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คณะกรรมการโครงการพัฒนาห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศฯ 

ส านักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มกราคม  2554 



   โครงการพัฒนาห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ   
  จังหวัดสระแก้ว   

------------------------------------------  
 

หลักการและเหตุผล 
ตามที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  จัดตั้งวิทยาลัยโพธิวิชชาลัยขึ้นที่  ต าบลหนองหมากฝ้าย  

อ าเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว ขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัย  รับนโยบายหนึ่งจังหวัด หนึ่งมหาวิทยาลัย 
มาเพื่อด าเนินการที่จังหวัดสระแก้วและนครนายก  ส านักหอสมุดกลางได้รับการสนับสนุนให้บริการทาง
วิชาการแก่ชุมชนตลอดมา  ภายใต้โครงการเสริมสร้างจิตส านึกสาธารณะใน  นิสิตเพื่อเป็นบัณฑิตในอุดม
คติไทย ในการน้ีส านักหอสมุดกลางเห็นว่าควรด าเนินโครงการฯ ที่ห้องสมุดโรงเรียนซับนกแก้ววิทยา  
อ าเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว  เพราะเป็นพื้นที่เหมาะสมที่จะให้บริการวิชาการแก่ชุมชน โดยใน
โครงการจะประกอบไปด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ  เช่น ปรับปรุงกายภาพห้องสมุด  จัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ  จัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ  จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  เพื่อส่งเสริมและกระตุ้น
ให้ครูและนักเรียนใช้ห้องสมุดประกอบการเรียนการสอน  สนองตอบนโยบายห้องสมุด 3 ดี คือ หนังสือ
และสื่อการเรียนรู้ดี บรรยากาศและสถานที่ดี และบรรณารักษ์และกิจกรรมดี  ทั้งนี้นิสิตมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ  จะเป็นผู้มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน  เพื่อเสริมสร้างจิตส านึกสาธารณะแก่นิสิต 
ให้เป็นบัณฑิตในอุดมคติไทยต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อด าเนินงานการปรับปรุงทางกายภาพ  จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  จัดท าฐานข้อมูล 

ทรัพยากรสารสนเทศให้ห้องสมุดโรงเรียนซับนกแก้ววิทยา  เพื่อเป็นแหล่งการเรียนการสอนของครู  
นักเรียน  และชุมชนใกล้เคียง 

2.  เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการศึกษาค้นคว้า  นิสัยรักการอ่านและการศึกษาตลอดชีวิต  เพื่อสนอง 
นโยบายห้องสมุด 3  ดี 

3.  เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าและเตรียมการสอนของครูและเป็นห้องสมุดโรงเรียนต้นแบบ 
4.  เพื่อเสริมสร้างจิตส านึกสาธารณะแก่นิสิต  ให้เกิดจิตอาสาในการช่วยเหลือสังคมและชุมชน 
5.  เพื่อให้นิสิตได้ฝึกทักษะในการด าเนินงานในทุกกิจกรรมของการบริหารจัดการห้องสมุด 

โรงเรียนกับโครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 
 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
 โครงการเสริมสร้างจิตส านึกสาธารณะในนิสิตเพื่อเป็นบัณฑิตในอุดมคติไทย  ร่วมกับ
ส านักหอสมุดกลาง 
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ผู้เข้าร่วมโครงการ 
  บุคลากรของส านักหอสมุดกลาง  จ านวน 40  คน นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
จ านวน 30 คน และคณาจารย์  นักเรียนโรงเรียนซับนกแก้ววิทยา อ าเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว 
จ านวน  671 คน 
 
 

ระยะเวลาด าเนินโครงการ    
 พฤศจิกายน 2553  ศึกษาสภาพของโรงเรียน ชุมชนและวางแผนปรