะอย่างยิง่ โครงการทีเ่ อือ้ อํานวยต่อการพัฒนาท้องถิน่ หรือโครงการทีเ่ ป็ นตัวกําหนด
เกณฑ์สาํ คัญสําหรับประกันโครงการขนาดใหญ่ระดับชาติ
รูปแบบของการประเมิ นโครงการ
รูปแบบการประเมิน เป็ นกรอบหรือแนวความคิดทีส่ าํ คัญทีแ่ สดงให้เห็นกระบวนการ
หรือรายการประเมินซึง่ มีความแตกต่างกันขึน้ อยูก่ บั ข้อตกลงเบือ้ งต้นซึง่ มีนกั วิชาการทางด้านการ
ประเมินได้เสนอกรอบความคิดให้นกั ประเมินได้เลือกใช้มอี ยูห่ ลายรูปแบบ รูปแบบการประเมิน
โดยทัวไปแบ่
่
งออกเป็ น 3 กลุ่มคือ (สมคิด พรมจุย้ .2550: 50)
1. รูปแบบการประเมินทีเ่ น้นจุดมุง่ หมาย (Objective Based Model) เป็ นรูปแบบที่
เน้นการตรวจสอบผลทีค่ าดหวังได้เกิดขึน้ หรือไม่ หรือประเมินโดยตรวจสอบผลทีร่ ะบุไว้ใน
จุดมุง่ หมายเป็ นหลักโดยดูวา่ ผลทีเ่ กิดจากการปฏิบตั งิ านบรรลุจุดมุง่ หมายทีก่ าํ หนดไว้หรือไม่ ได้แก่
รูปแบบการประเมินของไทเลอร์ (Tyler), ครอนบาด (Cronbach) และ เคริกแพตทริค (Kirkpatirck)
2. รูปแบบการประเมินทีเ่ น้นการตัดสินคุณค่า (Judgemental Evaluation Model)
เป็ นรูปแบบการประเมินทีม่ จี ุดมุง่ หมายเพือ่ ให้ได้มาซึง่ ข้อมูลสารสนเทศสําหรับกําหนดและวินิจฉัย
คุณค่าและโครงการนัน้ ได้แก่รแู้ บบการประเมินของสเตด (Stake), สคิฟเว่น (Scriven) และ
โพรวัส (Provus)
3. รูปแบบการประเมินทีเ่ น้นการตัดสินใจ (Decision-Oriented Evaluation Model)
เป็ นรูปแบบการประเมินทีม่ จี ุดมุง่ หมายเพือ่ ให้ได้มาซึง่ ข้อมูลและข่าวสารต่างๆเพือ่ ช่วยผูบ้ ริหารใน
การตัดสินใจเลือกทางเลือกต่าง ๆได้อย่างถูกต้อง ได้แก่รปู แบบการประเมินของเวลซ์ (Welch),
สตัฟเฟิลบิม (Stufflebeam) และ อัลคิน (Alkin)
รัตนะ บัวสนธ์ (2540: 110-111) นําเสนอรูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP model)
โดยกล่าวว่ารูปแบบการประเมินนี้เป็ นของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam, D.L & Shinkfield, Anthony
J.) โดยมีรายละเอียดดังนี้
C (Context evaluation) คือ การประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการ ซึง่ หมายถึง การ
ประเมินเกีย่ วกับสิง่ ทีจ่ ะเป็ นส่วนสําคัญในการช่วยกําหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ เป็ นสิง่ ทีอ่ ยู่
ภายนอกโครงการ แต่มผี ลต่อความสําเร็จหรือความล้มเหลวของโครงการ ได้แก่ ความต้องการของ
ชุมชน และกลุ่มเป้าหมายทีจ่ ะรับบริการจากโครงการ จํานวนประชากร กระแสทิศทางของสังคมและ
การเมือง สภาพเศรษฐกิจและปญั หาของชุมชน ตลอดจนนโยบายของหน่วยงานระดับบนและ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
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I (Input evaluation) คือ การประเมินปจั จัยนําเข้าของโครงการ หมายถึง การประเมิน
ทรัพยากรทีจ่ าํ เป็ นสําหรับการนํามาใช้ในการดําเนินโครงการ กําลังคนหรือจํานวนบุคคลทีต่ อ้ งใช้
งบประมาณและแหล่งเงินทุนสนับสนุน วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ อาคารสถานที่ เครือ่ งมือและครุภณ
ั ฑ์
การประเมินปจั จัยนําเข้าจะช่วยในการพิจารณาตัดสินใจว่าโครงการนัน้ ๆ มีความเหมาะสมและ
เป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ทิ จ่ี ะทําให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการบรรลุหรือไม่ รวมทัง้ ช่วยในการ
วางแผนจัดกิจกรรมของโครงการอย่างเหมาะสม
P (Process evaluation) คือ การประเมินกระบวนการดําเนินงานของโครงการ
หมายถึง เป็ นการประเมินเกีย่ วกับวิธกี ารจัดกิจกรรมของโครงการ การนําปจั จัยเข้ามาใช้เหมาะสม
มากน้อยเพียงไร เป็ นไปตามลําดับขัน้ ตอนหรือไม่ กิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้ จะก่อให้เกิดการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการหรือมีอุปสรรคใด ๆ เกิดขึน้ เพือ่ ทีจ่ ะได้นําผลการประเมินมาปรับปรุง
กระบวนการดําเนินงานให้รดั กุมมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
P (Product evaluation) คือ การประเมินผลผลิตของโครงการ เป็ นการประเมินเกีย่ วกับ
ผลทีไ่ ด้รบั ทัง้ หมดจากการดําเนินโครงการว่าได้ผลมากน้อยเพียงไร เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการทีก่ าํ หนดไว้หรือไม่ การประเมินผลผลิตจะมีการนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่
กําหนดไว้ทจ่ี ะเป็ นตัวบ่งชีค้ วามสําเร็จหรือความล้มเหลวของโครงการ การประเมินในส่วนนี้มี
วัตถุประสงค์เพือ่ การตัดสินใจปรับปรุงขยายโครงการนําไปใช้ต่อเนื่องต่อไป หรือเพือ่ ล้มเลิก
โครงการ
บริ การวิ ชาการแก่ชมุ ชนของสํานักหอสมุดกลาง
ด้วยภารกิจสําคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย นัน้ ก็คอื บริการวิชาการแก่สงั คมและชุมชน
สํานักหอสมุดกลางในฐานะทีเ่ ป็ นหน่วยงานสนับสนุ น จึงรับภารกิจดังกล่าวเป็ นภารกิจหนึ่งใน
ภาระหน้าทีข่ องสํานักหอสมุดกลางด้วย นอกจากนัน้ สิง่ สําคัญอีกประการหนึ่ง คือว่าห้องสมุดมี
ความสําคัญต่อบุคคล สังคม และประเทศชาติ นอกเหนือจากการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพือ่ ให้
ผูใ้ ช้เข้าถึงได้อย่างสะดวกและรวดเร็วแล้ว ยังจําเป็ นต้องจัดบริการและกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ
ดังนัน้ สํานักหอสมุดกลาง (บุญสม เล้าพูนพิทยะ และพิมล เมฆสวัสดิ ์. 2555: 119-124)
ได้รเิ ริม่ โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนมาโดยตลอด สําหรับในช่วงแรก ๆ ตัง้ แต่ปี 2532 เป็ นต้น
มา การดําเนินงานบริการวิชาการแก่ชุมชนจะผ่านทางโครงการนิทรรศการสัญจรสําหรับนักอ่านรุน่
เยาว์ (Traveling Exhibition of Books for Young Readers) พร้อมด้วยความร่วมมือกับสมาคม
พัฒนาการอ่านของเด็กและได้รบั เงินทุนสนับสนุนจากยูเนสโก (UNESCO) ผูร้ เิ ริม่ โครงการดังกล่าว
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นัน้ ก็คอื ดร. มาเรีย เหล่าสุนทร ผูเ้ คยดํารงตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการห้องสมุดตัง้ แต่ครัง้ เป็ นวิทยาลัย
วิชาการศึกษา โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ นําความรูใ้ นหนังสือสําหรับเด็กและเยาวชนทีม่ คี ุณภาพไปสู่
เด็ก ๆ และเยาวชนในโรงเรียนชุมชนทีห่ า่ งไกลด้วยการจัดนิทรรศการหนังสือทัง้ ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ หนังสือประเภทต่าง ๆ ทีน่ ํามาจัดแสดงนัน้ ได้มาจากความร่วมมือกับสถานทูต
ต่าง ๆ ในประเทศไทย บรรณารักษ์ต่างชาติ รวมทัง้ บุคคลทัวไปที
่ ย่ นิ ดีบริจาคเงินหรือหนังสือช่วย
สมทบ นอกจากนัน้ สํานักหอสมุดกลางยังมีการประสานความร่วมมือกับภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ เพือ่ จัดฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารทีช่ ว่ ยให้ผเู้ ข้ารับการอบรมมีประสบการณ์และ
ทักษะในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ตลอดจนสาธิตการใช้หนังสือและทรัพยากรสารสนเทศ
อื่น ๆ ประกอบการเรียนการสอน ทัง้ นี้เพือ่ ปลูกฝงั จิตใจของเด็ก ๆ ให้รกั การอ่านและการเรียนรู้ ซึง่
กิจกรรมภายใต้โครงการนี้ดาํ เนินการภายใน 2-3 วัน ในส่วนของการจัดแสดงหนังสือได้มกี าร
พัฒนารูปแบบของอุปกรณ์ทใ่ี ช้สาํ หรับการจัดแสดง ด้วยการนําวัสดุทอ้ งถิน่ (ถุงปุ๋ย) ทีม่ อี ยูม่ าเย็บ
เป็ นกระเป๋าสําหรับแขวนหนังสือทีส่ ามารถนําไปแขวนตามสถานทีต่ ่าง ๆ ได้สะดวกประกอบกับการ
เล่าเรือ่ งจากหนังสือ เช่น แขวนไว้ใต้ตน้ ไม้ ใต้อาคารเรียนทีม่ ลี มโกรก สนามหญ้า ผนังห้อง เป็ นต้น
นอกจากนัน้ โครงการยังมอบหนังสือใหม่ ๆ ชุดหนึ่งให้แก่โรงเรียนเพือ่ นําเข้าห้องสมุดอีกด้วย
โรงเรียนทีไ่ ด้รบั บริการตามโครงการฯ นี้ ได้แก่ โรงเรียนบ้านสะเศรษฐี จังหวัดกาญจนบุรี โรงเรียน
ประชากรรังสฤษฏ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนวัดมหานาม จังหวัดอ่างทอง โรงเรียน
สามัคคีศกึ ษา โรงเรียนวังวิเศษ และโรงเรียนห้วยยอด จังหวัดตรัง โรงเรียนสมเด็จ จังหวัด
อุบลราชธานี เป็ นต้น
ต่อมาเมือ่ สํานักหอสมุดกลางได้รบั ภารกิจบริการวิชาการแก่ชุมชนทีเ่ ป็ นรูปธรรมมากขึน้
โดยกลายเป็ นภารกิจหลักสําคัญประการหนึ่งของห้องสมุด จึงมีการกําหนดลักษณะการให้บริการ
ทางวิชาการแก่ชุมชนในรูปลักษณ์ 2 ประเภท คือ (1) โครงการผ้าปา่ หนังสือภายใต้กฐิน
พระราชทานประจําปีของมหาวิทยาลัย และ (2) โครงการพัฒนาและปรับปรุงห้องสมุดภายใต้
โครงการรักการอ่านของมหาวิทยาลัย ด้วยเหตุน้ี สํานักหอสมุดกลางจึงปรับรูปแบบการให้บริการ
ทางวิชาการของสํานักหอสมุดกลางทีป่ ระกอบด้วย 3 ขัน้ ตอน คือ (1) การสํารวจพืน้ ทีเ่ พือ่ รวบรวม
ข้อมูลความต้องการของชุมชน (2) การเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์สาํ หรับการดําเนินงาน และ (3) การ
ดําเนินงานตามโครงการ ส่วนลักษณะของการให้บริการจึงประกอบด้วย (1) การจัดหาวัสดุหอ้ งสมุด
พร้อมการจัดเตรียมฐานและตัวเล่มเพือ่ ให้บริการ (2) การปรับปรุงทางกายภาพ (3) การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน โดยทีมบุคลากรของห้องสมุดไปดําเนินโครงการบริการวิชาการตามโรงเรียนใน
ภูมภิ าคต่าง ๆ ของประเทศ ดังนี้
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ภาคกลาง ได้แก่ ห้องสมุดโรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน และห้องสมุดพระพุฒาจารย์ (โต พรหฺม
รังสี) วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร ห้องสมุดโรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ จังหวัด
ลพบุรี ห้องสมุดโรงเรียนวัดมหานาม จังหวัดอ่างทอง
ภาคตะวันออก ได้แก่ ห้องสมุดโรงเรียนมงคลวิทยา (เขาสาป) จังหวัดระยอง ห้องสมุด
โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจาํ ปาทอง ห้องสมุดโรงเรียนบ้านท่ากะบาก ห้องสมุดโรงเรียนซับนกแก้ววิทยา
จังหวัดสระแก้ว และห้องสมุดโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ โรงเรียนวัดสุปฏั นารามวรวิหาร จังหวัดอุบลราชธานี
ภาคเหนือ ได้แก่ ห้องสมุดโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนบ้านนาคอก สาขานาบง
ห้องสมุดโรงเรียนถิน่ ทุรกันดาร อําเภอบ่อเกลือ และอําเภอเฉลิมพระเกียรติ ห้องสมุดโรงเรียนวัด
ดอนมงคลสันติสขุ จังหวัดน่าน ห้องสมุดโรงเรียนวัดท้องลับแลฯ ห้องสมุดโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนบุญธรรม-บุญพริง้ ห้องสมุดโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนยอดโพธิ ์ทอง 1 และห้องสมุด
โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม จังหวัดอุตรดิตถ์
ภาคใต้ ได้แก่ ห้องสมุด”อนุ สรณ์ 100 ปี ชาตกาลท่านพุทธทาสภิกขุ” ณ วัดพระบรมธาตุไช
ยาวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โรงเรียนบ้านบางม่วง จังหวัดพังงา
การติ ดตามผลการดําเนิ นงานบริ การวิ ชาการแก่ชมุ ชนในภาคเหนื อ
สําหรับการติดตามผลการดําเนินงานบริการวิชาการแก่ชุมชนในภาคเหนือ
ของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในครัง้ นี้ ได้คดั เลือกศึกษาโรงเรียน จํานวน
3 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านสว้า จังหวัดน่าน โรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสขุ จังหวัดน่าน และ
โรงเรียนบ้านโคกวิทยา จังหวัดอุตรดิตถ์
โรงเรียนบ้านสว้า จังหวัดน่ าน
โรงเรียนบ้านสว้า สังกัดสํานักงานเขตพืน้ การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เปิ ดสอนระดับ
ประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา มีนกั เรียนทัง้ หมด 319 คน ครู 14 คน จากการเก็บรวบรวม
ข้อมูลได้แบบสอบถามครูกลับ 12 คน มีรายละเอียดดังนี้ หญิง 7 คน ชาย 5 คน อายุระหว่าง 2939 ปี จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี 11 คน ปริญญาโท 2 คน สาขาทีจ่ บการประถมศึกษา
ภาษาไทย วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์ศกึ ษา ดนตรีศกึ ษา พลศึกษา คอมพิวเตอร์ศกึ ษา
การพัฒนาชุมชน อุตสาหกรรมศิลป์ เกษตรกรรม ภาษาอังกฤษ
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โรงเรียนวัดดอนมงคลสันติ สขุ จังหวัดน่ าน
โรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสขุ วิทยา เป็ นโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา สังกัด
สํานักงานพระพุทธศาสนาโรงเรียนชาติ เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาน่าน เขต 1 เปิ ดสอนตัง้ แต่ระดับ
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ตามหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของกระทรวงศึกษาธิการ
ปจั จุบนั มีนกั เรียน 109 รูป มีบุคลากรบรรพชิต 5 รูป และฆราวาส 7คน จากวันทีเ่ ก็บข้อมูลได้รบั
แบบสอบถามกลับ บุคลากรหญิง 3 คน ชาย 6 คน อายุระหว่าง 25-54 ปี ประสบการณ์การทํางาน
1-14 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ถึงปริญญาโท สอนทัง้ ในมัธยมศึกษา 1-3 และมัธยมศึกษา 46 วุฒกิ ารศึกษาของบุคลากร ปริญญาตรี จํานวน 8 คนและปริญญาโท จํานวน 1 คน สาชาวิชาทีจ่ บ
มีดงั นี้ นิตศิ าสตร์บณ
ั ฑิต ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ศกึ ษา ศาสนาและปรัชญา สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (การเงินการธนาคาร)
โรงเรียนบ้านโคกวิ ทยา จังหวัดอุตรดิ ตถ์
โรงเรียนบ้านโคกวิทยา สังกัดงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 (พิษณุโลก อุตรดิตถ์) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานตามหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการ เปิ ดสอนตัง้ แต่ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จากวันทีเ่ ก็บ
ข้อมูลได้รบั แบบสอบถามกลับ บุคลากรหญิง 25 คน ชาย 7 คน รวม 32 คน อายุระหว่าง 14-50 ปี
ประสบการณ์การทํางาน 1-13 ปี สอนทัง้ ในระดับมัธยมศึกษา 1-3 จํานวน 31 คน และระดับ
มัธยมศึกษา 4-6 จํานวน 23 คน วุฒกิ ารศึกษาของบุคลากร ปริญญาตรี และปริญญาโท สาชาวิชาที่
จบมีดงั นี้ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ศกึ ษา สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สุขศึกษาและ
พลศึกษา วิทยาศาสตร์
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการศึกษาด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน
สุรสั วดี อินทร์ชยั (2551: บทคัดย่อ) ศึกษารูปแบบและวิธกี ารทีเ่ หมาะสมในการให้บริการ
วิชาการแก่ชมุ ชนสําหรับมหาวิทยาลัยเอกชน กรณีศกึ ษามหาวิทยาลัยพายัพกับมหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษา (1) รูปแบบและวิธกี ารทีเ่ หมาะสมในการให้บริการวิชาการ
แก่ชุมชนของมหาวิทยาลัยเอกชน (2) เปรียบเทียบรูปแบบและวิธกี ารทีเ่ หมาะสมในการให้บริการ
วิชาการแก่ชมุ ชนของมหาวิทยาลัยพายัพกับมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ และ (3) ปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อ
ความสําเร็จและความล้มเหลวในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนของมหาวิทยาลัยเอกชน กลุ่ม
ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาค้นคว้าประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่างจากมหาวิทยาลัยพายัพ และกลุ่ม
ตัวอย่างจากมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ในระดับผูบ้ ริหารและคณาจารย์ในระดับคณะวิชาที่
รับผิดชอบงานด้านการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน โดยใช้วธิ กี ารศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพ และ
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การศึกษาวิจยั เชิงเอกสารเป็ นหลัก เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์
แบบไม่มโี ครงสร้าง ผลการศึกษาพบว่า 1) รูปแบบและวิธกี ารทีเ่ หมาะสมในการให้บริการวิชาการแก่
ชุมชนสําหรับมหาวิทยาลัยเอกชน ควรใช้รปู แบบและวิธกี ารโดยการจัดตัง้ องค์กรรับผิดชอบงาน
บริการวิชาการแก่ชุมชนหรือแต่งตัง้ คณะกรรมการบริการวิชาการแก่ชุมชนระดับสถาบัน ให้มกี าร
ดําเนินงานในรูปแบบ Profit Center มีโครงสร้างการดําเนินงานทีช่ ดั เจนเป็ นเอกเทศ ให้เป็ นศูนย์
หรือหน่วยงานกลางในการรับงานบริการวิชาการโดยตรง มีการบริหารงานและงบประมาณอย่างเป็ น
อิสระ กําหนดให้มหี น้าทีใ่ นการดูแลรับผิดชอบด้านบริการวิชาการแก่ชุมชนโดยตรง มีหน้าทีว่ างแผน
จัดทําโครงการและหาแหล่งเงินงบประมาณจากภายนอก 2) มหาวิทยาลัยพายัพกับมหาวิทยาลัย
นอร์ท-เชียงใหม่ ทัง้ สองสถาบันมีการกําหนดให้การบริการวิชาการแก่ชุมชนเป็ นหนึ่งในภารกิจหลัก
ทีต่ อ้ งดําเนินงาน โดยกําหนดเป็ นนโยบายและกําหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ แต่สงิ่ ทีแ่ ตกต่างกัน คือ
ทีม่ าของโครงการให้บริการวิชาการแก่ชมุ ชนของมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่มาจากสาขาวิชาเป็ น
หลัก โดยใช้เครือข่ายในคณะวิชาหรือในแต่ละสาขาวิชากับหน่วยงานภายนอก ในขณะทีโ่ ครงการ
ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนของมหาวิทยาลัยพายัพเป็ นการวางแผนร่วมกันระหว่างสํานักวิชาการกับ
คณะวิชา และจากการเสนอโครงการของสํานักวิชาการโดยตรง 3) ปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อความสําเร็จใน
การให้การบริการวิชาการแก่ชุมชนของมหาวิทยาลัยเอกชน ได้แก่ ปจั จัยด้านนโยบาย ปจั จัยด้าน
หน่วยงานสนับสนุนทางวิชาการ ปจั จัยด้านองค์ความรู้ ความเชีย่ วชาญของทรัพยากรบุคคล ปจั จัย
ข้อจํากัดทางด้านจํานวนบุคลากร และปจั จัยงบประมาณสนับสนุน
โสภา สารเถื่อนแก้ว (2550: บทคัดย่อ) ศึกษาผลการดําเนินงานและปจั จัยทีเ่ อือ้ ต่อ
ความสําเร็จของโรงเรียนในโครงการหนึ่งอําเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝนั สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาน่าน เขต 1: กรณีศกึ ษา 3 อําเภอ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาเปรียบเทียบผลสําเร็จและ
ปญั หาในการดําเนินงาน ศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของชุมชนใน 3 อําเภอ ทีม่ ตี ่อการ
ดําเนินงาน และศึกษาวิเคราะห์ปจั จัยเอือ้ ต่อความสําเร็จในการดําเนิน งานของโรงเรียนในโครงการ
หนึ่งอําเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝนั สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาน่าน เขต 1: กรณีศกึ ษา 3
อําเภอ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสํารวจ สอบถาม สัมภาษณ์เจาะลึกกลุ่มย่อยและวิเคราะห์
เอกสาร กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยผูบ้ ริหารสถานศึกษา จํานวน 3 คน ครูผสู้ อน จํานวน 88 คน
นักเรียน จํานวน 291 คน และกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและผูป้ กครอง จํานวน 267 คน
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตคิ า่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
(Standard deviation) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ผลการวิจยั
พบว่า 1) โรงเรียนสา ประสบผลสําเร็จในการดําเนินงานตามโครงการหนึ่งอําเภอ หนึ่งโรงเรียนใน
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ฝนั มากทีส่ ดุ ปญั หาทีพ่ บในการดําเนินงานซึง่ เป็ นปญั หาค่อนข้างรุนแรง เกินร้อยละ 40 คือ การ
ได้รบั การสนับสนุ นงบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัด ส่วนการได้รบั งบประมาณสนับสนุนจากผู้
อุปถัมภ์โรงเรียนเป็ นปญั หาพอสมควร เกินร้อยละ 30 นอกจากนัน้ เป็ นปญั หาน้อย ตํ่ากว่าร้อยละ 20
ชุมชนมีความพึงพอใจต่อการดําเนินงานของโรงเรียน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก หากพิจารณาราย
ด้าน พบว่า ทัง้ ด้านภาพรวมของโรงเรียน ด้านผูบ้ ริหารและครู และด้านนักเรียน ชุมชนมีความพึง
พอใจอยูใ่ นระดับมาก โรงเรียนมีปจั จัยทีเ่ อือ้ ต่อความสําเร็จของการดําเนินงาน คือ ปจั จัยด้าน
บุคลากร ด้านงบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษา 2) โรงเรียนบ้านไชยสถาน ประสบ
ผลสําเร็จในการดําเนินงานตามโครงการหนึ่งอําเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝนั รองลงมาจากโรงเรียนสา
ปญั หาทีพ่ บในการดําเนินงานซึง่ เป็ นปญั หาค่อนข้างรุนแรง เกินร้อยละ 70 คือ การได้รบั การ
สนับสนุนงบประมาณจากผูอ้ ุปถัมภ์โรงเรียน ส่วนด้านการจัดแหล่งเรียนรูแ้ ละแหล่งสืบค้นข้อมูล และ
การได้รบั การสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัด เป็ นปญั หาระดับรุนแรง เกินร้อยละ 50
ส่วนการจัดทําห้องปฏิบตั กิ ารทีใ่ ช้สอ่ื เทคโนโลยีทไ่ี ด้มาตรฐานและสมบูรณ์ เป็ นปญั หาพอสมควร
เกินร้อยละ 30 นอกนัน้ เป็ นปญั หาน้อย ตํ่ากว่าร้อยละ 20 ชุมชนมีความพึงพอใจต่อการดําเนินงาน
ของโรงเรียนโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก หากพิจารณารายด้าน พบว่า ทัง้ ด้านภาพรวมของโรงเรียน
ชุมชนมีความพึงพอใจอย่างยิง่ แต่ในการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ชุมชนมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับพอสมควร ด้านผูบ้ ริหารและครู และด้านนักเรียน ชุมชนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
ปจั จัยทีเ่ อือ้ ต่อความสําเร็จในการดําเนินงานของโรงเรียน ได้แก่ ปจั จัยด้านการเมืองและกฎหมาย 3)
โรงเรียนนาหมืน่ พิทยาคม ประสบผลสําเร็จในการดําเนินงานตามโครงการหนึ่งอําเภอ หนึ่งโรงเรียน
ในฝนั รองลงมาจากโรงเรียนบ้านไชยสถาน ปญั หาทีพ่ บในการดําเนินงานซึง่ เป็ นปญั หาค่อนข้าง
รุนแรง เกินร้อยละ 40 คือ การได้รบั การสนับสนุนงบประมาณจากผูอ้ ุปถัมภ์โรงเรียน ส่วนการจัดทํา
ห้องปฏิบตั กิ ารทีใ่ ช้สอ่ื เทคโนโลยีทไ่ี ด้มาตรฐานและสมบูรณ์ เป็ นปญั หาพอสมควร เกินร้อยละ 30
นอกนัน้ เป็ นปญั หาน้อย ตํ่ากว่าร้อยละ 20 ชุมชนมีความพึงพอใจต่อการดําเนินงานของโรงเรียน
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก หากพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านภาพรวมของโรงเรียน ชุมชนมีความพึง
พอใจอยูใ่ นระดับมาก แต่ในการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการส่งเสริมการเรียนรูด้ า้ น
ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร ชุมชนมีความพึงพอใจพอสมควร ด้านผูบ้ ริหารและครู ชุมชนมีความ
พึงพอใจในระดับมาก แต่การให้ความร่วมมือกับชุมชน และครูมคี วามรักสามัคคีกนั ร่วมกันทํางาน
เป็ นทีม ชุมชนมีความพึงพอใจพอสมควร แต่นกั เรียนมีความรู้ ความสามารถด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ
และงานอาชีพ ชุมชนมีความพึงพอใจในระดับมาก ปจั จัยทีเ่ อือ้ ต่อความสําเร็จในการดําเนินงานของ
โรงเรียน ได้แก่ ปจั จัยด้านบุคลากรและด้านการบริหารจัดการ
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วริศรา ทาทอง (2550: บทคัดย่อ) ศึกษาปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อความสําเร็จในการนํานโยบายการ
จัดหาแหล่งเงินทุนเพือ่ การดําเนินงานบริการวิชาการแก่สงั คมของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐไป
ปฏิบตั ิ โดยมีจุดมุง่ หมายเพือ่ ศึกษา 1) ผลของการนํานโยบายการจัดหาแหล่งเงินทุนเพือ่ การ
ดําเนินงานบริการวิชาการแก่สงั คมของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐไปปฏิบตั ิ 2) ปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้อง
ต่อความสําเร็จในการนํานโยบายการจัดหาแหล่งเงินทุนเพือ่ การดําเนินงานบริการวิชาการแก่สงั คม
ของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐไปปฏิบตั ิ และ 3) เพือ่ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อ
ความสําเร็จในการนํานโยบายการจัดหาแหล่งเงินทุนเพือ่ การดําเนิน งานบริการวิชาการแก่สงั คม
ของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐไปปฏิบตั ิ กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ เลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเฉพาะเจาะจง เป็ นผูบ้ ริหารและผูป้ ฏิบตั งิ านของคณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล ในปี พ.ศ. 2549 จํานวน 154 คน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ น
แบบสอบถามเกีย่ วกับสถานภาพของผูต้ อบ แนวทางการดําเนินงานบริการวิชาการแก่สงั คมเพือ่ การ
จัดหาแหล่งเงินทุน ทีม่ ปี จั จัยด้านความชัดจนของนโยบาย ด้านองค์กร ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้าน
แหล่งทุน ด้านความมีช่อื เสียง และความสําเร็จในการนํานโยบายการจัดหาแหล่งเงินทุนเพือ่ การ
ดําเนินงานบริการวิชาการแก่สงั คมของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐไปปฏิบตั ิ แล้วทําการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ คะแนนเฉลีย่ ความเบีย่ งเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที วิเคราะห์
ค่าเฉลีย่ และค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน t-test และการทดสอบสมมติฐานใช้การ วิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว ทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคูโ่ ดยใช้วธิ ี LSD และวิเคราะห์หาปจั จัย X
(ปจั จัยด้านความชัดเจนของนโยบาย ปจั จัยด้านองค์กร ปจั จัยด้านการประชาสัมพันธ์ ปจั จัยด้าน
แหล่งเงินทุน และปจั จัยด้านความมีช่อื เสียง) ทีส่ ง่ ผลต่อ Y (ความสําเร็จในการนํานโยบายการจัดหา
แหล่งเงินทุนเพือ่ การดําเนินงานบริการวิชาการแก่สงั คมของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐไปปฏิบตั )ิ
โดยการวิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุคณ
ู โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํ เร็จรูป SPSS ผล
การศึกษาพบว่า 1) การนํานโยบายการจัดหาแหล่งเงินทุนเพือ่ การดําเนินงานบริการวิชาการแก่
สังคมของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐไปปฏิบตั ิ มีแนวโน้มประสบความสําเร็จในระดับปานกลาง 2)
ผูบ้ ริหารและผูป้ ฏิบตั งิ านของคณะแพทย์ศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มีความคิดเห็นเกีย่ วกับปจั จัยในด้าน
ความชัดเจนของนโยบายองค์กร ด้านองค์กร ด้านการประชาสัมพันธ์ และแหล่งทุน แตกต่างกัน3)
ปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อผลการนํานโยบายการจัดหาแหล่งเงินทุนเพือ่ การดําเนินงานบริการวิชาการแก่
สังคมของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐไปปฏิบตั ิ ของบุคลากรโดยรวมมากทีส่ ดุ คือ ปจั จัยด้านแหล่ง
ทุน รองลงมา คือ ปจั จัยด้านความชัดเจนของนโยบายองค์กร และปจั จัยด้านความมีช่อื เสียง แต่ใน
ส่วนของผูบ้ ริหาร มากทีส่ ดุ คือ ปจั จัยด้านองค์กร รองลงมา คือ ปจั จัยด้านความมีช่อื เสียง และส่วน
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ผูป้ ฏิบตั งิ าน มากทีส่ ดุ คือ ปจั จัยด้านแหล่งทุน รองลงมา คือ ปจั จัยด้านความชัดเจนของนโยบาย
องค์กร และปจั จัยด้านความมีช่อื เสียง
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องการใช้ห้องสมุด
จารวี ฟกั โพธิ ์ (2554: บทคัดย่อ) ได้ทาํ วิจยั เรือ่ งการใช้หอ้ งสมุดประกอบการสอนและเจตคติ
ต่อการใช้หอ้ งสมุดประกอบการสอนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
กรุงเทพมหานครเขต 1 จําแนกตามขนาดของโรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ และประสบการณ์การ
สอนในกลุ่มสาระการเรียนรูข้ องครู กลุ่มตัวอย่างคือครูโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จํานวน 439 คน ได้มาโดยวิธกี ารสุม่ แบบหลายขัน้ ตอน เครือ่ งมือ
ทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วน
เบีย่ งเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุตฐิ านด้วยค่า t-test ค่า F-test และ ค่าสถิตสิ หสัมพันธ์ผลคูณ
ของเพียร์สนั ผลการวิจยั พบว่า 1) ครูมปี ริมาณการใช้หอ้ งสมุดประกอบการสอนโดยรวมอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง 2) ครูทส่ี อนในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่มปี ริมาณการใช้หอ้ งสมุดประกอบการ
สอนมากกว่าครูทส่ี อนอยู่ ในโรงเรียนทีม่ ขี นาดใหญ่พเิ ศษ ครูทส่ี อนกลุ่มสาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม มีปริมาณการใช้หอ้ งสมุดประกอบการสอนมากกว่าครูทส่ี อนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ คณิตศาสตร์และศิลปศึกษา ครูทม่ี ปี ระสบการณ์การสอนต่างกันมีปริมาณการใช้หอ้ งสมุด
ประกอบการสอนไม่แตกต่างกัน 3) ครูมเี จตคติต่อการใช้หอ้ งสมุดประกอบการสอนอยูใ่ นระดับมาก
โดยครูทส่ี อนในโรงเรียนขนาดกลางและใหญ่มเี จตคติสงู กว่าครูทส่ี อนในโรงเรียนขนาดใหญ่พเิ ศษ
ครูทส่ี อนกลุ่มสาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีเจตคติสงู กว่าครูทส่ี อนกลุ่มสาระ
การเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ ครูทม่ี ปี ระสบการณ์การสอนมากกว่า 20 ปี มีเจตคติต่อการใช้หอ้ งสมุด
ประกอบการสอนสูงกว่าครูทม่ี ปี ระสบการณ์การสอน 11-20 ปี 4) ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้
ห้องสมุดประกอบการสอนกับเจตคติ ต่อการใช้หอ้ งสมุดประกอบการสอนของครูมคี วามสัมพันธ์
ทางบวกและสัมพันธ์กนั ในระดับมาก
ธิดา สุวรรณสาครกุล (2554: บทคัดย่อ) ได้ทาํ วิจยั เรือ่ งการศึกษาคุณลักษณะของตัวแบบใน
การอ่านทีส่ ง่ ผลต่อนิสยั รักการอ่านของเด็กวัยรุน่ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร การ
วิจยั ครัง้ นี้จุดมุง่ หมายเพือ่ (1) สํารวจพฤติกรรมการอ่านและระดับนิสยั รักการอ่าน (2) สํารวจตัว
แบบในการอ่าน (3) เปรียบเทียบนิสยั รักการอ่านจําแนกตามประเภทของตัวแบบ (4) เปรียบเทียบ
นิสยั รักการอ่านจําแนกตามคุณลักษณะของตัวแบบ (5) เปรียบเทียบนิสยั รักการอ่านจําแนกตาม
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ลักษณะทางชีวสังคมของเด็กวัยรุน่ ได้แก่ เพศ และชัน้ เรียน ของเด็กวัยรุน่ ในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั
เป็ นนักเรียนทีก่ าํ ลังศึกษาอยูช่ นั ้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 และ มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2553
ของโรงเรียน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนโยธินบูรณะ โรงเรียนราชวินิต มัธยม โรงเรียนวัดน้อยนพ
คุณ และโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ทีไ่ ด้ตวั อย่างจากการสุม่ แบบหลายขัน้ ตอน (Multistage Random
Sampling) รวมกลุ่มตัวอย่างจํานวน 348 คน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ในครัง้ นี้ คือ แบบสอบถาม
พฤติกรรมการอ่าน แบบสอบถามตัวแบบในการอ่าน และแบบสอบถามนิสยั รักการอ่าน ซึง่ มีคา่
ความเชื่อมันทั
่ ง้ ฉบับ .91 สถิตใิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบน
มาตรฐาน ทดสอบสมมุตฐิ านโดยใช้คา่ Independent Sample t-test และ F- test ผลการวิจยั สรุปได้
ดังนี้ 1) พฤติกรรมการอ่านของเด็กวัยรุน่ ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
เขต 1 กรุงเทพมหานคร ด้านเวลาในการอ่านต่อวัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างโดยรวมส่วนใหญ่ใช้เวลาใน
การอ่านต่อวัน 2 ชัวโมงขึ
่
น้ ไป รองลงมาคือ 1 ชัวโมงขึ
่
น้ ไป - 2 ชัวโมง,
่
31 นาที-1 ชัวโมง
่ และ 0-30
นาที ตามลําดับ ด้านสิง่ ทีอ่ า่ น กลุ่มตัวอย่างโดยรวมอ่าน บล็อก/ ชุมชนออนไลน์ มากทีส่ ดุ รองลงมา
คือ การ์ตูนและเว็บไซต์ ตามลําดับ ด้านประเภทหนังสือทีอ่ า่ น กลุ่มตัวอย่างโดยรวมส่วนใหญ่อา่ น
การ์ตูนให้ความบันเทิง รองลงมาคือ นิตยสารบันเทิง และหนังสือพิมพ์ ตามลําดับ ด้านจํานวน
หนังสือทีอ่ า่ นต่อเดือน พบว่า กลุ่มตัวอย่างโดยรวมและจําแนกตามระดับชัน้ ส่วนใหญ่อา่ นหนังสือต่อ
เดือนเพียง 1-3 เล่ม เท่านัน้ และมีผอู้ า่ นหนังสือจํานวน 16-18 เล่ม น้อยทีส่ ดุ ด้านความสุขจากการ
อ่าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างโดยรวมและจําแนกตามระดับชัน้ ส่วนใหญ่มคี วามสุขจากการอ่าน โดยทัง้
สองระดับชัน้ มีคะแนนค่าฐานนิยม 8 คะแนน 2) ตัวแบบในการอ่านของเด็กวัยรุน่ ในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่
มีตวั แบบในการอ่าน ร้อยละ 52 ขณะทีต่ วั แบบ ทีก่ ลุ่มตัวอย่างเลือกมากทีส่ ดุ คือ บุคคลใกล้ชดิ ได้แก่
พ่อแม่ บุคคลในครอบครัว ญาติพน่ี ้อง คุณครู และเพือ่ น ๆ รองลงมาคือ บุคคลทีม่ ชี ่อื เสียง ได้แก่
บุคคลในสาขาอาชีพต่างๆ เช่น ดารานักแสดง นักร้อง นักเขียน พระสงฆ์ นักการเมือง นักวิชาการ
และตามมาด้วยตัวแบบสัญลักษณ์ ได้แก่ ตัวละครใน หนังสือการ์ตูน คุณลักษณะของตัวแบบในการ
อ่าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีม่ ตี วั แบบในการอ่านส่วนใหญ่เลือกตัว แบบในการอ่านจากคุณลักษณะ
ชอบอ่านหนังสือมากทีส่ ดุ รองลงมา ได้แก่ คุณลักษณะประสบความสําเร็จในอาชีพ เท่ากับ
คุณลักษณะขยันขันแข็ง/ทํางานหนัก และตามด้วยคุณลักษณะมีความคิดสร้างสรรค์และสุนทรียะ
สําหรับเหตุผลทีต่ วั แบบสร้างแรงบันดาลใจในการอ่าน กลุ่มตัวอย่างโดยรวมและจําแนกตามระดับชัน้
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ส่วนใหญ่เลือกเหตุผลทีต่ วั แบบนําการอ่านไปใช้ประโยชน์ทด่ี กี บั ตัวเองมากทีส่ ดุ รองลงมาคือ เป็ น
ผูน้ ําทางความคิดและเป็ นผูท้ ฉ่ี ลาดมีไหวพริบ ส่วนกิจกรรมทีอ่ ยากให้ตวั แบบในการอ่านทํา กลุ่ม
ตัวอย่างโดยรวมส่วนใหญ่เลือกการแนะนําหนังสือหรือสือ่ ทีน่ ่าอ่าน รองลงมาคือ การอธิบายให้เห็น
ความสําคัญของการอ่าน และลําดับสุดท้ายคือ เขียนผลงานลงในหนังสือหรือสือ่ ต่าง ๆ 3) ระดับนิสยั
รักการอ่าน กลุ่มตัวอย่างโดยรวม และกลุม่ ตัวอย่างจําแนกตามเพศและระดับชัน้ มี นิสยั รักการอ่าน
อยูใ่ นระดับปานกลาง 4) นักเรียนทีม่ ตี วั แบบในการอ่านต่างกันมีนิสยั รักการอ่านแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ทีร่ ะดับ .05 โดยนักเรียนทีเ่ ลือกตัวแบบประเภทบุคคลใกล้ชดิ มีคา่ เฉลีย่ คะแนน
นิสยั รักการอ่านแตกต่าง จากนักเรียนทีเ่ ลือกตัวแบบสัญลักษณ์ และระหว่างนักเรียนทีเ่ ลือกตัวแบบ
ประเภทบุคคลใกล้ชดิ กับไม่มตี วั แบบ และระหว่างนักเรียนทีเ่ ลือกตัวแบบประเภทบุคคลทีม่ ชี อ่ื เสียง
กับไม่มตี วั แบบ และระหว่าง นักเรียนทีเ่ ลือกตัวแบบประเภทตัวแบบสัญลักษณ์กบั ไม่มตี วั แบบ อย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 5) นักเรียนทีเ่ ลือกคุณลักษณะของตัวแบบในการอ่านต่างกัน มีนิสยั
รักการอ่านไม่แตกต่างกัน 6) นักเรียนหญิงและนักเรียนชาย มีนิสยั รักการอ่านไม่แตกต่างกัน และ
พบว่า นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 มีนิสยั รักการอ่านสูงกว่านักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 5 อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
อาทิตยา เผ่าพงษ์คล้าย (2553: บทคัดย่อ) การวิจยั ครัง้ นี้มจี ุดมุง่ หมายเพือ่ ศึกษานิสยั รัก
การอ่าน สภาพแวดล้อมทางการอ่านทีโ่ รงเรียนและทีบ่ า้ นของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามเพศ ระดับผลสัมฤทธิ ์ทางการ
เรียน และระดับชัน้ เรียน กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร ใช้วธิ กี ารสุม่ แบบแบ่งชัน้ โดยใช้โควตา
จํานวน 696 คน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใช้คา่ T-test, F-test
และ ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั ผลการวิจยั มีดงั นี้ 1) นิสยั รักการอ่านของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่ น
ระดับปานกลาง 2) เปรียบเทียบนิสยั รักการอ่านของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียน
สาธิต สังกัดมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมตามตัวแปร เพศ ระดับผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียน และระดับชัน้ เรียน ผลการวิจยั ไม่พบความแตกต่างในทุกตัวแปร 3) สภาพแวดล้อม
การอ่านทีโ่ รงเรียนตามความเห็นของนักเรียน ผลการวิจยั โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง 4)
สภาพแวดล้อมการอ่านทีบ่ า้ นตามความเห็นของนักเรียน ผลการวิจยั โดยรวมอยูใ่ นระดับสูง 5)
เปรียบเทียบสภาพแวดล้อมการอ่านทีบ่ า้ นของนักเรียน โดยรวมตามตัวแปร เพศ ระดับผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียน และระดับชัน้ เรียน ผลการวิจยั ไม่พบความแตกต่างในทุกตัวแปร 6) ความสัมพันธ์ของ
นิสยั รักการอ่านของนักเรียน กับสภาพแวดล้อมทางการอ่านทีโ่ รงเรียน จากผลการวิจยั พบว่า
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โดยรวมมีความสัมพันธ์กนั ในทางบวกระดับปานกลาง เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างนิสยั รักการอ่านของนักเรียนกับสภาพแวดล้อมด้านกายภาพและด้านกิจกรรม
มีความสัมพันธ์กนั ในระดับปานกลาง 7) ความสัมพันธ์ของนิสยั รักการอ่านของนักเรียน กับ
สภาพแวดล้อมทางการอ่านทีบ่ า้ นโดยรวมมีความสัมพันธ์กนั ในทางบวกระดับปานกลาง เมือ่
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างนิสยั รักการอ่านของนักเรียนกับสภาพแวดล้อม
ด้านกายภาพมีความสัมพันธ์กนั ในระดับตํ่า และสภาพแวดล้อมด้านกิจกรรมมีความสัมพันธ์กนั ใน
ระดับปาน
ปทั มา อินทร์วมิ ล (2552: บทคัดย่อ) ได้ทาํ วิจยั เรือ่ งองค์ประกอบทีม่ อี ทิ ธิพลต่อแรงจูงใจใน
การใช้หอ้ งสมุดของนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 4 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร มี
จุดมุง่ หมายเพือ่ ศึกษาองค์ประกอบทีม่ อี ทิ ธิพลต่อแรงจูงใจในการใช้หอ้ งสมุดของนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 4
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยจําแนกองค์ประกอบทีศ่ กึ ษาเป็ น 3 ด้าน
คือ องค์ประกอบด้านส่วนตัว ได้แก่ ระดับชัน้ ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน บุคลิกภาพ และนิสยั รักการ
อ่าน องค์ประกอบด้านครอบครัว โดยกลุ่มตัวอย่างมีจาํ นวน 243 คน ทีไ่ ด้มาจากการสุม่ แบบแบ่ง
ชัน้ จากประชากร เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ แบบสอบถามองค์ประกอบทีม่ อี ทิ ธิพลต่อ
แรงจูงใจในการใช้หอ้ งสมุดของนักเรียน ช่วงชัน้ ที่ 4 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร สถิตทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือ การวิเคราะห์คา่ สัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ของ
เพียร์สนั และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู ผลการวิจยั พบว่า 1) องค์ประกอบทีม่ คี วามสัมพันธ์
ทางบวกกับแรงจูงใจในการใช้หอ้ งสมุดของนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 4 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ นิสยั รักการอ่าน
การสนับสนุนด้านการอ่านของผูป้ กครอง ลักษณะทางกายภาพของห้องสมุด การสนับสนุนด้านการ
ใช้หอ้ งสมุดของครู และการเลียนแบบเพือ่ นในการใช้หอ้ งสมุด และองค์ประกอบทีม่ คี วามสัมพันธ์
ทางบวกกับแรงจูงใจในการใช้หอ้ งสมุดของนักเรียน ช่วงชัน้ ที่ 4 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 มี 1 องค์ประกอบคือ บุคลิกภาพ
2) องค์ประกอบทีไ่ ม่มคี วามสัมพันธ์กบั แรงจูงใจในการใช้หอ้ งสมุดของนักเรียน ช่วงชัน้ ที่ 4
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ระดับชัน้ :
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ระดับชัน้ : มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ระดับชัน้ : มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 ผลสัมฤทธิ ์ทางการ
เรียนและฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว 3) องค์ประกอบทีม่ อี ทิ ธิพลต่อแรงจูงใจในการใช้
ห้องสมุดของนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 4 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 มี 4 องค์ประกอบ โดยเรียงลําดับจากองค์ประกอบทีม่ อี ทิ ธิพลมาก
ทีส่ ดุ ไปยังองค์ประกอบทีม่ อี ทิ ธิพลน้อยทีส่ ดุ ได้แก่ การสนับสนุ นด้านการใช้หอ้ งสมุดของครู นิสยั รัก
การอ่าน การเลียนแบบเพือ่ นในการใช้หอ้ งสมุด และลักษณะทางกายภาพของห้องสมุด ซึง่
องค์ประกอบทัง้ 4 องค์ประกอบนี้สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนแรงจูงใจในการใช้หอ้ งสมุด
ของนักเรียน ช่วงชัน้ ที่ 4 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เขตวัฒนา กรุงเทพมหานครได้รอ้ ยละ 59.30
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ไข่มกุ เหล่าสุนทร (2550: บทคัดย่อ) ทําวิจยั เรือ่ ง ความต้องการในการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านของนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝา่ ยมัธยม) มี
วัตถุประสงค์ของการวิจยั คือ 1) เพือ่ ศึกษาความต้องการในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของ
นักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝา่ ยมัธยม) 2) เพือ่ เปรียบเทียบ
ความต้องการในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝา่ ยมัธยม) จําแนกตามตัวแปร เพศ และระดับช่วงชัน้ 3) เพือ่
ศึกษาปญั หาของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝา่ ยมัธยม) ใน
การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในงานวิจยั คือ นักเรียน โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝา่ ยมัธยม) ปี การศึกษา 2550 จํานวน 333 คน ซึง่
ได้มาจากการสุม่ ตัวอย่างด้วยวิธกี ารสุม่ แบบแบ่งชัน้ เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ
แบบสอบถาม ได้รบั แบบสอบถามกลับคืน ทัง้ หมด 333 ชุด วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ คํานวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และสถิตทิ ดสอบที
(t-test) ผลการวิจยั สรุปได้ดงั นี้คอื 1. นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝา่ ยมัธยม) มีความต้องการในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยรวมอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ความต้องการในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ด้าน
การจัดนิทรรศการ และด้านกิจกรรมเพือ่ บริการแนะแนวการอ่านอยูใ่ นระดับมาก ส่วนด้านอื่นๆคือ
ด้านกิจกรรมแนะนําการใช้หอ้ งสมุดเพือ่ การศึกษาค้นคว้า ด้านกิจกรรมการแสดง และด้านกิจกรรม
การประกวดแข่งขัน มีความต้องการอยูใ่ นระดับปานกลาง 2.เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ความต้องการใน
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยรวมของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติ เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านกิจกรรมการประกวดแข่งขัน และด้าน
กิจกรรมเพือ่ บริการแนะแนวการอ่าน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ส่วนด้าน
อื่นๆ ไม่พบความแตกต่าง ซึง่ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้ 3. เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ความ
ต้องการในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝา่ ยมัธยม) โดยรวมและรายด้าน จําแนกตามระดับช่วงชัน้ พบว่า ความต้องการใน
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยรวมและรายด้านทุกด้านของนักเรียนระดับช่วงชัน้ ที่ 3 และ
นักเรียนระดับช่วงชัน้ ที่ 4 แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทีร่ ะดับ .05 โดยนักเรียนระดับช่วง
ชัน้ ที่ 3 มีคะแนนเฉลีย่ ความต้องการในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสูงกว่านักเรียนระดับช่วงชัน้
ที่ 4 ซึง่ สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้ 4.การวิเคราะห์ปญั หาในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการ

21
อ่านมากทีส่ ดุ คือ นักเรียนไม่มเี วลาร่วมกิจกรรม รองลงมา คือ กิจกรรมไม่น่าสนใจ และห้องสมุด
ประชาสัมพันธ์ไม่ทวถึ
ั่ ง
งานวิจยั ทีป่ ระเมินโครงการโดยใช้รปู แบบซิปป์ (CIPP Model)
คณินนุช พิจติ นรการ (2550: บทคัดย่อ) ได้ทาํ วิจยั เรือ่ ง ประเมินโครงการรักการอ่านของ
นักเรียนโรงเรียนพรประสาทวิทยา โดยมีวตั ถุประสงค์ 1) เพือ่ ประเมินผลการดําเนินงานโครงการ
รักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนพรประสาทวิทยาตามความคิดเห็นของครู ใน 5 ด้าน คือ ด้านบริบท
ด้านปจั จัยเบือ้ งต้น ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต และด้านผลกระทบ 2) เพือ่ ศึกษานิสยั รักการอ่าน
ของนักเรียน กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม ประกอบด้วยครูผสู้ อนจํานวน 30
คน ซึง่ ได้มาด้วยการสุม่ อย่างง่าย และนักเรียนระดับชัน้ ป.4-6 จํานวน 246 คน ซึง่ ได้มาด้วยการสุม่
แบบแบ่งชัน้ ตามระดับชัน้ ต่าง ๆ จํานวน 152 คน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็ น
แบบสอบถาม 2 ฉบับ ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นของครูทม่ี ตี ่อโครงการรักการอ่านใน 5 ด้าน
มีคา่ ความเชื่อมันฉบั
่ บของคูเท่ากับ .93 และแบบสอบ ถามเกีย่ วกับนิสยั รักการอ่านของนักเรียน มี
ลักษณะเป็ นมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีคา่ ความเชื่อมันเท่
่ ากับ .85 สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั สรุปได้ดงั นี้ 1) ความ
คิดเห็นของครูทม่ี ตี ่อโครงการรักการอ่านใน 5 ด้าน คือ 1.1 ด้านบริบท พบว่าหลักการ วัตถุประสงค์
และเป้าหมายของโครงการรักการอ่านโดยรวมมีความเหมาะสมในระดับดี 1.2 ด้านปจั จัยเบือ้ งต้น
พบว่าบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และงบประมาณ มีความเพียงพอในระดับปานกลาง 1.3 ด้าน
กระบวนการ พบว่ากระบวนการดําเนินงาน การจัดกิจกรรม การพัฒนาบุคลากร และการติดตาม
ประเมินผล 1.4 ด้านผลผลิต พบว่าผลการดําเนินงานโครงการรักการอ่าน ครูมคี วามพึงพอใจอยูใ่ น
ระดับปานกลาง 1.5 ด้านผลกระทบ พบว่าผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ กับนักเรียน ครูมคี วามพึงพอใจอยูใ่ น
ระดับปานกลาง 2) นิสยั รักการอ่านของนักเรียน พบว่าอยูใ่ นระดับปานกลาง
ทวีศกั ดิ ์ อริยวัฒน์วงศ์. (2551: บทคัดย่อ) ได้ทาํ งานวิจยั เรือ่ ง การประเมินโครงการพัฒนา
วินยั นักเรียนโรงเรียนวัดไร่ขงิ วิทยา โดยมีวตั ถุประสงค์ 1) เพือ่ ประเมินการดําเนินงานโครงการ
พัฒนาวินยั นักเรียนโรงเรียนวัดไร่ขงิ วิทยา ตามความคิดเห็นของครูผสู้ อนใน 5 ด้าน คือ ด้านบริบท
ด้านปจั จัยเบือ้ งต้น ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต และด้านผลกระทบ และ 2) เพือ่ นําเสนอแนวทาง
ในการพัฒนาวินยั นักเรียนโรงเรียนวัดไร่ขงิ วิทยา กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยครูผสู้ อน จํานวน 114
คน โดยการสุม่ แบบเจาะจง และนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 3 และช่วงชัน้ ที่ 4 จํานวน 338 คน ซึง่ ได้มาโดย
การสุม่ แบบแบ่งชัน้ เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ แบบสอบ ถามทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ เป็ นแบบมาตรส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ จํานวน 72 ข้อ สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วน
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เบีย่ งเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั สรุปได้ดงั นี้ ความคิดเห็นของครูผสู้ อนต่อโครงการพัฒนาวินยั
นักเรียนโรงเรียนวัดไร่ขงิ วิทยา ทัง้ 5 ด้าน ในระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ก) ด้าน
บริบททีเ่ กีย่ วกับหลักการ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการพัฒนาวินยั นักเรียน มีความ
เหมาะสมในระดับมาก ข) ด้านปจั จัยนําข้าทีเ่ กีย่ วกับบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และงบประมาณ มีความ
พอเพียงในระดับมาก ค) ด้านกระบวนการทีเ่ กีย่ วกับกระบวนการดําเนินงาน การจัดกิจกรรม การ
พัฒนาบุคลากร และการติดตามประเมินผล มีการปฏิบตั งิ านอยูใ่ นระดับมาก ง) ด้านผลผลิต ความ
คิดเห็นของครูต่อการพัฒนาวินยั ของนักเรียนอยูใ่ นระดับมาก จ) ด้านผล-กระทบ ครูมคี วามพึงพอใจ
ต่อการพัฒนาวินยั ของนักเรียนอยูใ่ นระดับมาก และความคิดเห็นของนักเรียนต่อการพัฒนาวินยั ของ
นักเรียนโรงเรียนวัดไร่ขงิ วิทยาด้านผลผลิตโดยภาพรวม นักเรียนมีวนิ ยั ในสภาพทีเ่ ป็ นจริงอยูใ่ น
ระดับมาก

บทที่ 3
วิธีการดําเนินการวิจัย
การติดตามผลการดําเนินงานบริการวิชาการแกชุมชนในภาคเหนือ ผูวิจัยไดดําเนินการตาม
ขั้นตอน ดังนี้
การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง
การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การเก็บรวบรวมขอมูล
การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากร ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้ นี้ ไดแก ผูบริหาร ครู และนักเรียน ในโรงเรียนวัด
ดอนมงคลสันติสุขวิทยา จังหวัดนาน โรงเรียนบานสวา จังหวัดนาน และโรงเรียนบานโคกวิทยา
จังหวัดอุตรดิตถ
2. กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหาร ครู และนักเรียนในโรงเรียนทั้ง 3 แหงที่ไดมาดวยการสุมอยาง
เฉพาะเจาะจง ประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน จํานวน 3 คน ครู จํานวน 53 คน นักเรียน จํานวน 623
คน ดังนี้
สถานที่
โรงเรียนบานสวา จังหวัดนาน
โรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสุขวิทยา
จังหวัดนาน
โรงเรียนบานโคกวิทยา
จังหวัดอุตรดิตถ
รวม

ผูบริหาร ครู

นักเรียน
ป.4 ป.5 ป.6 ม. 1-3 ม. 4-6
15 14 23
70
54
16

รวม

1
1

12
9

1

32

-

-

-

212

219

464

3

53

15

14

23

336

235

679

การสรางเครือ่ งมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย
1. แบบสัมภาษณผูบริหารดานการสนับสนุนการดําเนินงานของหองสมุด
2. แบบสัมภาษณการใหการสนับสนุนของครู
3. แบบสอบถามพฤติกรรมการใชหองสมุดและความพึงพอใจตอบริการของหองสมุดของ
นักเรียนระดับประถมศึกษา

135
80

24
4. แบบสอบถามพฤติกรรมการใชหองสมุดและความพึงพอใจตอบริการของหองสมุดของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
5. แบบสอบถามพฤติกรรมการใชหองสมุดและความพึงพอใจตอบริการของหองสมุดของ
ครู
6. แบบสอบถามเกี่ยวกับนิสัยรักการอานของนักเรียนระดับประถมศึกษา
7. แบบสอบถามเกีย่ วกับนิสัยรักการอานของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยตั้งคณะทํางานเพื่อเดินทางไปเก็บรวบรวมขอมูลในแตละโรงเรียน โดยเริ่ม
ดําเนินการที่โรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสขุ จังหวัดนาน ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 โรงเรียนบาน
สวา ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 และโรงเรียนบานบานโคกวิทยา จังหวัดอุตรดิตถ ในวันที่ 25
พฤศจิกายน 2554 ไดรับขอมูลที่สมบูรณกลับคืนมา ดังนี้
สถานที่
โรงเรียนบานสวา จังหวัดนาน
โรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสุขวิทยา
จังหวัดนาน
โรงเรียนบานโคกวิทยา จังหวัดอุตรดิตถ
รวม

1
1

นักเรียน
ป.4 ป.5 ป.6 ม. 1-3 ม. 4-6
12 15 14 23
70
9 54
16

1
3

32
53

ผูบริหาร ครู

15

14

23

212
336

219
235

การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
เมื่อไดรับแบบสัมภาษณและแบบสอบถามกลับคืนมาแลว ผูวจิ ัยไดดําเนินการ ดังนี้
1. นําขอมูลในขอคําถามแบบเลือกตอบมาแจกแจงความถี่ และหาคารอยละ จากนั้นแจก
แจงตามความถี่ของการเขาใชหองสมุด ดังนี้
กําหนดความถี่ของการเขาใชหองสมุด 3 ระดับ ดังนี้
มาก
หมายถึง
5
วัน/สัปดาห
ปานกลาง หมายถึง
3 - 4 วัน/สัปดาห
หมายถึง 1 – 2 วัน/สัปดาห
นอย
2. นําขอมูลจากแบบสอบถามดานความพึงพอใจที่มีตอบริการหองสมุดที่เปนแบบมาตรา
สวนประมาณคา (Rating Scale) มี 4 ระดับ มาแจกแจงความถี่ โดยกําหนดคาน้ําหนัก ดังนี้
มีความพึงพอใจพอใจมากที่สุด กําหนดให 4 คะแนน
มีความพึงพอใจพอใจมาก
กําหนดให 3 คะแนน

รวม
134
80
464
679
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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
3. นําขอมูลจากแบบสอบถามนิสยั รักการอาน มาแจกแจงความถี่ โดยกําหนดคาน้ําหนัก
ดังนี้
จริงมาก
กําหนดให
4 คะแนน
จริง
กําหนดให
3 คะแนน
ไมจริง
กําหนดให
2 คะแนน
ไมจริงเลย กําหนดให
1 คะแนน
จากนั้นนํามาคํานวณหาคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปนรายขอ โดยมีการแปล
ความหมายคาเฉลี่ย ดังนี้
คาเฉลี่ย
3.51 – 4.00 หมายถึง จริงมาก
คาเฉลี่ย
2.51 – 3.50 หมายถึง จริง
คาเฉลี่ย
1.51 – 2.50 หมายถึง ไมจริง
คาเฉลี่ย
1.00 – 1.50 หมายถึง ไมจริงเลย
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
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5. นําขอมูลในสวนของแบบสอบถามแบบปลายเปดมาแจกแจงความถี่ และพรรณนา
6. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย
6.1 สถิตที่ใชในการหาคุณภาพเครื่องมือไดแก คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
โดยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของคอนบราค
6.2 สถิติพื้นฐาน ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบีย่ งเบนมาตรฐาน

บทที่ 4
ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
การศึกษาการติดตามผลการดําเนินงานบริการวิชาการแก่ชุมชนในภาคเหนือ ของ
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผลการวิเคราะห์นําเสนอเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลของนักเรียนและครู
ตาราง 1 จํานวนนักเรียน จําแนกตามระดับชัน้
นักเรียน
ประถมศึกษาปีท่ี 4
ประถมศึกษาปีท่ี 5
ประถมศึกษาปีท่ี 6
รวม
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3
มัธยมศึกษาปีท่ี 4-6
รวม

โรงเรียนสว้า โรงเรียนดอนมงคลสันติสขุ โรงเรียนบ้านโคกวิทยา
จํานวน ร้อยละ จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
15
28.00
14
27.00
23
44.00
52 100.00
70 100.00
54
77.10
212
49.20
16
22.90
219
50.80
70 100.00
70
100.00
431
100.00

จากตาราง 1 โรงเรียนบ้านสว้ามีนกั เรียนประถมศึกษา 4 จํานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ
28.00 นักเรียนประถมศึกษา 5 จํานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.00 และนักเรียนประถมศึกษา 6
จํานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.00 โรงเรียนบ้านสว้ามีนกั เรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 จํานวน 70 คิด
เป็ นร้อยละ 100.00 โรงเรียนวัดดอนมงคลมีนกั เรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 จํานวน 54 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 77.00 นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 จํานวน 16 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.90 และโรงเรียนบ้าน
โคกวิทยามีนกั เรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 จํานวน 212 คน คิดเป็ นร้อยละ 49.20 นักเรียนมัธยมศึกษา
ปีท่ี 4-6 จํานวน 219 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.80
ตาราง 2 ภาระงานสอนของครู
จํานวนชัวโมง
่
บ้านสว้า
ดอนมงคลสันติสขุ
สอน/สัปดาห์ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
15-17 ชัวโมง
่
2
16.67
2
22.22
18-20 ชัวโมง
่
7
58.33
4
44.44
21-23 ชัวโมง
่
3
25.00
3
33.33
รวม
12 100.00
9
100.00

บ้านโคกวิทยา
รวม
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
8
25.00
12
22.64
14
43.75
25
47.17
10
31.25
16
30.19
32
100.00
53 100.00
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จากตาราง 2 ครูสว่ นใหญ่มภี าระงานสอน 18-20 ชัวโมง
่ จํานวน 25 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 47.17 รองลงมา 21-23 ชัวโมง
่ จํานวน 16 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.19 และ 15-17 ชัวโมง
่
จํานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.64
ตาราง 3 ภาระงานอื่นของครู
จํานวนภาระ
งาน
1 งาน
2 งาน
3 งาน
รวม

บ้านสว้า
ดอนมงคลสันติสขุ บ้านโคกวิทยา
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
จํานวน
4
33.33
3
33.33
10
6
50.00
5
55.56
16
2
16.67
1
11.11
6
12 100.00
9
100.00
32

รวม
ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
31.25
17
32.08
50.94
27
50.94
16.98
9
16.98
100.00
53 100.00

จากตาราง 3 ครูสว่ นใหญ่มภี าระอื่นทีน่ อกเหนือจากงานสอน 2 งาน จํานวน 27 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 50.94 รองลงมา 1 งาน จํานวน 17 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.28 และ 3 งาน จํานวน 9 คน
คิดเป็ นร้อยละ 16.98
ตอนที่ 2 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลตามความคิ ดเห็นของนักเรียนและครู ดังตาราง 4-19
ตาราง 4 พฤติกรรมการใช้หอ้ งสมุดของนักเรียน
โรงเรียนวัดดอน โรงเรียนบ้านโคก
มงคลสันติสขุ
วิทยา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ
3
5.80
1
1.43
13
18.57
67
15.50
40
76.90
60
85.71
37
52.86 244 56.60
9
17.30
9
12.86
20
28.57 120 27.90
โรงเรียนบ้านสว้า

การใช้หอ้ งสมุด
สัปดาห์ละ 5 วัน
สัปดาห์ละ 3-4 วัน
สัปดาห์ละ 1-2 วัน
รวม

52

100.00

70

100.00

70

100.00

431

100.00

จากตาราง 4 พฤติกรรมการใช้หอ้ งสมุดของนักเรียน พบว่านักเรียนประถมศึกษาโรงเรียน
บ้านสว้า ใช้หอ้ งสมุดในระดับมาก สัปดาห์ละ 5 วัน จํานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.80 ระดับปาน
กลาง สัปดาห์ละ 3-4 วัน จํานวน 40 คน คิดเป็ นร้อยละ 76.90 ระดับน้อย สัปดาห์ละ 1-2 วัน
จํานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.30 เท่ากัน ตามลําดับ ส่วนนักเรียนมัธยมโรงเรียนบ้านสว้าใช้
ห้องสมุดในระดับมาก สัปดาห์ละ 5 วัน จํานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.40
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ระดับปานกลาง สัปดาห์ละ 3-4 วัน จํานวน 60 คน คิดเป็ นร้อยละ 85.70 ระดับน้อย สัปดาห์ละ 1-2
วัน จํานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.80ตามลําดับ
นักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสขุ ใช้หอ้ งสมุดในระดับมาก สัปดาห์ละ 5
วัน จํานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.57 ระดับปานกลาง สัปดาห์ละ 3-4 วัน จํานวน 37 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 52.86 ระดับน้อย สัปดาห์ละ 1-2 วัน จํานวน 20 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.50 ตามลําดับ
และนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนบ้านโคกวิทยา ใช้หอ้ งสมุดในระดับมาก สัปดาห์ละ 5 วัน
จํานวน 67 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.50 ระดับปานกลาง สัปดาห์ละ 3-4 วัน จํานวน 244 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 56.60 ระดับน้อย สัปดาห์ละ 1-2 วัน จํานวน 120 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.90 เท่ากัน
ตามลําดับ
ตาราง 5 วัตถุประสงค์ของการเข้าใช้หอ้ งสมุดของนักเรียน
วัตถุประสงค์
ศึกษาค้นคว้าเพือ่ การเรียน
ทําการบ้าน
อ่านหนังสือเพือ่ ความบันเทิง
อื่น ๆ โปรดระบุ

โรงเรียนบ้านสว้า
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ความถี่
ความถี่
41
70
19
47
33
56
2
1

โรงเรียนวัดดอน
มงคลสันติสขุ
ความถี่
41
29
52
15

โรงเรียนบ้านโคก
วิทยา
ความถี่
331
184
295
38

จากตาราง 5 วัตถุประสงค์ของการเข้าใช้หอ้ งสมุดโรงเรียน พบว่านักเรียนประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสว้า เข้าใช้หอ้ งสมุดเพือ่ ศึกษาค้นคว้า จํานวน 41 คน เพือ่ อ่านหนังสือ จํานวน 33 คน
เพือ่ ทําการบ้าน จํานวน 19 คน และอื่น ๆ จํานวน 2 คน และนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนบ้านสว้า
เข้าใช้หอ้ งสมุดเพือ่ ศึกษาค้นคว้า จํานวน 70 คน เพือ่ อ่านหนังสือ จํานวน 56 คน เพือ่ ทําการบ้าน
จํานวน 47 คน และอื่น ๆ จํานวน 1 คน
นักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสขุ เข้าใช้หอ้ งสมุดเพือ่ อ่านหนังสือ จํานวน
52 คน เพือ่ ศึกษาค้นคว้า จํานวน 41 คน เพือ่ ทําการบ้าน จํานวน 29 คน และอื่น ๆ จํานวน 15 คน
นักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนบ้านโคกวิทยาเข้าใช้หอ้ งสมุดเพือ่ ศึกษาค้นคว้า จํานวน 331
คน เพือ่ อ่านหนังสือ จํานวน 295 คน เพือ่ ทําการบ้าน จํานวน 184 คน และอื่น ๆ จํานวน 38 คน
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ตาราง 6 การยืมหนังสือของนักเรียน
การยืม
หนังสือ
บ่อยครัง้
ไม่บ่อย
ไม่เคย
รวม

โรงเรียนบ้านสว้า
โรงเรียนวัดดอนมงคล โรงเรียนบ้านโคก
สันติสขุ
วิทยา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ ความถี่
ร้อยละ
ความถี่ ร้อยละ
7
13.50 26 37.10
11
15.70
80 18.60
39 75.00 44 62.90
50
71.40
282 65.40
6
11.50
9
12.90
69 16.00
52 100.00 70 100.00
70
100.00
431 100.00

จากตาราง 6 การยืมหนังสือของห้องสมุด พบว่าจํานวนนักเรียนประถมศึกษาโรงเรียน
บ้านสว้ายืมหนังสือไม่บ่อยมีจาํ นวน 39 คน คิดเป็ นร้อยละ 75.00 การยืมหนังสือบ่อยครัง้ จํานวน 7
คน คิดเป็ นร้อยละ 13.50 ไม่เคยยืมหนังสือในห้องสมุด จํานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.50 และ
นักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนบ้านสว้ายืมหนังสือไม่บ่อยมีจาํ นวนมากทีส่ ดุ 44 คน คิดเป็ นร้อยละ
62.90 การยืมหนังสือบ่อยครัง้ มีจาํ นวน 26 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.10
นักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสขุ ยืมหนังสือไม่บ่อยมีจาํ นวน 50 คน คิด
เป็ นร้อยละ 71.40 การยืมหนังสือบ่อยครัง้ มีจาํ นวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.70 ไม่เคยยืมหนังสือ
ในห้องสมุดเลย มีจาํ นวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.90
และนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนบ้านโคกวิทยายืมหนังสือไม่บ่อยมีจาํ นวน 282 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 65.40 ทีม่ กี ารยืมหนังสือบ่อยครัง้ มีจาํ นวน 80 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.60 ทีไ่ ม่เคยยืม 69 คน
คิดเป็ นร้อยละ 16.00
ตาราง 7 ประเภทของหนังสือทีน่ กั เรียนชอบอ่าน
ประเภทของหนังสือ
เรือ่ งสัน้
นิยาย
หนังสือเกีย่ วกับอาชีพ
ความรูท้ วไป
ั่
นิทาน
การ์ตูน
อื่น ๆ โปรดระบุ

โรงเรียนบ้านสว้า
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ความถี่
ความถี่
11
21
19
36
19
28
24
60
47
54
40
55
1

โรงเรียนวัดดอน
มงคลสันติสขุ
ความถี่
28
32
22
36
56
58
20

โรงเรียนบ้าน
โคกวิทยา
ความถี่
194
193
183
293
227
272
32
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จากตาราง 7 ประเภทของหนังสือทีน่ กั เรียนชอบอ่าน พบว่านักเรียนประถมศึกษาโรงเรียน
บ้านสว้า ชอบอ่านหนังสือนิทาน 47 คน การ์ตูน จํานวน 40 คน ความรูท้ วไป
ั ่ จํานวน 24 คน เรือ่ ง
เกีย่ วกับอาชีพ และ นิยาย จํานวน 19 คนเท่ากัน เรือ่ งสัน้ จํานวน 11 คน และนักเรียนมัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านสว้า ชอบอ่านความรูท้ วไป
ั ่ จํานวน 60 คน การ์ตูน จํานวน 55 คน หนังสือนิทาน
จํานวน 54 คน นิยาย จํานวน 36 คน เรือ่ งเกีย่ วกับอาชีพ จํานวน 28 คน และ เรือ่ งสัน้ จํานวน 21
คน และอื่น ๆ จํานวน 1 คน
นักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสขุ ชอบอ่านการ์ตูน จํานวน 58 คน หนังสือ
นิทาน จํานวน 56 คน ความรูท้ วไป
ั ่ จํานวน 36 คน นิยาย จํานวน 32 คน เรือ่ งสัน้ จํานวน 28 คน
เรือ่ งเกีย่ วกับอาชีพ จํานวน 22 คน และ อื่น ๆ จํานวน 20 คน
นักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนบ้านโคกวิทยาชอบอ่านความรูท้ วไป
ั ่ จํานวน 293 คน การ์ตูน
จํานวน 272 คน หนังสือนิทาน จํานวน 227 คน เรือ่ งสัน้ จํานวน 194 คน นิยาย จํานวน 193 คน
เรือ่ งเกีย่ วกับอาชีพ จํานวน 183 คน และอื่น ๆ จํานวน 32 คน
ตาราง 8 ความพึงพอใจทีม่ ตี ่อบริการห้องสมุดของนักเรียนประถมศึกษาโรงเรียนบ้านสว้า
ข้อคําถาม
1. จํานวนหนังสือทีใ่ นห้องสมุดมีเพียงพอ
2. มีหนังสือใหม่เข้ามาในห้องสมุดเสมอ
3. หนังสือไม่ชาํ รุดฉีกขาด
4. จํานวนเก้าอีห้ รือทีน่ งมี
ั ่ เพียงพอ
5. จํานวนพืน้ ทีข่ องห้องสมุดไม่คบั แคบ
6. จํานวนคอมพิวเตอร์ใช้คน้ หาหนังสือมีเพียงพอ
7. จํานวนคอมพิวเตอร์ใช้สบื ค้นอินเทอร์เน็ตมีเพียงพอ
8. เวลาเปิด-ปิดของห้องสมุดเหมาะสม
9. มีครูชว่ ยเหลือแนะนําในห้องสมุดอย่างดี
10. หยิบหนังสือจากชัน้ ได้งา่ ย
11. ห้องสมุดมีความสะอาดและน่าเข้าใช้
12. ห้อสมุดมีความเงียบสงบ
13. จํานวนหนังสือทีใ่ ห้ยมื ออกนอกห้องสมุดมีเพียงพอ
14. ระยะเวลาทีใ่ ห้ยมื มีเพียงพอ
รวมทัง้ หมด

x
3.25
3.08
2.67
3.12
2.98
3.08
2.73
3.56
3.54
3.52
3.56
3.15
3.21
3.13
3.18

S.D.
0.68
0.65
0.68
0.68
0.78
0.84
0.91
0.61
0.64
0.61
0.57
0.70
0.78
0.77
0.28

แปลผล
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมากทีส่ ดุ
พอใจมากทีส่ ดุ
พอใจมากทีส่ ดุ
พอใจมากทีส่ ดุ
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก

จากตาราง 8 ความพึงพอใจทีม่ ตี ่อบริการห้องสมุดของนักเรียนประถมศึกษาของโรงเรียน
บ้านสว้า พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบริการของห้องสมุด โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( x =3.18)
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เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อค่าเฉลีย่ สูงสุด คือ เวลาเปิด-ปิ ดของห้องสมุดเหมาะสม และห้องสมุดมีความ
สะอาดและน่าเข้าใช้ ( x =3.56) รองลงมา มีครูชว่ ยเหลือแนะนําในห้องสมุดอย่างดี ( x =3.54) และ
หยิบหนังสือจากชัน้ ได้งา่ ย ( x =3.52) ตามลําดับ

33
ตาราง 9 ความพึงพอใจทีม่ ตี ่อบริการห้องสมุดของนักเรียนมัธยมศึกษา
ข้อคําถาม
1. จํานวนหนังสือทีใ่ นห้องสมุดมีเพียงพอ
2. มีหนังสือใหม่เข้ามาในห้องสมุดเสมอ
3. หนังสือไม่ชาํ รุดฉีกขาด
4. จํานวนเก้าอีห้ รือทีน่ งมี
ั ่ เพียงพอ
5. จํานวนพืน้ ทีข่ องห้องสมุดไม่คบั แคบ
6. จํานวนคอมพิวเตอร์ใช้คน้ หาหนังสือมีเพียงพอ
7. จํานวนคอมพิวเตอร์ใช้สบื ค้นอินเทอร์เน็ตมีเพียงพอ
8. เวลาเปิด-ปิดของห้องสมุดเหมาะสม
9. มีครูชว่ ยเหลือแนะนําในห้องสมุดอย่างดี
10. หยิบหนังสือจากชัน้ ได้งา่ ย
11. ห้องสมุดมีความสะอาดและน่าเข้าใช้
12. ห้องสมุดมีความเงียบสงบ
13. จํานวนหนังสือทีใ่ ห้ยมื ออกนอกห้องสมุดมีเพียงพอ
14. ระยะเวลาทีใ่ ห้ยมื มีเพียงพอ
รวม

x
3.25
3.08
2.67
3.12
2.98
3.08
2.73
3.56
3.54
3.52
3.56
3.15
3.21
3.13
3.18

โรงเรียนบ้านสว้า
N=70
S.D.
แปลผล
0.68
พอใจมาก
0.65
พอใจมาก
0.68
พอใจมาก
0.68
พอใจมาก
0.78
พอใจมาก
0.84
พอใจมาก
0.91
พอใจมาก
0.61 พอใจมากทีส่ ดุ
0.64 พอใจมากทีส่ ดุ
0.61 พอใจมากทีส่ ดุ
0.57 พอใจมากทีส่ ดุ
0.70 พอใจมาก
0.78
พอใจมาก
0.77
พอใจมาก
0.28
พอใจมาก

โรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสขุ
N=70
แปลผล
x S.D.
2.94 0.59
พอใจมาก
2.83 0.88
พอใจมาก
2.87 0.74
พอใจมาก
2.64 0.87
พอใจมาก
2.80 0.81
พอใจมาก
2.30 0.86
พอใจน้อย
2.37 0.85
พอใจน้อย
3.07 0.97
พอใจมาก
3.09 0.88
พอใจมาก
3.33 0.72
พอใจมาก
3.24 0.73
พอใจมาก
3.10 0.68
พอใจมาก
2.93 0.64
พอใจมาก
2.70 0.82
พอใจมาก
2.67 0.45
พอใจมาก

โรงเรียนบ้านโคกวิทยา
N=212
S.D.
แปลผล
x
2.67
0.63 พอใจมาก
2.59
0.94 พอใจมาก
2.69
0.86 พอใจมาก
2.36
0.78 พอใจน้อย
2.74
0.88 พอใจมาก
2.06
0.96 พอใจน้อย
2.19
1.01 พอใจน้อย
2.54
0.88 พอใจมาก
2.60
0.88 พอใจมาก
3.03
0.66 พอใจมาก
2.84
0.69 พอใจมาก
2.84
0.90 พอใจมาก
2.61
0.79 พอใจมาก
2.56
0.91 พอใจมาก
2.59
0.84 พอใจมาก
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จากตาราง 9 นักเรียนโรงเรียนบ้านสว้ามีความพึงพอใจต่อบริการของห้องสมุดโดยรวมอยู่
ในระดับมาก ( x =3.18) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อมีคา่ เฉลีย่ สูงสุด จํานวน 2 ข้อ คือ เวลาเปิ ด-ปิ ดของ
ห้องสมุดเหมาะสม และห้องสมุดมีความสะอาดและน่าเข้าใช้ ( x =3.56) รองลงมา มีครูชว่ ยเหลือ
แนะนําในห้องสมุดอย่างดี ( x =3.54) และหยิบหนังสือจากชัน้ ได้งา่ ย ( x =3.52) ตามลําดับ
นักเรียนโรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสขุ มีความพึงพอใจต่อบริการของห้องสมุด โดยรวมอยู่
ในระดับมาก ( x =2.59) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ ค่าเฉลีย่ สูงสุดคือ หยิบหนังสือจากชัน้ ได้งา่ ย
(x=3.33) รองลงมา ห้องสมุดมีความสะอาดและน่าเข้าใช้ ( x =3.12) ตามลําดับ
นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกวิทยามีความพึงพอใจต่อบริการของห้องสมุด โดยรวมอยูใ่ นระดับ
มาก ( x =2.80) เมือ่ พิจาณาเป็ นรายข้อ ค่าเฉลีย่ สูงสุดคือ ห้องสมุดมีความสะอาดและน่าเข้าใช้ ( x =
3.12) รองลงมา หยิบหนังสือจากชัน้ ได้งา่ ย ( x =3.06) และเวลาเปิ ด-ปิ ดของห้องสมุดเหมาะสม
( x =2.99) ตามลําดับ
ตาราง 10 พฤติกรรมการใช้หอ้ งสมุดของครู

สัปดาห์ละ 5 วัน
สัปดาห์ละ 3-4 วัน

โรงเรียนบ้านสว้า โรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสขุ
โรงเรียนบ้านโคกวิทยา
ความถี่ ร้อยละ
ความถี่
ร้อยละ
ความถี่
ร้อยละ
2
22.20
2
6.25
6
50.00
1
11.10
13
40.62

สัปดาห์ละ 1-2 วัน

6

รวม

12

การใช้หอ้ งสมุด

50.00
100.00

6

66.70

17

53.13

9

100.00
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100.00

จากตาราง 10 พฤติกรรมการใช้หอ้ งสมุดของครู พบว่าครูโรงเรียนบ้านสว้าใช้หอ้ งสมุดใน
ระดับปานกลางสัปดาห์ละ 3-4 วัน จํานวน 6 คน และระดับน้อยสัปดาห์ละ 1-2 วัน จํานวน 6 คน คิด
เป็ นร้อยละ 50.00 เท่ากัน
ครูโรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสขุ ใช้หอ้ งสมุดในระดับมากสัปดาห์ละ 5 วัน จํานวน 2 .คน คิด
เป็ นร้อยละ 22.20 ระดับปานกลางสัปดาห์ละ 3-4 วัน จํานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ11.10 และระดับ
น้อยสัปดาห์ละ 1-2 วัน จํานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 66 ตามลําดับ
ครูโรงเรียนบ้านโคกวิทยาใช้หอ้ งสมุดในระดับน้อยสัปดาห์ละ 1-2 วัน จํานวน 17 คน คิด
เป็ นร้อยละ 53.13 ระดับปานกลางสัปดาห์ละ 3-4 วัน จํานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ40.63 และระดับ
มากสัปดาห์ละ 5 วัน จํานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.25 ตามลําดับ
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ตาราง 11 วัตถุประสงค์ของการเข้าใช้หอ้ งสมุดโรงเรียนของครู
โรงเรียนบ้านสว้า โรงเรียนวัดดอนมงคล
สันติสขุ
วัตถุประสงค์
ความถี่
ความถี่
ศึกษาค้นคว้า
12
6
เตรียมการสอน
8
6
อ่านหนังสือเพือ่ ความบันเทิง
8
5
อื่น ๆ โปรดระบุ
-

โรงเรียนบ้านโคก
วิทยา
ความถี่
28
18
19
-

จากตาราง 11 วัตถุประสงค์การเข้าใช้หอ้ งสมุดของครูโรงเรียนบ้านสว้า พบว่าเพือ่
การศึกษาค้นคว้า จํานวน 12 คน ใช้เพือ่ เตรียมการสอน จํานวน 8 คน และเพือ่ อ่านหนังสือบันเทิง
มีจาํ นวน 8 คน ตามลําดับ ครูโรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสขุ พบว่าเพือ่ การศึกษาค้นคว้า และใช้เพือ่
เตรียมการสอน มีจาํ นวน 6 คน เท่ากัน และเพือ่ อ่านหนังสือบันเทิง มีจาํ นวน 5 คน ครูโรงเรียนบ้าน
โคกวิทยา พบว่าเพือ่ การศึกษาค้นคว้า จํานวน 28 คน เพือ่ อ่านหนังสือบันเทิง มีจาํ นวน 19 คน และ
ใช้เพือ่ เตรียมการสอน มีจาํ นวน 18 คน
ตาราง 12 การยืมหนังสือของครู
การยืมหนังสือ
บ่อยครัง้
นานๆ ครัง้
ไม่เคย
รวม

โรงเรียนบ้านสว้า
ความถี่ ร้อยละ
6
50.00
6
50.00
12
100.00

โรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสขุ
ความถี่
ร้อยละ
3
33.30
5
55.60
1
11.10
9
100.00

โรงเรียนบ้านโคกวิทยา
ความถี่
ร้อยละ
5
14.62
20
62.50
7
21.88
32
100.00

จากตาราง 12 ความถีใ่ นการยืมหนังสือออกนอกห้องสมุด พบว่าครูโรงเรียนบ้านสว้ายืม
หนังสือครูยมื หนังสือบ่อยครัง้ และนาน ๆ ครัง้ จํานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.00 เท่ากัน
ความถีใ่ นการยืมหนังสือออกนอกห้องสมุด พบว่าครูโรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสขุ
ยืมหนังสือครูยมื หนังสือนาน ๆ ครัง้ มากทีส่ ดุ จํานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 66.70 รองลงมา คือ ไม่
เคย จํานวน 2 คน และบ่อยครัง้ 1 คน
ความถีใ่ นการยืมหนังสือออกนอกห้องสมุด พบว่าครูโรงเรียนบ้านโคกวิทยา ยืมหนังสือครู
ยืมหนังสือนาน ๆ ครัง้ มากทีส่ ดุ จํานวน 20 คน คิดเป็ นร้อยละ 62.50 รองลงมา คือ ไม่เคย จํานวน
7 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.88 และบ่อยครัง้ 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.63

36
ตาราง 13 ประเภทของหนังสือทีค่ รูอา่ น
ประเภทของหนังสือ
ตําราวิชาการ
เรือ่ งสัน้
นิยาย
คูม่ อื ประกอบอาชีพ
ความรูท้ วไป
ั่
อื่น ๆ โปรดระบุ

โรงเรียนบ้านสว้า
ความถี่
10
3
5
7
12
-

โรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสขุ
ความถี่
8
2
3
4
6
1

โรงเรียนบ้านโคกวิทยา
ความถี่
29
11
8
13
26
1

จากตาราง 13 ประเภทของหนังสือทีค่ รูอา่ นพบว่าครูโรงเรียนบ้านสว้าชอบอ่านหนังสือ
ความรูท้ วไป
ั ่ จํานวน 12 คน ตําราวิชาการมากทีส่ ดุ จํานวน 10 คน คูม่ อื การประกอบอาชีพ
จํานวน 7 คน นิยาย จํานวน 5 คน เรือ่ งสัน้ จํานวน 3 คน ตามลําดับ
ครูโรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสขุ ชอบอ่านหนังสือตําราวิชาการ จํานวน 8 คน ความรูท้ วไป
ั่
จํานวน 6 คน คูม่ อื การประกอบอาชีพ จํานวน 4 คน นิยาย จํานวน 3 คน เรือ่ งสัน้ จํานวน 2 คน
หนังสืออื่นๆ จํานวน 1 คน ตามลําดับ
ครูโรงเรียนบ้านโคกวิทยาชอบอ่านหนังสือตําราวิชาการ จํานวน 29 คน ความรูท้ วไป
ั่
จํานวน 26 คน คูม่ อื การประกอบอาชีพ จํานวน 13 คน เรือ่ งสัน้ จํานวน 11 คน นิยาย จํานวน 8
คน และหนังสืออื่นๆ จํานวน 1 คน ตามลําดับ
ตาราง 14 การนํานักเรียนจัดกิจกรรมในห้องสมุดของครู
การนํานักเรียนจัด
กิจกรรมในห้องสมุด
บ่อยครัง้
นาน ๆ ครัง้
ไม่เคย
รวม

โรงเรียนบ้าน
สว้า
ความถี่
3
9
12

โรงเรียนวัดดอนมงคล
สันติสขุ

ร้อยละ ความถี่
25.00
3
75.00
5
1
100.00
9

ร้อยละ
33.30
55.60
11.10
100.00

โรงเรียนบ้านโคก
วิทยา
ความถี่
14
15
3
32

ร้อยละ
43.75
46.87
9.38
100.00

จากตาราง 14 การนํานักเรียนมาจัดกิจกรรมในห้องสมุด พบว่า ครูโรงเรียนบ้านสว้านํา
นักเรียนมาจัดกิจกรรมนานๆ ครัง้ จํานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 75.00 และนํามาจัดกิจกรรม
บ่อยครัง้ จํานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.00

37
ครูโรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสขุ นํานักเรียนมาจัดกิจกรรมนานๆ ครัง้ จํานวน 5 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 55.60 ส่วนนํามาจัดกิจกรรมบ่อยครัง้ จํานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.30 และไม่เคย 1 คน
คิดเป็ นร้อยละ 11.10
ครูโรงเรียนบ้านโคกวิทยานํานักเรียนมาจัดกิจกรรมนานๆ ครัง้ จํานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ
46.88 ส่วนนํามาจัดกิจกรรมบ่อยครัง้ จํานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.75 และไม่เคย 3 คน คิด
เป็ นร้อยละ 9.38

38
ตาราง 15 ความพึงพอใจทีม่ ตี ่อบริการห้องสมุดของครู

1. จํานวนหนังสือทีใ่ นห้องสมุดมีเพียงพอ
2. ความทันสมัยของหนังสือในห้องสมุด
3. สภาพตัวเล่มหนังสือ (เก่า ชํารุด)
4. จํานวนทีน่ งอ่
ั ่ าน
5. จํานวนพืน้ ทีโ่ ดยรวมของห้องสมุด
6. จํานวนคอมพิวเตอร์ใช้ในการค้นหาหนังสือ
7. จํานวนคอมพิวเตอร์ใช้ในการสืบค้นอินเทอร์เน็ต
8. เวลาเปิ ด-ปิดของห้องสมุด
9. การมีสว่ นร่วมในการแนะนําหนังสือเข้าห้องสมุด
10. การส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพือ่ การเรียนการสอน

โรงเรียนบ้านสว้า
โรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสขุ
N=12
N=9
S.D. แปลผล x
S.D. แปลผล
x
2.83
0.58 มาก 2.56 0.53
มาก
2.75
0.45 มาก 2.22 0.44
น้อย
2.75
0.45 มาก 2.22 0.67
น้อย
2.25
0.62 น้อย 2.44 0.53
น้อย
1.92
0.67 น้อย 2.78 0.67
มาก
1.92
0.52 น้อย 1.56 0.53
น้อย
1.83
0.58 น้อย 1.44 0.73 น้อยทีส่ ดุ
3.00
0.60 มาก 2.33 0.50
น้อย
2.50
0.80 มาก 2.56 0.53
มาก
2.92
0.29 มาก 2.56 0.53
มาก

โรงเรียนบ้านโคกวิทยา
N=32
x S.D. แปลผล
2.59 0.50 มาก
2.59 0.50 มาก
2.69 0.59 มาก
2.53 0.51 มาก
2.75 0.51 มาก
2.53 0.80 มาก
3.06 0.62 มาก
3.22 0.66 มาก
2.47 0.67 น้อย
3.03 0.60 มาก

11. ความสะดวกในการหยิบตัวเล่มจากชัน้

2.83

0.58

มาก

2.78

0.44

มาก

2.88

0.61

มาก

12. สภาพความเรียบร้อยของชัน้ วางหนังสือ

3.00

0.43

มาก

2.89

0.33

มาก

2.84

0.63

มาก

13. บริเวณทีน่ งอ่
ั ่ านสะอาด/เรียบร้อย
14. ความเงียบสงบในห้องสมุด
15. แสงสว่างในห้องสมุด

2.83
2.75
2.33

0.58
0.62
0.65

มาก
มาก
น้อย

2.78
2.78
2.78

0.44
0.44
0.67

มาก
มาก
มาก

3.03
2.19
3.03

0.60
0.64
0.54

มาก
น้อย
มาก

ข้อคําถาม
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ข้อคําถาม
16. ความสะดวกของเคาน์เตอร์บริการยืม-คืน
17. ป้ายประกาศ/ประชาสัมพันธ์กจิ กรรม
18. มนุ ษยสัมพันธ์ของผูใ้ ห้บริการ
19. จํานวนหนังสือทีใ่ ห้ยมื
20. ระยะเวลาในการให้ยมื
รวมทัง้ หมด

โรงเรียนบ้านสว้า
โรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสขุ
N=12
N=9
S.D. แปลผล x
S.D. แปลผล
x
2.42
0.67 น้อย 2.56 0.53
มาก
2.33
0.49 น้อย 2.00 0.50
น้อย
2.83
0.39 มาก 2.11 0.60
น้อย
2.83
0.58 มาก 2.11 0.60
น้อย
3.08
0.29 มาก 2.67 0.50
มาก
2.60
0.28 มาก 2.41 0.23
น้อย

โรงเรียนบ้านโคกวิทยา
N=32
x S.D. แปลผล
2.97 0.60 มาก
3.00 0.57 มาก
3.25 0.51 มาก
2.75 0.67 มาก
3.03 0.54 มาก
2.82 0.30 มาก

จากตาราง 15 พบว่าครูโรงเรียนบ้านสว้ามีความพึงพอใจทีม่ ตี ่อบริการห้องสมุดโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( x =2.60) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่ามี
ค่าเฉลีย่ สูงสุด คือ ระยะเวลาในการให้ยมื ( x =3.08) รองลงมา คือ เวลาเปิด-ปิดของห้องสมุด และ สภาพความเรียบร้อยของชัน้ วางหนังสือ ( x =3.00) ตามลําดับ
ครูโรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสขุ มีความพึงพอใจทีม่ ตี ่อบริการห้องสมุดโดยรวมอยูใ่ นระดับน้อย ( x =2.41) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่ามีคา่ เฉลีย่
สูงสุด คือ สภาพความเรียบร้อยของชัน้ วางหนังสือ ( x = 2.89) รองลงมา ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ เท่ากัน 5 ข้อ คือ จํานวนพืน้ ทีโ่ ดยรวมของห้องสมุด ความสะดวกใน
การหยิบตัวเล่มจากชัน้ บริเวณทีน่ งอ่
ั ่ านสะอาด/เรียบร้อย ความเงียบสงบในห้องสมุด แสงสว่างในห้องสมุด ( x = 2.78)
ครูโรงเรียนบ้านโคกวิทยามีความพึงพอใจทีม่ ตี ่อบริการห้องสมุดโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( x =2.82) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อค่าเฉลีย่ สูงสุด คือ มนุษย
สัมพันธ์ของผูใ้ ห้บริการ ( x =3.25) รองลงมา คือ เวลาเปิด-ปิดของห้องสมุด ( x =3.22) และ จํานวนคอมพิวเตอร์ใช้ในการสืบค้นอินเทอร์เน็ต ( x = 3.06)
ตามลําดับ
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ตาราง 16 นิสยั รักการอ่านของนักเรียนประถมศึกษาโรงเรียนบ้านสว้า
ข้อคําถาม
1. นักเรียนชอบอ่านหนังสือ
2. นักเรียนอ่านหนังสือทีช่ อบซํ้า กันหลายครัง้
3. นักเรียนแลกเปลีย่ นหนังสืออ่านกับเพือ่ น
4. นักเรียนเล่าเรือ่ งจากหนังสือทีอ่ า่ นให้เพือ่ นฟงั
5. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในห้องสมุด
6. นักเรียนอ่านหนังสือเมือ่ มีเวลาว่าง
7. นักเรียนคอยดูแลรักษาหนังสือไม่ให้ชาํ รุดเสียหาย
8. นักเรียนยืมหนังสือจากห้องสมุดไปอ่าน
9. นักเรียนชอบอ่านหนังสือในห้องสมุด
10. นักเรียนได้รบั ความรูใ้ หม่ ๆ จากการอ่านหนังสือ
รวม

x
3.62
3.19
3.02
2.81
3.35
3.29
3.56
3.15
3.52
3.67
3.32

S.D.
0.49
0.56
0.58
0.89
0.56
0.67
0.61
0.72
0.54
0.55
0.26

แปลผล
จริงมาก
จริง
จริง
จริง
จริง
จริง
จริงมาก
จริง
จริงมาก
จริงมาก
จริ ง

จากตาราง 16 นิสยั รักการอ่านของนักเรียนประถมศึกษาโรงเรียนบ้านสว้าพบว่านักเรียนมี
นิสยั รักการอ่าน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( x =3.32) เมือ่ พิจาณาเป็ นรายข้อค่าเฉลีย่ สูงสุด นักเรียนมี
ความรูใ้ หม่ๆจากการอ่านหนังสือ ( x =3.67) รองลงมาคือ นักเรียนชอบอ่านหนังสือในห้องสมุด
( x =3.62) และนักเรียนคอยดูแลรักษาหนังสือไม่ให้ชาํ รุดเสียหาย ( x =3.56) ตามลําดับ
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ตาราง 17 นิสยั รักการอ่านของนักเรียนมัธยมศึกษา
ข้อคําถาม
1. นักเรียนมักยืมหนังสือจากห้องสมุดโรงเรียนไปอ่าน
2.นักเรียนอ่านหนังสือพิมพ์ทุกวัน
3. เวลาว่างช่วงพักกลางวัน นักเรียนจะไปอ่านหนังสือทีห่ อ้ งสมุด
4. นักเรียนหาหนังสือมาอ่านเพิม่ เติมบทเรียนในแต่ละวิชา
5. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุดโรงเรียน
6. นักเรียนชอบอ่านหนังสือเมือ่ มีเวลาว่าง
7. นักเรียนรูส้ กึ ว่าเวลาหมดอย่างรวดเร็วเมือ่ อ่านหนังสือ
8. นักเรียนชอบอ่านหนังสือใหม่ในห้องสมุดของโรงเรียน
9. นักเรียนชอบไปห้องสมุด เพราะมีหนังสือหลากหลายประเภทให้เลือก
อ่าน
10. เมือ่ นักเรียนอ่านหนังสือเสร็จแล้ว มักเก็บวางเป็ นระเบียบ
11. เมือนักเรียนเกิดความสงสัยในเรือ่ งใด จะหาหนังสือทีเ่ กีย่ วกับเรือ่ ง
นัน้ มาอ่านให้หายสงสัย
12. นักเรียนคอยดูแลหนังสือไม่ให้ชาํ รุดเสียหาย
13. นักเรียนและเพือ่ นแลกเปลีย่ นหนังสือกันอ่าน

โรงเรียนบ้านสว้า
โรงเรียนวัดดอนมงคลสันติ
N=70
สุข N=70
S.D. แปลผล
S.D. แปลผล
x
x
3.06 0.23 จริง
2.79 0.51
จริง
3.03 0.56 จริง
2.81 0.69
จริง
2.77 0.54 จริง
2.63 0.59
จริง
2.94 0.56 จริง
2.63 0.62
จริง
3.26 0.56 จริง
2.67 0.53
จริง
2.99 0.50 จริง
2.76 0.55
จริง
3.04 0.65 จริง
2.76 0.67
จริง
3.31 0.58 จริง
3.13 0.66
จริง
3.09 0.72
จริง
3.60 0.49 จริง
มาก
3.53 0.53 จริง
3.06 0.56
จริง
มาก
2.63 0.57
จริง
3.13 0.56 จริง

โรงเรียนบ้านโคกวิทยา
N=212
S.D. แปลผล
x
2.73 0.66
จริง
2.62 0.66
จริง
2.85 0.62
จริง
2.94 0.66
จริง
3.08 0.64
จริง
3.10 0.70
จริง
2.89 0.79
จริง
3.19 0.64
จริง
3.10 0.69
จริง

3.21
3.14

0.51
0.67

จริง
จริง

2.84
2.66

0.63
0.68

จริง
จริง

3.23

0.64

จริง

3.10

0.68

จริง

3.14
2.93

0.63
0.71

จริง
จริง
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ข้อคําถาม
14. นักเรียนชอบจดบันทึกข้อความหรือเนื้อเรือ่ งทีน่ ่าสนใจจากหนังสือที่
อ่าน
15. นักเรียนจะคุยหรือเล่าเรือ่ งจากหนังสือทีอ่ า่ นให้เพือ่ นฟงั
16. นักเรียนสามารถนําความรูท้ ไ่ี ด้รบั จากการอ่านหนังสือไปใช้ใน
ชีวติ ประจําวันได้
17. นักเรียนได้ความรูใ้ หม่ๆ จากการอ่านหนังสือ
รวม

โรงเรียนบ้านสว้า
โรงเรียนวัดดอนมงคลสันติ โรงเรียนบ้านโคกวิทยา
N=70
สุข N=70
N=212
S.D. แปลผล
S.D. แปลผล x
S.D. แปลผล
x
x
2.51 0.70
จริง 2.67 0.73
จริง
2.71 0.64 จริง
2.86
3.11

0.67
0.55

จริง
จริง

2.61
2.87

0.64
0.48

จริง
จริง

2.88
3.22

0.78
0.64

จริง
จริง

3.49
3.13

0.50
0.24

จริง
จริ ง

3.04
2.79

0.58
0.58

จริง
จริ ง

3.43
3.01

0.60
0.67

จริง
จริ ง
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จากตาราง 17 นิสยั รักการอ่านของนักเรียนมัธยมศึกษา พบว่านักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียน
บ้านสว้า มีนิสยั รักการอ่าน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( x =3.13) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อค่าเฉลีย่
สูงสุดคือนักเรียนชอบไปห้องสมุด เพราะมีหนังสือหลากหลายประเภทให้เลือกอ่าน ( x =3.60
รองลงมา เมือ่ นักเรียนอ่านหนังสือเสร็จแล้ว มักเก็บวางเป็ นระเบียบ ( x =3.53) และนักเรียนได้
ความรูใ้ หม่ๆ จากการอ่านหนังสือ ( x =3.49) ตามลําดับ
นักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสขุ มีนิสยั รักการอ่าน โดยรวมอยูใ่ นมาก
( x =2.79) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ ค่าเฉลีย่ สูงสุดคือ นักเรียนชอบอ่านหนังสือใหม่ในห้องสมุดของ
โรงเรียน ( x = 3.13) รองลงมา นักเรียนชอบไปห้องสมุด เพราะมีหนังสือหลากหลายประเภทให้
เลือกอ่าน ( x = 3.09) และเมือ่ นักเรียนอ่านหนังสือเสร็จแล้ว มักเก็บวางเป็ นระเบียบ ( x = 3.06)
ตามลําดับ
นักเรียนมัธยมศึกษาบ้านโคกวิทยา มีความคิดเห็นเกีย่ วกับนิสยั รักการอ่าน โดยรวมอยูใ่ นระ
ตับมาก ( x =3.01) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อค่าเฉลีย่ สูงสุดคือ นักเรียนได้ความรูใ้ หม่ๆ จากการอ่าน
หนังสือ ( x =3.43) รองลงมานักเรียนอ่านหนังสือเสร็จแล้ว มักเก็บวางเป็ นระเบียบ ( x =3.23) และ
นักเรียนสามารถนําความรูท้ ไ่ี ด้รบั จากการอ่านหนังสือไปใช้ในชีวติ ประจําวันได้ ( x =3.23)
ตามลําดับ
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ตาราง 18 ความพึงพอใจทีม่ ตี ่อบริการห้องสมุดของครู

1. จํานวนหนังสือทีใ่ นห้องสมุดมีเพียงพอ
2. ความทันสมัยของหนังสือในห้องสมุด
3. สภาพตัวเล่มหนังสือ (เก่า ชํารุด)
4. จํานวนทีน่ งอ่
ั ่ าน
5. จํานวนพืน้ ทีโ่ ดยรวมของห้องสมุด
6. จํานวนคอมพิวเตอร์ใช้ในการค้นหาหนังสือ
7. จํานวนคอมพิวเตอร์ใช้ในการสืบค้นอินเทอร์เน็ต
8. เวลาเปิ ด-ปิดของห้องสมุด
9. การมีสว่ นร่วมในการแนะนําหนังสือเข้าห้องสมุด
10. การส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพือ่ การเรียนการสอน

โรงเรียนบ้านสว้า
โรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสขุ
N=12
N=9
S.D. แปลผล x
S.D. แปลผล
x
2.83
0.58 มาก 2.56 0.53
มาก
2.75
0.45 มาก 2.22 0.44
น้อย
2.75
0.45 มาก 2.22 0.67
น้อย
2.25
0.62 น้อย 2.44 0.53
น้อย
1.92
0.67 น้อย 2.78 0.67
มาก
1.92
0.52 น้อย 1.56 0.53
น้อย
1.83
0.58 น้อย 1.44 0.73 น้อยทีส่ ดุ
3.00
0.60 มาก 2.33 0.50
น้อย
2.50
0.80 มาก 2.56 0.53
มาก
2.92
0.29 มาก 2.56 0.53
มาก

โรงเรียนบ้านโคกวิทยา
N=32
x S.D. แปลผล
2.59 0.50 มาก
2.59 0.50 มาก
2.69 0.59 มาก
2.53 0.51 มาก
2.75 0.51 มาก
2.53 0.80 มาก
3.06 0.62 มาก
3.22 0.66 มาก
2.47 0.67 น้อย
3.03 0.60 มาก

11. ความสะดวกในการหยิบตัวเล่มจากชัน้

2.83

0.58

มาก

2.78

0.44

มาก

2.88

0.61

มาก

12. สภาพความเรียบร้อยของชัน้ วางหนังสือ

3.00

0.43

มาก

2.89

0.33

มาก

2.84

0.63

มาก

13. บริเวณทีน่ งอ่
ั ่ านสะอาด/เรียบร้อย
14. ความเงียบสงบในห้องสมุด
15. แสงสว่างในห้องสมุด

2.83
2.75
2.33

0.58
0.62
0.65

มาก
มาก
น้อย

2.78
2.78
2.78

0.44
0.44
0.67

มาก
มาก
มาก

3.03
2.19
3.03

0.60
0.64
0.54

มาก
น้อย
มาก

ข้อคําถาม
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ข้อคําถาม
16. ความสะดวกของเคาน์เตอร์บริการยืม-คืน
17. ป้ายประกาศ/ประชาสัมพันธ์กจิ กรรม
18. มนุ ษยสัมพันธ์ของผูใ้ ห้บริการ
19. จํานวนหนังสือทีใ่ ห้ยมื
20. ระยะเวลาในการให้ยมื
รวมทัง้ หมด

โรงเรียนบ้านสว้า
โรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสขุ
โรงเรียนบ้านโคกวิทยา
N=12
N=9
N=32
S.D. แปลผล
S.D. แปลผล x
x
x S.D. แปลผล
2.42
0.67 น้อย 2.56 0.53
มาก
2.97 0.60 มาก
2.33

0.49

น้อย

2.00

0.50

น้อย

3.00

0.57

มาก

2.83
2.83
3.08
2.60

0.39
0.58
0.29
0.28

มาก
มาก
มาก
มาก

2.11
2.11
2.67
2.41

0.60
0.60
0.50
0.23

น้อย
น้อย
มาก
น้ อย

3.25
2.75
3.03
2.82

0.51
0.67
0.54
0.30

มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 18 ความพึงพอใจทีม่ ตี ่อบริการห้องสมุดของครูพบว่าครูโรงเรียนบ้านสว้ามีความพึงพอใจทีม่ ตี ่อบริการห้องสมุดโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( x =
2.60) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่ามีคา่ เฉลีย่ สูงสุด คือ ระยะเวลาในการให้ยมื ( x =3.08) รองลงมา คือ เวลาเปิด-ปิดของห้องสมุด และ สภาพความเรียบร้อย
ของชัน้ วางหนังสือ ( x =3.00) ตามลําดับ
ครูโรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสขุ มีความพึงพอใจทีม่ ตี ่อบริการห้องสมุดโดยรวมอยูใ่ นระดับน้อย ( x =2.41) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่ามีคา่ เฉลีย่
สูงสุด คือ สภาพความเรียบร้อยของชัน้ วางหนังสือ ( x = 2.89) รองลงมา ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ เท่ากัน 5 ข้อ คือ จํานวนพืน้ ทีโ่ ดยรวมของห้องสมุด ความสะดวกใน
การหยิบตัวเล่มจากชัน้ บริเวณทีน่ งอ่
ั ่ านสะอาด/เรียบร้อย ความเงียบสงบในห้องสมุด แสงสว่างในห้องสมุด ( x = 2.78)
ครูโรงเรียนบ้านโคกวิทยามีความพึงพอใจทีม่ ตี ่อบริการห้องสมุดโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( x =2.82) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อค่าเฉลีย่ สูงสุด คือ มนุษย
สัมพันธ์ของผูใ้ ห้บริการ ( x =3.25) รองลงมา คือ เวลาเปิด-ปิดของห้องสมุด ( x =3.22) และ จํานวนคอมพิวเตอร์ใช้ในการสืบค้นอินเทอร์เน็ต ( x = 3.06)
ตามลําดับ
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ตาราง 19 ข้อเสนอแนะของนักเรียนและครู
ห้องสมุด
1) ด้าน
กายภาพ
ของ
ห้องสมุด

โรงเรียนบ้านสว้า
นักเรียน
ความถี่
ครู
ประถมศึกษา 16
อยากให้มพี น้ื ที่
ในห้องสมุด
-อยากให้
กว้างขวาง มี
ห้องสมุดสะอาด
จํานวนทีน่ งอ่
ั ่ าน
สงบ
หนังสือเพียงพอ
มัธยมศึกษา
16
กับครูและ
นักเรียน อยาก
-อยากให้
ให้หอ้ งสมุด
ห้องสมุดสะอาด
สะอาด
สงบ

ความถี่
5

ดอนมงคลสันติสขุ
บ้านโคกวิทยา
นักเรียน ความถี่
ครู
ความถี่ นักเรียน ความถี่
ครู
ความถี่
อยากให้
2
3
36
อยากให้
15
อยากให้
อยากให้มี
ห้องสมุด
ห้องสมุด
เพิม่
การต่อ
สะอาด
สะอาดน่า
จํานวน
เติมพืน้ ที่
นังอ่
่ าน
เก้าอี้ และ
ใน
หนังสือ
มีพน้ื ที่
ห้องสมุด
กว้างขวาง
ให้
กว้างขวาง
มีจาํ นวนที่
นังอ่
่ าน
หนังสือ
เพียงพอ
กับครูและ
นักเรียน
และ
สะดวกใน
การเข้าใช้
บริการ
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โรงเรียนบ้านสว้า
นักเรียน
ความถี่
ครู
ความถี่
18
เป็ นแหล่งเรียนรู้ 4
ประถมศึกษา
2) ด้าน
ทีห่ ลากหลาย
ทรัพยากร -อยากให้มหี นังสือ
อยากให้มี
สารสนเทศ ใหม่ๆ เข้ามาใน
ห้องสมุด เช่น
หนังสือ ใหม่ ๆ
นิทาน การ์ตนู
และมีหลาย
ความรูท้ วไป
ั่
ประเภท และมี
คอมพิวเตอร์
มัธยมศึกษา
17
สําหรับการ
-อยากให้มหี นังสือ
สืบค้นข้อมูล
ใหม่ๆ เข้ามาใน
ห้องสมุด เช่น
ความรูท้ วไป
ั่
การ์ตูน นิทาน
บันเทิง
เทคโนโลยี
ห้องสมุด

อยากให้หอ้ งสมุด
มีคอมพิวเตอร์
สําหรับค้นคว้า
เพิม่ ขึน้

18

ดอนมงคลสันติสขุ
บ้านโคกวิทยา
นักเรียน ความถี่
ครู
ความถี่ นักเรียน ความถี่
อยากให้มี 12
อยากให้มี 3
อยากให้มี 48
หนังสือ
จํานวน
หนังสือ
ใหม่ๆ เข้า
หนังสือ
ใหม่ๆ เข้า
มาใน
ศิลปะช่าง
มาใน
ห้องสมุด
สิบหมู่
ห้องสมุด
เช่น
ครบทุกหมู่
เช่น ความรู้
หนังสือ
ทัวไป
่
(ขาด
การ์ตูน
การ์ตูน
หนังสือพืช
อาชีพ
นิทาน เรือ่ ง
สวน-ไม้ยนื
นวนิยาย
สัน้
ต้น ไม้
และ
เทคโนโลยี
ดอกไม้
เกีย่ วกับ
เกีย่ วกับ
ประดับ)
อาชีพ
อาชีพ
ควรมี
38
อยากให้
หนังสือ
ห้องสมุดมี
การ์ตูน
คอมพิวเตอ
สองภาษา
ร์สาํ หรับ
คือ ไทยค้นคว้า
อังกฤษให้
เพิม่ ขึน้
มากกว่านี้

ครู
ความถี่
ควรมีงบ 3
ประ
มาณใน
การ
จัดหา
หนังสือ
ใหม่
และมี
หนังสือ
หลาย
ประเภท
และมี
คอมพิว
เตอร์
สําหรับ
การ
สืบค้น
ข้อมูล
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โรงเรียนบ้านสว้า
ห้องสมุด
3) ด้าน
การบริการ
ของ
ห้องสมุด

นักเรียน
ประถมศึกษา
-อยากให้เพิม่ เวลาการ
ให้บริการ
-เพิม่ ระยะเวลาในการ
ยืม-คืน
-อยากให้หอ้ งสมุดจัด
กิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านเพิม่ ขึน้
มัธยมศึกษา
-อยากให้เพิม่ เวลา
การให้บริการ
-เพิม่ จํานวนวัน
ในการยืมอยากให้จดั
กิจกรรมส่งเสริมการ
อ่าน

บ้านโคกวิทยา

ดอนมงคลสันติสขุ

ความถี่

ครู

ความถี่

นักเรียน

ความถี่

ครู

ความถี่

นักเรียน

ความถี่

ครู

ความถี่

4

-อยากให้
เพิม่ เวลา
การ
ให้บริการ
-อยากให้
มีบรรณา
รักษ์
อยูป่ ระจํา
ห้องสมุด
อยากให้
ห้องสมุด
จัด
กิจกรรม
ส่งเสริม
การอ่าน

14

-อยากให้
เพิม่ เวลา
การ
ให้บริการ

3

อยากให้
เพิม่ เวลา
การ
ให้บริการ

28

-อยากให้มี
บรรณารักษ์
อยูป่ ระจํา
ห้องสมุด

3

เพิม่ จํานวน
วันในการ
ยืมคืน
หนังสือ
อยากให้จดั
กิจกรรม
ส่งเสริมการ
อ่านเพิม่ ขึน้

19

มีการ
กิจกรรม
ส่งเสริม
การอ่าน
อย่าง
ต่อเนื่อง
เพือ่
กระตุน้
ให้
นักเรียน
มีนิสยั
การอ่าน
อย่าง
ยังยื
่ น

2

16

-อยากให้
มีการ
ประชา

8

16
10
13

สัมพันธ์
เมือ่ มี
บริการ
ใหม่ ๆ

13

7

-อยากให้
ห้องสมุดจัด
กิจกรรม
ส่งเสริมการ
อ่าน

2

22
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จากตาราง 19 ข้อเสนอแนะของนักเรียนและครู
นักเรียนประถมศึกษาของโรงเรียนบ้านสว้า มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1. ด้านกายภาพของห้องสมุด อยากให้หอ้ งสมุดสะอาด สงบ จํานวน 16 คน
2. ด้านทรัพยากรสารสนเทศ อยากให้มหี นังสือใหม่ ๆ เข้ามาในห้องสมุด เช่น นิทาน
ั ่ จํานวน 18 คน
การ์ตูน ความรูท้ วไป
3. ด้านการบริการของห้องสมุด อยากให้เพิม่ เวลาการให้บริการ จํานวน 16 คน เพิม่
ระยะเวลาในการยืม-คืน จํานวน 8 คน อยากให้หอ้ งสมุดจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพิม่ ขึน้ จํานวน
10 คน
นักเรียนมัธยมศึกษาของโรงเรียนบ้านสว้า มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1. ด้านกายภาพของห้องสมุด อยากให้หอ้ งสมุดสะอาด สงบ จํานวน 16 คน
2. ด้านทรัพยากรสารสนเทศ อยากให้มหี นังสือใหม่ๆ เข้ามาในห้องสมุด เช่น ความรูท้ วไป
ั่
การ์ตูน นิทาน บันเทิง เทคโนโลยี จํานวน 17 คน อยากให้หอ้ งสมุดมีคอมพิวเตอร์สาํ หรับค้นคว้า
เพิม่ ขึน้ จํานวน 18 คน
3. ด้านการบริการของห้องสมุด อยากให้เพิม่ เวลาการให้บริการ จํานวน 16 คน เพิม่ จํานวน
วันในการยืมคืนหนังสือ จํานวน 12 คน อยากให้หอ้ งสมุดจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพิม่ ขึน้ (13คน)
นักเรียนระดับมัธยมของโรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสขุ มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1. ด้านกายภาพของห้องสมุด อยากให้หอ้ งสมุดสะอาดน่านังอ่
่ านหนังสือ จํานวน15 คน
2. ด้านทรัพยากรสารสนเทศ อยากให้มหี นังสือใหม่ๆ เข้ามาในห้องสมุด เช่นหนังสือ
การ์ตูน อาชีพ นวนิยาย และเกีย่ วกับอาชีพ จํานวน 12 คน
3. ด้านการบริการของห้องสมุด ประกอบด้วยอยากให้เพิม่ เวลาการให้บริการ จํานวน 14 คน
อยากให้มบี รรณารักษ์อยูป่ ระจําห้องสมุด จํานวน 13 คน อยากให้หอ้ งสมุดจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านจํานวน 7 คน
นักเรียนมัธยมศึกษาของโรงเรียนบ้านโคกวิทยา มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1. ด้านกายภาพของห้องสมุด อยากให้เพิม่ จํานวนเก้าอี้ และมีพน้ื ทีก่ ว้างขวาง จํานวน 36
คน
2. ด้านทรัพยากรสารสนเทศ อยากให้มหี นังสือใหม่ๆ เข้ามาในห้องสมุด เช่น ความรูท้ วไป
ั่
การ์ตูน นิทาน เรือ่ งสัน้ เทคโนโลยี เกีย่ วกับอาชีพ จํานวน 48 คน อยากให้หอ้ งสมุดมีคอมพิวเตอร์
สําหรับค้นคว้าเพิม่ ขึน้ จํานวน 38 คน
3. ด้านการบริการของห้องสมุด อยากให้เพิม่ เวลาการให้บริการ จํานวน 28 คน เพิม่ จํานวน
วันในการยืมคืนหนังสือ จํานวน 19 คน อยากให้หอ้ งสมุดจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพิม่ ขึน้
จํานวน 22 คน
ครูโรงเรียนบ้านสว้า มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1. ด้านกายภาพของห้องสมุด ประกอบด้วย อยากให้มพี น้ื ทีใ่ นห้องสมุดกว้างขวาง มี
จํานวนทีน่ งอ่
ั ่ านหนังสือเพียงพอกับครูและนักเรียน อยากให้หอ้ งสมุดสะอาด จํานวน 5 คน
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2. ด้านทรัพยากรสารสนเทศ ประกอบด้วย เป็ นแหล่งเรียนรูท้ ห่ี ลากหลาย อยากให้มหี นังสือ
ใหม่ ๆ และมีหลายประเภท และมีคอมพิวเตอร์สาํ หรับการสืบค้นข้อมูล จํานวน 4 คน
3. ด้านการบริการของห้องสมุด ประกอบด้วยอยากให้มกี ารประชาสัมพันธ์เมือ่ มีบริการ
ใหม่ๆ จํานวน 4 คน
ครูโรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสขุ มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1. ด้านกายภาพของห้องสมุด ประกอบด้วย อยากให้หอ้ งสมุดสะอาด จํานวน 2 คน
2. ด้านทรัพยากรสารสนเทศ ประกอบด้วยอยากให้มจี าํ นวนหนังสือศิลปะช่างสิบหมู่ ครบทุก
หมู่ (ขาดหนังสือพืชสวน-ไม้ยนื ต้น ไม้ดอกไม้ประดับ) ควรมีหนังสือการ์ตูน สองภาษาคือ ไทยอังกฤษให้มากกว่านี้ จํานวน 3 คน
3. ด้านการบริการของห้องสมุด ประกอบด้วยอยากให้เพิม่ เวลาการให้บริการ จํานวน 3 คน
อยากให้มบี รรณารักษ์อยูป่ ระจําห้องสมุด จํานวน 3 คน อยากให้หอ้ งสมุดจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
จํานวน 2 คน
ครูโรงเรียนบ้านโคกวิทยา มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1. ด้านกายภาพของห้องสมุด ประกอบด้วย อยากให้มกี ารต่อเติมพืน้ ทีใ่ นห้องสมุดให้
กว้างขวาง มีจาํ นวนทีน่ งอ่
ั ่ านหนังสือเพียงพอกับครูและนักเรียน และสะดวกในการเข้าใช้บริการ
จํานวน 3 คน
2. ด้านทรัพยากรสารสนเทศ ประกอบด้วย ควรมีงบประมาณในการจัดหาหนังสือใหม่ และมี
หนังสือหลายประเภท และมีคอมพิวเตอร์สาํ หรับการสืบค้นข้อมูล จํานวน 3 คน
3. ด้านการบริการของห้องสมุด ประกอบด้วย มีการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างต่อเนื่อง
เพือ่ กระตุน้ ให้นกั เรียนมีนิสยั การอ่านอย่างยังยื
่ น จํานวน 2 คน
ตอนที่ 3 ผลการวิ เคราะห์เนื้ อหาการสัมภาษณ์ผบู้ ริ หารและครู สามารถสรุปในแต่ละประเด็น
ดังนี้
การสนับสนุนของผูบ้ ริ หาร ในการพัฒนาห้องสมุด
การบริหารและจัดการห้องสมุด ผูบ้ ริหารสถานศึกษาเป็ นผูก้ าํ หนดนโยบายโดยให้หอ้ งสมุด
ขึน้ อยูก่ บั งานฝา่ ยวิชาการ มีครูบรรณารักษ์ และครูภาษาไทยเป็ นผูด้ าํ เนินงานห้องสมุดและการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ได้ให้การสนับสนุ นในการจัดงบประมาณแก่หอ้ งสมุดในการดําเนินงาน
กิจกรรมของห้องสมุด เช่น จัดหาหนังสือ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เป็ นต้น
ผูร้ บั ผิดชอบห้องสมุด แต่งตัง้ ครูผสู้ อนทําหน้าทีค่ รูบรรณารักษ์ โดยมีภาระงานทีก่ าํ หนดให้
เป็ นบรรณารักษ์ ครูผสู้ อนและงานอื่น ๆ
การกําหนดงบประมาณ เป็ นงบประมาณทีร่ วมอยูก่ บั ฝา่ ยวิชาการ
การสนับสนุ นบรรณารักษ์ในด้านความรูท้ างบรรณารักษศาสตร์ ศึกษาหาความรูเ้ พิม่ เติมใน
การเข้ารับการอบรม เช่น โรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสขุ ครูบรรณารักษ์ได้รบั การอบรมความรูเ้ รือ่ ง
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
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การสนับสนุ นห้องสมุดในด้านบุคลากร ให้ครูและนักเรียนร่วมกันช่วยในการดําเนินงาน
ห้องสมุด
การปรับปรุงพัฒนาห้องสมุด มีแผนพัฒนาห้องสมุด ได้แก่ การขยายพืน้ ทีห่ อ้ งสมุด การ
จัดหาหนังสือ จัดหาคอมพิวเตอร์เพือ่ ใช้ในการสืบค้น
การแสวงหาแหล่งสนับสนุนจากชุมชน มีการขอความร่วมมือชุมชน ได้แก่ วัด และมูลนิธิ
เอกชนต่าง ๆ
ปจั จัยทีช่ ว่ ยเกือ้ หนุ นความสําเร็จของห้องสมุด ครูบรรณารักษ์และครูผสู้ อนร่วมมือกันในการ
ดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของห้องสมุด โดยมีผบู้ ริหารโรงเรียนเป็ นผูส้ นับสนุนการดําเนินงานของ
ห้องสมุดให้บรรลุผลสําเร็จได้เป็ นอย่างดี
ส่วนปญั หา/อุปสรรค หรือข้อจํากัดต่าง ๆ คือการโอนย้ายของครูผสู้ อน ซึง่ ส่งผลให้มกี าร
เปลีย่ นตัวครู ผูร้ บั ผิดชอบในการดําเนินงานห้องสมุดบ่อยครัง้ และขาดความรูท้ าง
บรรณารักษศาสตร์
การให้การสนับสนุนการพัฒนาห้องสมุดของครู ช่วงก่อนการพัฒนาห้องสมุด
ตาราง 20 การให้การสนับสนุนการพัฒนาห้องสมุดของครู
ข้อคําถาม

โรงเรียนบ้านสว้า
โรงเรียนวัดดอนมงคล
N=12
สันติสขุ N=9
แปล
แปล
S.D.
x
x S.D.
ผล
ผล
1. ห้องสมุดมีความสําคัญ
4.50 0.67 มาก 4.78 0.44 มาก
ทีส่ ดุ
ทีส่ ดุ
ต่อการเรียนการสอน
2. ท่านเห็นด้วยกับนโยบาย 4.67 0.49 มาก 4.33 0.50 มาก
การพัฒนาห้องสมุดของ
ทีส่ ดุ
ผูบ้ ริหาร
3. ท่านสนับสนุ นให้มกี าร
4.25 0.87
4.78 0.67 มาก
พัฒนาห้องสมุด
ทีส่ ดุ
4. ท่านสนับสนุ นให้มกี าร
4.33 0.49 มาก 3.43 0.73 มาก
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
รวม
4.44 0.37 มาก 4.33 0.22 มาก

โรงเรียนบ้านโคก
วิทยา N=32
แปล
x S.D.
ผล
4.44 0.50 มาก
3.94 1.08

มาก

3.78 1.13

มาก

4.09 0.78

มาก

4.06 0.60

มาก

จากตาราง 20 ครูโรงเรียนบ้านสว้ามีความคิดเห็นเกีย่ วกับการสนับสนุ นการพัฒนาห้องสมุด
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( x =4.44) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าค่าเฉลีย่ อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ คือ
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นโยบายการพัฒนาห้องสมุดของผูบ้ ริหาร ( x =4.67) รองลงมา ห้องสมุดมีความสําคัญต่อการเรียน
การสอน ( x =4.50) และสนับสนุ นให้มกี ารจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ( x =4.33) ตามลําดับ
ครูโรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสขุ มีความคิดเห็นเกีย่ วกับการสนับสนุนการพัฒนาห้องสมุด
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( x =4.33) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าค่าเฉลีย่ อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ คือ
ห้องสมุดมีความสําคัญต่อการเรียนการสอน ( x =4.78) รองลงมา นโยบายการพัฒนาห้องสมุดของ
ผูบ้ ริหาร ( x =4.33) และข้อทีม่ คี า่ ในระดับมากเท่ากัน 2 ข้อ คือ สนับสนุ นให้มกี ารพัฒนาห้องสมุด
และสนับสนุนให้มกี ารจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ( x =4.78)
ครูโรงเรียนบ้านโคกวิทยามีความคิดเห็นเกีย่ วกับการสนับสนุ นการพัฒนาห้องสมุดโดย
รวมอยูใ่ นระดับมาก ( x =4.06) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าค่าเฉลีย่ อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ คือ
ห้องสมุดมีความสําคัญต่อการเรียนการสอน ( x =4.44) รองลงมาสนับสนุนให้มกี ารจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน ( x =4.09) นโยบายการพัฒนาห้องสมุดของผูบ้ ริหาร ( x =3.94) ตามลําดับ
บทบาทของครูในการดําเนิ นงานพัฒนาห้องสมุด
สําหรับบทบาทของครูโรงเรียนบ้านสว้าในการดําเนินงานพัฒนาห้องสมุด ครูมคี วามคิดเห็น
ว่ามีบทบาทในการให้คาํ แนะนําเกีย่ วกับแนวทางทีเ่ หมาะสมในการพัฒนาห้องสมุดมีจาํ นวน 8 คน
เข้าร่วมเป็ นคณะกรรมการห้องสมุด และเข้าร่วมวางแผนงานการพัฒนาห้องสมุด จํานวน 7 คน
เท่ากัน กําหนดให้นกั เรียนในชัน้ ทีร่ บั ผิดชอบไปช่วยทํางาน เมือ่ เริม่ การพัฒนา จํานวน 6 คน
ช่วยเหลือในเรือ่ งการติดต่อ ประสานงาน เพือ่ ขอความร่วมมือจากชุมชน จํานวน 2 คน ช่วยเหลือใน
เรือ่ งการระดมทุน เช่นขอรับบริจาค จํานวน 1 คน ตามลําดับ
บทบาทของครูโรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสขุ ในการดําเนินงานพัฒนาห้องสมุด ครูมคี วาม
คิดเห็นว่ามีบทบาทในการให้คาํ แนะนําเกีย่ วกับแนวทางทีเ่ หมาะสมในการพัฒนาห้องสมุดมีจาํ นวน
7 คน กําหนดให้นกั เรียนในชัน้ ทีร่ บั ผิดชอบไปช่วยทํางาน เมือ่ เริม่ การพัฒนา จํานวน 4 คน เข้าร่วม
วางแผนงานการพัฒนาห้องสมุด ให้คาํ แนะนําเกีย่ วกับแนวทางทีเ่ หมาะสมในการพัฒนาห้องสมุด
ช่วยเหลือในเรือ่ งการติดต่อ ประสานงาน เพือ่ ขอความร่วมมือจากชุมชน ช่วยเหลือในเรือ่ งการระดม
ทุน เช่นขอรับบริจาค จํานวน 2 คนเท่ากัน และ เข้าร่วมเป็ นคณะกรรมการห้องสมุด จํานวน 1 คน
ตามลําดับ
ครูโรงเรียนบ้านโคกวิทยามีความคิดเห็นว่ามีบทบาทในการให้คาํ แนะนําเกีย่ วกับแนวทางที่
เหมาะสมในการพัฒนาห้องสมุดมีจาํ นวน 15 คน ช่วยเหลือในเรือ่ งการติดต่อ ประสานงาน เพือ่ ขอ
ความร่วมมือจากชุมชน 13 คน ช่วยเหลือในเรือ่ งการระดมทุน เช่นขอรับบริจาค จํานวน 10 คน เข้า
ร่วมวางแผนงานการพัฒนาห้องสมุด 9 คน กําหนดให้นกั เรียนในชัน้ ทีร่ บั ผิดชอบไปช่วยทํางาน เมือ่
เริม่ การพัฒนา จํานวน 8 คน และ เข้าร่วมเป็ นคณะกรรมการห้องสมุด จํานวน 6 คน ตามลําดับ
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บทบาทของครูระหว่างดําเนิ นงานการพัฒนาห้องสมุด
ครูโรงเรียนบ้านสว้าเป็ นบุคคลทีร่ ว่ มกิจกรรมการพัฒนาในฐานกรรมการเช่น เป็ นกรรมการ
ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน จํานวน 5 คน และเป็ นกรรมการฝา่ ยประเมินผล 2 คน และใน
ฐานะทีค่ รูทไ่ี ม่ได้เข้าร่วมเป็ นกรรมการฯ ได้ให้การสนับสนุนโดย ให้คาํ ปรึกษา แนะนํา ในการทํางาน
เช่น การจัดสถานที่ และตกแต่งภายในห้องสมุด และช่วยในการคัดเลือกหนังสือ จํานวน 7 คน
เท่ากัน และเข้าร่วมอบรมเกีย่ วกับ “การใช้หอ้ งสมุด” และ สนับสนุนให้นกั เรียนมาช่วยงานห้องสมุด
ต่อเนื่อง จํานวน 3 คน เท่ากัน ตามลําดับ
ครูโรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสขุ เป็ นบุคคลทีร่ ว่ มกิจกรรมการพัฒนาในฐานกรรมการเช่น
เป็ นผูร้ ว่ มสังเกตการณ์ และจัดหาทุน จํานวน 1 คน และเป็ นกรรมการในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่าน จํานวน 1 คน และในฐานะทีค่ รูทไ่ี ม่ได้เข้าร่วมเป็ นกรรมการฯ ได้ให้การสนับสนุนโดย
สนับสนุ นให้นกั เรียนมาช่วยงานห้องสมุดต่อเนื่อง จํานวน 4 คน ให้คาํ ปรึกษา แนะนํา ในการทํางาน
เช่น การจัดสถานที่ และตกแต่งภายในห้องสมุด จํานวน 3 คน ช่วยในการคัดเลือกหนังสือ และเข้า
ร่วมอบรมเกีย่ วกับ “การใช้หอ้ งสมุด” จํานวน 2 คน เท่ากัน ตามลําดับ
ครูโรงเรียนบ้านโคกวิทยาเป็ นบุคคลทีร่ ว่ มกิจกรรมการพัฒนาในฐานกรรมการเช่น เป็ นผู้
ร่วมสังเกตการณ์ และจัดหาทุน จํานวน 1 คน เป็ นกรรมการในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ใน
ฐานะทีค่ รูทไ่ี ม่ได้เข้าร่วมเป็ นกรรมการฯ ได้ให้การสนับสนุนโดย สนับสนุ นให้นกั เรียนมาช่วยงาน
ห้องสมุดต่อเนื่อง จํานวน 6 คน เท่ากัน ให้คาํ ปรึกษา แนะนํา ในการทํางาน เช่น การจัดสถานที่
และตกแต่งภายในห้องสมุด ช่วยในการคัดเลือกหนังสือ และเข้าร่วมอบรมเกีย่ วกับ “การใช้หอ้ งสมุด”
จํานวน 5 คน เท่ากัน ตามลําดับ

บทที่ 5
สรุปผล อภิปราย และขอเสนอแนะ
การศึกษาการติดตามผลการดําเนินงานบริการวิชาการแกชุมชนในภาคเหนือ ของ
สํานักหอสมุดกลาง ไดสรุปโดยลําดับ ดังนี้
วัตถุประสงคของการวิจัย
วัตถุประสงคเพื่อประเมินโครงการใน 4 ดาน ไดแก
1. ดานบริบท ประกอบดวยวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการบริการวิชาการ
แกชุมชน
2. ดานปจจัยนําเขา ประกอบดวย ความพรอมของผูบริหารโรงเรียน ความพรอม
ของบุคลากรในโรงเรียน และการจัดสรรงบประมาณ
3. ดานกระบวนการ ไดแก การจัดทางกายภาพหองสมุด การจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ และการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน
4. ดานผลผลิต ไดแก พฤติกรรมการใชหองสมุดของนักเรียนและครู ความพึงพอใจ
ของนักเรียนและครูที่มตี อการดําเนินงานหองสมุด และนิสัยรักการอานของนักเรียน
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร คือผูบริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนภายใตโครงการบริการวิชาการแก
ชุมชนเขตพื้นที่ภาคเหนือ จํานวน 3 แหง ไดแก โรงเรียนบานสวา จังหวัดนาน โรงเรียนวัดดอนมงคล
สันติสุข จังหวัดนาน และโรงเรียนบานโคกวิทยา จังหวัดอุตรดิตถ
กลุมตัวอยาง คือผูบริหาร ครู และนักเรียนในโรงเรียนทั้ง 3 แหง ที่ไดมาจากการ
สุมอยางเฉพาะเจาะจง ประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน จํานวน 3 คน ครู จํานวน 53 คน และนักเรียน
จํานวน 623 คน
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณผูบริหารโรงเรียนดานการสนับสนุนการ
ดําเนินงานของหองสมุด แบบสัมภาษณการใหการสนับสนุนของครู แบบสอบถามพฤติกรรมและ
ความพึงพอใจในการใชบริการหองสมุดของนักเรียน แบบสอบถามพฤติกรรมและความพึงพอใจใน
การใชบริการหองสมุดของครู แบบสอบถามนิสัยรักการอานสําหรับนักเรียน
3. การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม
3.1 หาคารอยละ ขอมูลนักเรียนและครู การเขาใชัหองสมุดของครู การเขาใช
หองสมุดของนักเรียน การยืมหนังสือของนักเรียน การยืมหนังสือของครู
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3.2 หาคาเฉลีย่ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจที่มีตอบริการของ
หองสมุดของนักเรียน ความพึงพอใจที่มีตอบริการของครูนิสัย นิสัยรักการอานของนักเรียน
สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะหขอมูลผูบริหารโรงเรียน ครู นักเรียนระดับประถมศึกษา และ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา สรุปผลได ดังนี้
1. ดานบริบท วัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการบริการวิชาการแกชุมชน
สํานักหอสมุดกลาง มีวัตถุประสงคเพื่อใหหองสมุดเปนศูนยกลางของการเรียนรูของโรงเรียน ครูและ
นักเรียนใชบริการหองสมุดในการศึกษาคนควาหาความรู สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ จึงไดดําเนินการพัฒนาหองสมุดตามโครงการบริการวิชาการแกชุมชน ดังนี้
1.1 การปรับปรุงทางกายภาพ ไดแก การทาสีหองสมุด การแบงพื้นที่เปน
สัดสวนการจัดวางครุภัณฑ และการจัดชัน้ หนังสือ
1.2 การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ไดแก การจัดหาหนังสือและวัสดุหองสมุด
โดยการจัดซื้อ การขอรับบริจาค การวิเคราะหหมวดหมูหนังสือและการลงรายการฐานขอมูลหนังสือ
ที่ไดจัดหาใหกับหองสมุด
1.3 การจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน ไดแก การสงเสริมการอานภาษาไทย การ
สงเสริมการอานภาษาอังกฤษ การเลานิทาน การเลาเรื่องหนังสือ
1.4 การจัดการอบรมความรูเบื้องตนทางบรรณารักษศาสตรใหแกครูผูปฏิบตั ิ
หนาที่บรรณารักษ
2. ดานปจจัยนําเขา ประกอบดวยความพรอมของผูบริหารโรงเรียน ความพรอม
ของบุคลากรในโรงเรียน และการจัดสรรงบประมาณ ลักษณะการบริหารงานหองสมุด ผูบริหาร
โรงเรียนทั้ง 3 แหง โรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสขุ โรงเรียนบานสวา โรงเรียนบานโคกวิทยา เปนผู
กําหนดนโยบาย การบริหารงานหองสมุดขึ้นอยูกับฝายวิชาการ จัดใหมีครูปฏิบตั หิ นาที่บรรณารักษ
และครูภาษาไทยรวมกันชวยดําเนินงานหองสมุดตามนโยบาย ไดใหการสนับสนุนในรูปของการจัด
งบประมาณแกหองสมุดในการดําเนินงานกิจกรรมของหองสมุด เชน การจัดหาหนังสือ การจัด
กิจกรรมสงเสริมการอาน เปนตน มีการสนับสนุนครูบรรณารักษใหไดรับความรูทาง
บรรณารักษศาสตร เชน ครูบรรณารักษหอ งสมุดโรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสุข ไดเขารับการอบรม
ความรูเรื่องระบบอัตโนมัติหอ งสมุด
การใหการสนับสนุนการพัฒนาหองสมุดของครู ครูโรงเรียนทั้ง 3 แหง ชวยพัฒนา
หองสมุด ไดแก การจัดสถานที่และตกแตงภายในหองสมุด การคัดเลือกหนังสือ และการจัดกิจกรรม
สงเสริมการอาน
3. ดานกระบวนการ โรงเรียนทั้ง 3 แหง โรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสุข โรงเรียน
บานสวา โรงเรียนบานโคกวิทยา ไดดําเนินงานหองสมุดกิจกรรมอยางตอเนื่อง ไดแก
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3.1 การจัดทางกายภาพหองสมุด หองสมุดมี ขนาด1-2 หองเรียน มีแสง
สวางเพียงพอ มีอากาศถายเทสะดวก
3.2 การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ โดยการซื้อและขอรับบริจาค ไดแก
หนังสืออางอิง หนังสือสารคดี หนังสือภาพ
3.3 การจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน กิจกรรมสงเสริมการใชหองสมุด ไดแก
การอานหนังสือใหฟง การเลานิทาน
4. ดานผลผลิต ผลที่ไดรบั จากการดําเนินงานหองสมุด
4.1 พฤติกรรมการใชหองสมุด ประกอบดวย ความถีใ่ นการเขาใชหอ งสมุด
โรงเรียนของนักเรียนและครู วัตถุประสงคในการเขาใชหองสมุดโรงเรียนของนักเรียนและครู การยืม
หนังสือออกนอกหองสมุดของนักเรียนและครู ประเภทหนังสือที่นักเรียนและครูชอบอาน การนํา
นักเรียนมาจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนการสอนในหองสมุด
ความถี่ในการเขาใชหองสมุดโรงเรียนของนักเรียนและครู
พบวานักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนบานสวาเขาใชหองสมุด
สัปดาหละ 5 วัน จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 5.80 สัปดาหละ 3-4 วัน จํานวน 40 คน คิดเปนรอย
ละ 76.90 สัปดาหละ 1-2 วัน จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 17.30 ตามลําดับ สวนนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาใชหองสมุด สัปดาหละ 5 วัน จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1.40 สัปดาหละ 3-4 วัน
จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 85.70 สัปดาหละ 1-2 วัน จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 12.80
เทากัน ตามลําดับ
นักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสุข ใชหองสมุด สัปดาหละ 5 วัน
จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 18.57 สัปดาหละ 3-4 วัน จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 52.86
สัปดาหละ 1-2 วัน จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 28.50 ตามลําดับ
และนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนบานโคกวิทยา ใชหองสมุด สัปดาหละ 5 วัน
จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 15.50 สัปดาหละ 3-4 วัน จํานวน 244 คน คิดเปนรอยละ 56.60
สัปดาหละ 1-2 วัน จํานวน 120 คน คิดเปนรอยละ 27.90 เทากัน ตามลําดับ
ครูโรงเรียนบานสวา มีการเขาใชหองสมุดใน สัปดาหละ 3-4 วัน จํานวน 6 คน และ
สัปดาหละ 1-2 วัน จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 50.00 เทากัน
ครูโรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสุข มีการเขาใชหองสมุด สัปดาหละ 5 วัน จํานวน 2
คน คิดเปนรอยละ 22.20 สัปดาหละ 3-4 วัน จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ11.10 และสัปดาหละ 1-2
วัน จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 66 ตามลําดับ
และครูโรงเรียนบานโคกวิทยา มีการเขาใชหองสมุด สัปดาหละ 1-2 วัน จํานวน 17
คน คิดเปนรอยละ 53.13 สัปดาหละ 3-4 วัน จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ40.63 และสัปดาหละ 5
วัน จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 6.25 ตามลําดับ
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วัตถุประสงคในการเขาใชหองสมุดโรงเรียนของนักเรียนและครู
นักเรียนประถมศึกษาโรงเรียนบานสวาเขาใชหองสมุดเพื่อศึกษาคนควา จํานวน 41
คน เพื่ออานหนังสือ จํานวน 33 คน เพื่อทําการบาน จํานวน 19 คน และอื่นๆ จํานวน 2 คน สวน
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนบานสวา เขาใชหองสมุดเพื่อศึกษาคนควา จํานวน 70 คน เพือ่
อานหนังสือ จํานวน 56 คน เพื่อทําการบาน จํานวน 47 คน และอื่น ๆ จํานวน 1 คน
นักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสุขเขาใชหองสมุดเพื่ออานหนังสือ
จํานวน 52 คน เพื่อศึกษาคนควา จํานวน 41 คน เพื่อทําการบาน จํานวน 29 คน และอื่น ๆ จํานวน
15 คน
และนักเรียนโรงเรียนบานโคกวิทยาเขาใชหองสมุดเพื่อศึกษาคนควา จํานวน 331
คน รองลงมาคือ เพื่ออานหนังสือ จํานวน 295 คน เพื่อทําการบาน จํานวน 184 คน และอื่น ๆ
จํานวน 38 คน
ครูโรงเรียนบานสวาเขาใชหองสมุดเพื่อการศึกษาคนควา จํานวน 12 คน ใชเพื่อ
เตรียมการสอน จํานวน 8 คน และเพื่ออานหนังสือบันเทิง จํานวน 8 คน
สวนครูโรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสขุ เขาใชหองสมุดเพื่อการศึกษาคนควา และใช
เพื่อเตรียมการสอน จํานวน 6 คน เทากัน และเพื่ออานหนังสือบันเทิง จํานวน 5 คน
และครูโรงเรียนบานโคกวิทยา เขาใชหองสมุด เพื่อการศึกษาคนควา จํานวน 28
คน เพื่ออานหนังสือบันเทิง จํานวน 19 คน และใชเพื่อเตรียมการสอน จํานวน 18 คน
การยืมหนังสือออกนอกหองสมุดของนักเรียนและครู
พบวานักเรียนระดับประถมโรงเรียนบานสวา ยืมหนังสือไมบอย จํานวน 39 คน
คิดเปนรอยละ 75.00 ยืมหนังสือบอยครั้ง จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 13.50 ไมเคยยืมหนังสือใน
หองสมุด จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 11.50 สวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนบานสวา ยืม
หนังสือไมบอย จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 62.90 ยืมหนังสือบอยครั้ง จํานวน 26 คน คิดเปน
รอยละ 37.10
สวนนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสุข ยืมหนังสือไมบอย จํานวน
50 คน คิดเปนรอยละ 71.40 การยืมหนังสือบอยครั้ง จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 15.70 ไมเคย
ยืมหนังสือในหองสมุดเลย จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 12.90
และจํานวนนักเรียนโรงเรียนบานโคกวิทยา ยืมหนังสือไมบอย จํานวน
282 คน คิดเปนรอยละ 65.40 มีการยืมหนังสือบอยครั้ง จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 18.60 ไม
เคยยืม จํานวน 69 คน คิดเปนรอยละ 16.00
ครูโรงเรียนบานสวา ยืมหนังสือบอยครั้ง และนาน ๆ ครั้ง จํานวน 6 คน
คิดเปนรอยละ 50 เทากัน
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ครูโรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสุข ยืมหนังสือนาน ๆ ครั้ง จํานวน 6 คน
คิดเปนรอยละ 66.70 ไมเคยยืม จํานวน 2 คน และบอยครั้ง 1 คน
ครูโรงเรียนบานโคกวิทยา ยืมหนังสือนาน ๆ ครั้ง จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ
62.50 ไมเคยยืม จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 21.88 และบอยครั้ง 5 คน คิดเปนรอยละ 14.63
ประเภทหนังสือที่นักเรียนและครูชอบอาน
ประเภทของหนังสือที่นักเรียนชอบอาน พบวานักเรียนประถมศึกษาโรงเรียนบาน
สวา ชอบอานหนังสือนิทาน 47 คน การตูน จํานวน 40 คน ความรูทวั่ ไป จํานวน 24 คน เรื่อง
เกี่ยวกับอาชีพ และ นิยาย จํานวน 19 คนเทากัน เรื่องสั้น จํานวน 11 คน และนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาโรงเรียนบานสวา ชอบอานความรูทั่วไป จํานวน 60 คน การตูน จํานวน 55 คน หนังสือ
นิทาน จํานวน 54 คน นิยาย จํานวน 36 คน เรื่องเกี่ยวกับอาชีพ จํานวน 28 คน และ เรื่องสั้น
จํานวน 21 คน และอื่น ๆ จํานวน 1 คน
นักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสุข ชอบอานการตูน จํานวน 58 คน
หนังสือนิทาน จํานวน 56 คน ความรูทั่วไป จํานวน 36 คน นิยาย จํานวน 32 คน เรื่องสั้น จํานวน
28 คน เรื่องเกี่ยวกับอาชีพ จํานวน 22 คน และ อื่น ๆ จํานวน 20 คน
และนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนบานโคกวิทยาชอบอานความรูทวั่ ไป จํานวน 293
คน การตูน จํานวน 272 คน หนังสือนิทาน จํานวน 227 คน เรื่องสั้น จํานวน 194 คน นิยาย จํานวน
193 คน เรื่องเกี่ยวกับอาชีพ จํานวน 183 คน และอื่น ๆ จํานวน 32 คน
ครูโรงเรียนบานสวาชอบอานหนังสือความรูทั่วไป จํานวน 12 คน ตําราวิชาการ
จํานวน 10 คน คูมือการประกอบอาชีพ จํานวน 7 คน นิยาย จํานวน 5 คน และเรื่องสั้น จํานวน 3
คน ตามลําดับ
ครูโรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสุข ชอบอานหนังสือตําราวิชาการ จํานวน 8 คน
ความรูทวั่ ไป จํานวน 6 คน คูมือการประกอบอาชีพ จํานวน 4 คน นิยาย จํานวน 3 คน เรื่องสั้น
จํานวน 2 คน และหนังสืออื่น ๆ จํานวน 1 คน ตามลําดับ
ครูโรงเรียนบานโคกวิทยา ชอบอานหนังสือตําราวิชาการ จํานวน 29 คน ความรู
ทั่วไป จํานวน 26 คน คูมือการประกอบอาชีพ จํานวน 13 คน เรื่องสั้น จํานวน 11 คน นิยาย
จํานวน 8 คน และหนังสืออื่น ๆ จํานวน 1 คน ตามลําดับ
การนํานักเรียนมาจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนการสอนในหองสมุด
ครูโรงเรียนบานสวานํานักเรียนมาจัดกิจกรรมนาน ๆ ครั้ง จํานวน 9 คน
คิดเปนรอยละ 75.00 และนํามาจัดกิจกรรมบอยครั้ง จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 25.00
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ครูโรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสุข นํานักเรียนมาจัดกิจกรรมนานๆ ครั้ง จํานวน 5
คน คิดเปนรอยละ 55.60 นํามาจัดกิจกรรมบอยครั้ง จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 33.30 และไมเคย
1 คน คิดเปนรอยละ 11.10
ครูโรงเรียนบานโคกวิทยา นํานักเรียนมาจัดกิจกรรมนาน ๆ ครั้ง จํานวน 15 คน
คิดเปนรอยละ 46.88 นํามาจัดกิจกรรมบอยครั้ง จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 43.75 และไมเคย 3
คน คิดเปนรอยละ 9.38
4.2 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการดําเนินงานหองสมุดนักเรียนและครู
ความพึงพอใจที่มีตอบริการหองสมุดของนักเรียนระดับประถมศึกษาของ
โรงเรียนบานสวา พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอบริการของหองสมุด โดยรวมอยูในระดับมาก
( x =3.18) เมื่อพิจารณาเปนรายขอคาเฉลีย่ สูงสุด คือ เวลาเปด-ปดของหองสมุดเหมาะสม และ
หองสมุดมีความสะอาดและนาเขาใช ( x =3.56) รองลงมา มีครูชวยเหลือแนะนําในหองสมุดอยางดี
( x =3.54) และหยิบหนังสือจากชั้นไดงาย ( x =3.52) ตามลําดับ
นักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนบานสวา มีความพึงพอใจตอบริการของ
หองสมุดโดยรวมอยูในระดับมาก ( x =3.18) เมื่อพิจารณาเปนรายขอมีคาเฉลี่ยสูงสุด จํานวน 2 ขอ
คือ เวลาเปด-ปดของหองสมุดเหมาะสม และหองสมุดมีความสะอาดและนาเขาใช ( x =3.56)
รองลงมา มีครูชวยเหลือแนะนําในหองสมุดอยางดี ( x =3.54) และหยิบหนังสือจากชั้นไดงาย ( x =
3.52) ตามลําดับ
นักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสุข มีความพึงพอใจตอ
บริการของหองสมุด โดยรวมอยูในระดับมาก ( x =2.59) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ คาเฉลี่ยสูงสุดคือ
หยิบหนังสือจากชั้นไดงาย (x=3.33) รองลงมา หองสมุดมีความสะอาดและนาเขาใช ( x =3.12)
ตามลําดับ
และนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนบานโคกวิทยามีความพึงพอใจตอบริการ
ของหองสมุด โดยรวมอยูในระดับมาก ( x =2.80) เมื่อพิจาณาเปนรายขอ คาเฉลี่ยสูงสุดคือ
หองสมุดมีความสะอาดและนาเขาใช ( x =3.12) รองลงมา หยิบหนังสือจากชั้นไดงาย ( x =3.06)
และเวลาเปด-ปดของหองสมุดเหมาะสม ( x =2.99) ตามลําดับ
ครูโรงเรียนบานสวามีความพึงพอใจที่มีตอบริการหองสมุดโดยรวมอยูใน
ระดับมาก ( x =2.60) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวามีคา เฉลี่ยสูงสุด คือ ระยะเวลาในการใหยืม
( x =3.08) รองลงมา คือ เวลาเปด-ปดของหองสมุด และ สภาพความเรียบรอยของชัน้ วางหนังสือ
( x =3.00) ตามลําดับ
ครูโรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสุขมีความพึงพอใจที่มีตอบริการหองสมุดโดย
รวมอยูในระดับนอย ( x =2.41) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวามีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ สภาพความ
เรียบรอยของชั้นวางหนังสือ ( x = 2.89) รองลงมา ขอที่มีคาเฉลี่ยเทากัน 5 ขอ คือ จํานวนพื้นที่
โดยรวมของหองสมุด ความสะดวกในการหยิบตัวเลมจากชั้น บริเวณที่นั่งอานสะอาด/เรียบรอย
ความเงียบสงบในหองสมุด แสงสวางในหองสมุด ( x = 2.78)
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และครูโรงเรียนบานโคกวิทยามีความพึงพอใจที่มีตอบริการหองสมุดโดย
รวมอยูในระดับมาก ( x =2.82) เมื่อพิจารณาเปนรายขอคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มนุษยสัมพันธของผู
ใหบริการ ( x =3.25) รองลงมา คือ เวลาเปด-ปดของหองสมุด ( x =3.22) และจํานวนคอมพิวเตอร
ใชในการสืบคนอินเทอรเน็ต ( x = 3.06) ตามลําดับ
4.3 ดานนิสัยรักการอาน
พบวานักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนบานสวา มีนิสัยรักการอานอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอคาเฉลี่ยสูงสุดคือ นักเรียนมีความรูใหมๆ จากการอานหนังสือ
สวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนบานสวา มีนิสัยรักการอาน โดยรวมอยูในระดับมาก ( x =
3.13) เมี่อพิจารณาเปนรายขอคาเฉลี่ยสูงสุด คือนักเรียนชอบไปหองสมุด เพราะมีหนังสือ
หลากหลายประเภทใหเลือกอาน ( x =3.60) รองลงมา เมื่อนักเรียนอานหนังสือเสร็จแลว มักเก็บวาง
เปนระเบียบ ( x =3.53) และนักเรียนไดความรูใหม ๆ จากการอานหนังสือ ( x =3.49) ตามลําดับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสขุ มีนิสัยรักการอาน
โดยรวมอยูในมาก ( x =2.79) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ คาเฉลี่ยสูงสุดคือ นักเรียนชอบอานหนังสือ
ใหมในหองสมุดของโรงเรียน ( x = 3.13) รองลงมา นักเรียนชอบไปหองสมุด เพราะมีหนังสือ
หลากหลายประเภทใหเลือกอาน ( x = 3.09) และเมื่อนักเรียนอานหนังสือเสร็จแลว มักเก็บวางเปน
ระเบียบ ( x = 3.06) ตามลําดับ
และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาบานโคกวิทยา มีนิสัยรักการอาน โดยรวมอยู
ในระตับมาก ( x =3.01) เมื่อพิจารณาเปนรายขอคาเฉลีย่ สูงสุดคือ นักเรียนไดความรูใหมๆ จากการ
อานหนังสือ ( x =3.43) รองลงมานักเรียนอานหนังสือเสร็จแลว มักเก็บวางเปนระเบียบ ( x =3.23)
และนักเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับจากการอานหนังสือไปใชในชีวิตประจําวันได ( x =3.23)
ตามลําดับ
อภิปรายผล
จากผลการศึกษา มีประเด็นสําคัญมาอภิปรายผล ดังนี้
1. ดานบริบท วัตถุประสงคของโครงการสอดคลองกับนโยบายและหลักสูตรการเรียนการ
สอนของโรงเรียน การจัดการเรียนรูของโรงเรียน ครูและนักเรียนใชหอ งสมุดในการศึกษาคนควา
การสงเสริมนิสัยรักการอาน ชวยพัฒนาการเรียนของนักเรียนและการสอนของครูใหบรรลุเปาหมาย
2. ดานปจจัย ความพรอมของผูบริหารโรงเรียน หองสมุดโรงเรียนทั้ง 3 แหง โรงเรียนบาน
สวา โรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสุข โรงเรียนบานโคกวิทยา ดานการบริหารจัดการผูบริหารโรงเรียน
มีนโยบายพัฒนาหองสมุด กําหนดผูรับผิดชอบหองสมุดเปนทีมงาน 2- 3 คน มีครูทําหนาที่
บรรณารักษ และมีครูอื่นๆชวยกันดูแลหองสมุด ทําใหหองสมุดมีการใหบริการอยางตอเนื่อง แตครู
บรรณารักษยงั ขาดความรูพ ื้นฐานในวิชาชีพบรรณารักษศาสตรในการดําเนินงานหองสมุด สวนดาน
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การจัดสรรงบประมาณ มีการจัดสรรงบประมาณใหหองสมุดอยางตอเนื่อง แตยังไมเพียงพอสําหรับ
การซื้อหนังสือ และการขยายพื้นที่หองสมุดหรือปรับปรุงพื้นที่ตามเปาหมายที่ตั้งไว
3. ดานกระบวนการ การจัดทางกายภาพหองสมุด การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ และการ
จัดกิจกรรมสงเสริมการอาน ผูบริหาร ครูผูสอน และครูบรรณารักษ ควรรวมกันดําเนินการพัฒนา
และปรับปรุงจัดหองสมุดใหสมบูรณ สะอาด สวยงาม มีที่น่งั อานหนังสือเพียงพอ มีทรัพยากร
สารสนเทศ และการบริการใหตรงกับความตองการของนักเรียน ไดแก การจัดใหมีหนังสือ วารสาร
สื่อโสตทัศนวัสดุสําหรับการศึกษาคนควาที่ความทันสมัย มีปริมาณเพียงพอตอการใช รวมทั้งอยูใน
สภาพดีและเหมาะสมกับการใชงาน การจัดใหมีบริการที่หลากหลาย นอกเหนือจากการใหบริการ
ยืมคืน ไดแก การใหบริการสืบคนดวยระบบออนไลน เพื่อทําใหนักเรียนสามารถเขาไปศึกษาหา
ความรูไดกวางขวางมากยิ่งขึ้น จัดการสอนการใชหองสมุด ชมรมหองสมุด การจัดกิจกรรมสงเสริม
การอานไมหยุดนิ่งและทําอยางตอเนื่อง สอดคลองกับงานวิจัยของ ปทมา อินทรวิมล (2552: 87)
และ(อาทิตยา เผาพงษคลาย. 2553: 7) ที่ศึกษาพบวาลักษณะทางกายภาพของหองสมุด เปน
องคประกอบที่เปนแรงจูงใจในการเขาใชหองสมุด และนิสัยรักการอาน
4.ดานผลผลิต
4.1 ดานพฤติกรรมการใชหองสมุด นักเรียนประถมศึกษาของโรงเรียนบานสวา
นักเรียนเขาใชหองสมุด สัปดาหละ 3-4 วัน วัตถุประสงคของการเขาใชเพื่อศึกษาคนควา การยืม
หนังสือไมบอย สําหรับประเภทของหนังสือที่ชอบอานมากที่สุดคือหนังสือนิทานและการตูน ซึ่ง
สอดคลองกับวัยของนักเรียนระดับประถมศึกษาที่สว นใหญชอบอานนิทานหรือการตูนเพราะเขาใจ
งาย และมีรูปภาพประกอบ
ดานพฤติกรรมการใชหองสมุด นักเรียนมัธยมศึกษาของโรงเรียนทั้ง 3 แหง เขาใช
หองสมุด 3-4 วันตอสัปดาห สวนการยืมหนังสือไมบอย วัตถุประสงคในการเขาใชหอ งสมุดคือ
นักเรียนเขาใชหองสมุดเพื่อศึกษาคนควา ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาเนนให
นักเรียนรูจักวิธีการเรียนรูดว ยตนเอง สอดคลองกับ งานวิจัยของณิชนันท พลเวียงพล. (2543: 68)
ที่พบวาวัตถุประสงคในการเขาใชหองสมุดเพื่อหาความรูเพิ่มเติมมากที่สุด รองลงมาเพื่อคนควาทํา
รายงาน และอานหนังสือเพื่อพักผอน ประเภทของหนังสือที่อานมากที่สุดคือการตูน และความรู
ทั่วไป สอดคลองกับงานวิจัยของธิดา สุวรรณสาคร. (2554: บทคัดยอ) พบวานักเรียนมัธยมศึกษา
ในเขตกรุงเทพมหานครสวนใหญอานการตูน นิตยสารบันเทิง และหนังสือพิมพ
ครูเปนผูมบี ทบาทสําคัญในการชวยปลูกฝงพฤติกรรมรักการอาน การเรียนรูและมี
ความตองการเขาหองสมุดเพื่อไปศึกษาคนควาเพิ่มเติม โดยเฉพาะการชี้แนะของครู เพื่อสงเสริมให
นักเรียนเห็นความสําคัญของการเขาหองสมุด การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมการอาน
ครูกระตุนใหนักเรียนเขาหองสมุด เพื่ออานหนังสือ ศึกษาคนควาทํารายงาน การสงเสริมการอาน
ของครู การสนับสนุนดานการอานของครู โดยการแนะนําหนังสือชวยปลูกฝงใหเด็กรักการอานได
สอดคลองกับปทมา อินทรวิมล.( 2552: 79) องคประกอบที่สัมพันธทางบวกกับแรงจูงใจในการใช
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หองสมุดของนักเรียน ไดแก การสนับสนุนการใชหองสมุดของครู ลักษณะทางกายภาพของหองสมุด
และนิสัยรักการอานของนักเรียน
4.2 ดานความพึงพอใจตอบริการของหองสมุด นักเรียนประถมศึกษาของโรงเรียน
บานสวามีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอของความพึงพอใจตอ
บริการของหองสมุด ที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือเวลาเปด-ปดของหองสมุดเหมาะสม และ
หองสมุดมีความสะอาดและนาเขาใช
ดานความพึงพอใจที่มีตอบริการหองสมุด นักเรียนมัธยมศึกษามีความพึงพอใจโดย
รวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอของความพึงพอใจตอบริการของหองสมุด ที่มีความพึง
พอใจมากของโรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสุขและโรงเรียนบานสวา คือหยิบหนังสือจากชั้นไดงาย
โรงเรียนบานโคกวิทยา คือหองสมุดมีความสะอาดและนาเขาใช สวนความพึงพอใจนอยของทั้ง 3
โรงเรียน คือจํานวนคอมพิวเตอรใชคนหาหนังสือและจํานวนคอมพิวเตอรใชสบื คนอินเทอรเน็ต
ทั้งนี้อาจเปนเพราะนักเรียนตองการใชคอมพิวเตอรเพิ่มมากขึ้นเพื่อสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ตและ
คนหาหนังสือในฐานขอมูล เพราะอินเตอรเน็ตเปนแหลงขอมูลสําคัญในการคนควาที่มีไมจํากัด
สอดคลองกับงานวิจัยของ ปทมา อินทรวิมล.( 2552: 79) ที่พบวาลักษณะทางกายภาพของหองสมุด
ดี คือ การจัดบรรยากาศหองสมุดเปนสัดสวน สวยงาม มีแสงสวางเพียงพอ ปราศจากเสียงรบกวน
บริเวณที่นั่งอานหนังสือเปนสัดสวนและมีเพียงพอสําหรับความตองการของนักเรียน มีมมุ ความรู
ตางๆ มีวัสดุสารสนเทศที่ครบถวนเพียงพอกับความตองการของนักเรียน รวมทั้งมีบริการ
โสตทัศนวัสดุที่มีคุณภาพและทันสมัยในการใชงาน สิ่งเหลานี้เปนองคประกอบทีช่ ว ยดึงดูดความ
สนใจใหนักเรียนเขาใชบริการของหองสมุด เพราะนักเรียนรูสึกผอนคลายและมีความสุข (ปทมา
อินทรวิมล. 2552: 79)
4.3 นิสัยรักการอานของนักเรียน นิสัยรักการอานของนักเรียนประถมศึกษา
โรงเรียนบานสวา พบวาอยูใ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอของพฤติกรรมนิสัยรักการอาน คือ
นักเรียนมีความรูใหม ๆ จากการอานหนังสือ
ดานนิสัยรักการอาน นักเรียนมัธยมศึกษาของโรงเรียนทั้ง 3 แหง พบวา
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอของพฤติกรรมนิสัยรักการอาน คือ นักเรียนชอบไป
หองสมุด เพราะมีหนังสือหลากหลายประเภทและมีหนังสือใหม ๆ อาน นักเรียนไดความรูใหมๆ
จากการอานหนังสือ ทั้งนี้อาจเปนเพราะหองสมุดเปนแหลงรวบรวมหนังสือใหนักเรียนเขาไปเลือก
อาน การจัดใหมีหนังสือ วารสาร สื่อโสตทัศนวัสดุสําหรับการศึกษาคนควาที่มคี วามทันสมัย
หลากหลาย มีปริมาณเพียงพอตอการใช รวมทั้งอยูในสภาพดีและเหมาะสมกับการใชงานก็จะทําให
นักเรียนสนใจเขาไปอานหนังสือมากขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของอาทิตยา เผาพงษคลาย. (2553:
75) และสกุณี เกรียงชัยพร (2548: 63) พบวา สภาพแวดลอมทางการอานที่โรงเรียน ไดแก ลักษณะ
ทางกายภาพของหองสมุด การสนับสนุนดานการอานของครู มีความสัมพันธ กับนิสัยรักการอาน
ของนักเรียน
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4.4 ดานพฤติกรรมการใชหองสมุดของครู การใชหองสมุดของครูโรงเรียนบานสวา
ครูใชหองสมุดสัปดาหละ 1-2 วัน วัตถุประสงคเพื่อการศึกษาคนควา การยืมหนังสือ นาน ๆ ครั้ง
ประเภทของหนังสือที่อาน หนังสือตําราวิชาการและความรูทั่วไป การนํานักเรียนมาจัดกิจกรรมเพื่อ
การเรียนการสอนในหองสมุด ครูนํานักเรียนมาจัดกิจกรรมนานๆ ครั้ง ทั้งนี้อาจเปนเพราะครูมีภาระ
งานสอนมาก สอดคลองกับงานวิจัยของจารวี ฟกโพธิ์ (2554: 53-56) พบวาครูโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต1 มีการใชหอ งสมุดประกอบการสอนอยูใน
ระดับปานกลาง ครูสวนใหญไมมีเวลาเพียงพอที่จะประสานงาน และขอความรวมมือกับบรรณารักษ
ในการใชหองสมุดประกอบการเรียนการสอน ขาดการวางแผนรวมกันในการเตรียมแผนการสอน
โดยใชหองสมุด
4.5 ดานความพึงพอใจตอบริการของหองสมุด พบวาครูโรงเรียนบานสวา และ
โรงเรียนบานโคกวิทยา มีความพึงพอใจตอบริการหองสมุดโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายขอ ขอที่มีคาเฉลีย่ สูงสุด คือ ระยะเวลาในการใหยืม มนุษยสัมพันธของผูใหบริการ และ
สภาพความเรียบรอยของชัน้ วางหนังสือ แตโรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสุขมีความพึงพอใจที่มีตอ
บริการหองสมุดโดยรวมอยูในระดับนอย สวนขอที่มคี วามพึงพอใจนอยทั้ง 3 โรงเรียน คือ จํานวน
คอมพิวเตอรใชในการสืบคนอินเทอรเน็ต ซึ่งสอดคลองกับความตองการของนักเรียนที่ตองการ
จํานวนคอมพิวเตอรใชในการสืบคนอินเทอรเน็ตเพิ่มขึน้ เนื่องจากเทคโนโลยีมีบทบาทในการเรียนรู
มากขึ้น ครูจึงตองการใหหองสมุดไดจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรไวสําหรับบริการเพื่อการเรียนรูของครู
และนักเรียน
ปจจัยที่ชว ยเกื้อหนุนความสําเร็จของหองสมุด
1. มีการบริหารจัดการที่ดี ผูบริหารไดมอบหมายใหครูผูสอนทําหนาที่ครูบรรณารักษ และมี
ครูผูสอนคนอื่นอีก 1-2 คน เขามาชวยงาน ทําใหเปนทีมงานที่สามารถดําเนินงานหองสมุดไดอยาง
ตอเนื่อง ทั้งที่ครูทุกคนมีภาระงานมาก
2. การไดรับความรวมมือจากครูชวยพัฒนาหองสมุด นักเรียนชวยงานบรรณารักษ
เนื่องจากเห็นความสําคัญและประโยชนของหองสมุด
ปญหาและอุปสรรค หรือขอจํากัดตางๆ
1. ครูมีภาระงานมาก ตองรับผิดชอบงานหลายหนาที่ ทําใหครูบรรณารักษไมมีเวลา
ทุมเทใหกับการดําเนินงานหองสมุดและจัดกิจกรรมไดอยางสม่ําเสมอ ครูผูสอนไมมีเวลาไปใช
หองสมุดและจัดกิจกรรมไดนอย
2. ครูยาย เปลี่ยนครูผูรบั ผิดชอบงานหองสมุด ครูบรรณารักษที่ทําหนาที่รับผิดชอบ
งานหองสมุด ไมมีความรูทางบรรณารักษศาสตร ขาดความรูประสบการณที่จะดําเนินงานหองสมุด
โดยเฉพาะการจัดบริการและกิจกรรมตางๆ
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ขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษาติดตามการดําเนินงานบริการวิชาการแกชุมชน พบวาโครงการ
พัฒนาหองสมุดโรงเรียนทั้ง 3 แหง ทําใหเกิดประโยชนสําหรับโรงเรียนเปนแหลงการเรียนรูและ
สงเสริมการอานใหแกครูนักเรียน เพื่อใหมีการใชประโยชนหองสมุดมากยิ่งขึ้น มีขอเสนอแนะ ดังนี้
ขอเสนอแนะสําหรับโรงเรียน
1. ผูบริหาร ครูผูสอน และครูบรรณารักษ รวมกันในการกําหนดนโยบายและจัดทํา
แผนการดําเนินงานหองสมุด ไดแก การจัดสรรงบประมาณพัฒนาหองสมุด การรวมกันจัดหาหนังสือ
เพื่อสงเสริมการอาน การจัดทําโครงการ/กิจกรรมสงเสริมการอาน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่สงเสริมการใชหองสมุด
2. สนับสนุนใหครูรักการอาน และสงเสริมใหครูเขาใชหองสมุด เพื่อเปนตนแบบใน
การอานหนังสือใหกับนักเรียน
3. สนับสนุนใหนกั เรียนมีสวนรวมในกิจกรรมของหองสมุด ไดแก การคัดเลือก
หนังสือ และการเปนบรรณารักษนอย ชวยครูบรรณารักษ ในหองสมุด
4. ควรใหความสําคัญในการคัดเลือกบุคลากรที่รบั ผิดชอบหองสมุดเพื่อใหการ
ดําเนินหองสมุดเปนไปอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ การเตรียมความพรอมบุคลากรโดยการ
ฝกอบรมครูทจี่ ะทําหนาที่บรรณารักษ ใหมีความรูเบื้องตนการดําเนินงานหองสมุด การจัดกิจกรรม
สงเสริมการอาน
ขอเสนอแนะสําหรับโครงการบริการวิชาการ
1. กอนจัดทําโครงการบริการวิชาการ ศึกษาความพรอมในการสงเสริมการใชหองสมุดของ
โรงเรียน ไดแก ผูบริหาร ครู และนักเรียน มีความสนใจ เอาใจใส เห็นความสําคัญและประโยชนของ
หองสมุด
2. โครงการบริการวิชาการที่ดําเนินการไปแลว ควรมีการติดตามการดําเนินงานโครงการ
บริการวิชาการแตละแหงอยางเปนระบบและตอเนื่อง เพื่อชวยเหลือและสนับสนุนครูผูรับผิดชอบ
หองสมุด เปนการเพิ่มพูนความรู หรือกรณีมีการเปลี่ยนผูรับผิดชอบหองสมุด ไดแก การจัดประชุม
เชิงปฏิบตั ิการ/การฝกอบรม ครูบรรณารักษ/ครูผูสอนใหมีความรูดานบรรณารักษศาสตรในการ
ดําเนินงานหองสมุด และการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยตอไป
ศึกษารูปแบบการจัดโครงการบริการวิชาการของสํานักหอสมุดกลาง จะไดเปนแนวทางใน
การจัดโครงการบริการวิชาการที่ยั่งยืนตอไป
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ภาคผนวก
-แบบสัมภาษณผูบริหารโรงเรียนดานการสนับสนุนการดําเนินงานของหองสมุด
-แบบสอบถามพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใชบริการหองสมุดของนักเรียนประถมศึกษา
-แบบสอบถามนิสัยรักการอานสําหรับนักเรียนประถมศึกษา
-แบบสอบถามพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใชบริการหองสมุดของนักเรียนมัธยมศึกษา
-แบบสอบถามนิสัยรักการอานสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษา
-แบบสัมภาษณ การใหการสนับสนุนของครู
-แบบสอบถามพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใชบริการหองสมุดของครู
-ประมวลภาพโครงการวิจัย การติดตามผลการดําเนินงานบริการวิชาการแกชุมชนในภาคเหนือ

แบบสัมภาษณผูบริหารโรงเรียนดานการสนับสนุนการดําเนินงานของหองสมุด
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1. ขอมูลทั่วไป
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ขึ้นตรงกับฝายวิชาการ
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เปนบรรณารักษและสอนดวย
ขอสําเนาเอกสาร (จํานวนชั่วโมงสอน)
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2.5 การกําหนดงบประมาณใหกับหองสมุด
จัดแบงงบประมาณประจําป สําหรับหองสมุดโดยเฉพาะ
เปนงบประมาณที่รวมอยูกับงบประมาณชองฝายวิชาการ
ไมไดกําหนดใหแนนอน หากตองการขออะไรใหอนุมัติเปนคราว ๆ
อื่น ๆ
(ระบุ).............................................................................................................................................
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สงไปอบรมกับสมาคมหองสมุดฯ
อื่น ๆ
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พัฒนาผูเรียน
ใช
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..........................................................................................................................................................
3. ตามความคิดเห็นของทานแลว คิดวาปจจัยที่ชวยเกื้อหนุนความสําเร็จของหองสมุด
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
4. ปญหา/อุปสรรค หรือขอจํากัดตางๆ ที่ประสบ ไดแก
งบประมาณ
..........................................................................................................................................................
บุคลากร
..........................................................................................................................................................
.
อาคารสถานที่
..........................................................................................................................................................
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แบบสอบถามนิสัยรักการอานสําหรับนักเรียนประถมศึกษา
โรงเรียน
....................................................................................................................................................
ระดับชั้นที่เรียน (

) ประถม 4

(

) ประถม 5

(

) ประถม 6

คําชี้แจง ใหนักเรียนกาเครื่องหมาย / ลงในชองที่ตรงกับการกระทําของนักเรียนตามความเปนจริง

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

จริงมาก

จริง

ไมจริง

ไมจริงเลย
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แบบสอบถามพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใชบริการหองสมุดของนักเรียนประถมศึกษา
คําชี้แจง

โปรดกรอกขอความและทําเครื่องหมาย / ลงในชองความเปนจริง

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

) ประถม 4

(

) ประถม 5

(

) ประถม 6

ดานพฤติกรรมการใชหองสมุด
1. นักเรียนเขาใชหองสมุดโรงเรียน
( ) 5 วัน/สัปดาห ( ) 3 - 4 วัน/สัปดาห ( ) 1- 2 วัน/สัปดาห
2. นักเรียนเขาใชหองสมุดโรงเรียนเพื่อ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
( ) ศึกษาคนควาเพื่อการเรียน ( ) ทําการบาน ( ) อานหนังสือเพื่อความบันเทิง
( ) อื่น ๆ โปรดระบุ
3. นักเรียนยืมหนังสืออกนอกหองสมุด
( ) บอยครั้ง
( ) ไมบอย
( ) ไมเคยเลย (ระบุเหตุผล).......................
4. นอกจากหนังสือเรียนแลว นักเรียนชอบอานหนังสือประเภทไหน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
( ) เรื่องสั้น
( ) นิยาย
( ) หนังสือเกี่ยวกับอาชีพ
( ) นิทาน
( ) การตูน
( ) ความรูทั่วไป
( ) อื่น ๆ โปรดระบุ
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ดานความพึงพอใจที่มีตอบริการของหองสมุด
ขอความ
1. จํานวนหนังสือที่ในหองสมุดมีเพียงพอ
2. มีหนังสือใหมเขามาในหองสมุดเสมอ
3. หนังสือไมชํารุดฉีกขาด
4. จํานวนเกาอี้หรือที่นั่งมีเพียงพอ
5. จํานวนพื้นที่ของหองสมุดไมคับแคบ
6. จํานวนคอมพิวเตอรใชคน หาหนังสือมีเพียงพอ
7.
จํานวนคอมพิวเตอรใชสืบคนอินเทอรเน็ตมี
เพียงพอ
8. เวลาเปด-ปดของหองสมุดเหมาะสม
9. มีครูชวยเหลือแนะนําในหองสมุดอยางดี
10. หยิบหนังสือจากชั้นไดงาย
11. หองสมุดมีความสะอาดและนาเขาใช
12. หองสมุดมีความเงียบสงบ
13. จํานวนหนังสือที่ใหยืมออกนอกหองสมุดมี
เพียงพอ
14. ระยะเวลาที่ใหยืมมีเพียงพอ

พอใจมาก
ที่สุด

พอใจ
มาก

พอใจ
นอย

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

) มัธยม 1 - 3

(

) มัธยม 4 - 6

คําชี้แจง ใหนักเรียนกาเครื่องหมาย / ลงในชองที่ตรงกับการกระทําของนักเรียนตามความเปนจริง
ขอความ
จริงมาก
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 (ระบุ
เหตุผล).......................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………
4. นอกจากหนังสือเรียนแลว นักเรียนชอบอานหนังสือประเภทไหน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
( ) หนังสือเกี่ยวกับอาชีพ
( ) เรื่องสั้น
( ) นิยาย
( ) ความรูทั่วไป
( ) นิทาน
( ) การตูน
( ) อื่น ๆ โปรดระบุ............................................................................................................
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ความพึงพอใจที่มีตอบริการของหองสมุด
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

นอย

นอยที่สุด

3. ทานสนับสนุนใหมีการพัฒนาหองสมุด เพียงไร
มากที่สุด

มาก

พอประมาณ
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4. ทานสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน เพียงไร
มากที่สุด

มาก

พอประมาณ

นอย

นอยที่สุด

5. ในการดําเนินงานพัฒนาหองสมุด ทานไดเขาไปมีบทบาทอยางไร
เขารวมเปนคณะกรรมการในการพัฒนาหองสมุด
เขารวมวางแผนงานการพัฒนาหองสมุด
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

(

) นิยาย

(

) คูมือประกอบอาชีพ

(

) ความรูทั่วไป (

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

5. ทานเคยนํานักเรียนมาจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนการสอนในหองสมุด
(

) บอยครั้ง

(

) ไมบอย

(

) ไมเคย
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ความพึงพอใจที่มีตอบริการหองสมุดของครู
ขอความ

มาก
ที่สุด

มาก

นอย

นอย
ที่สุด

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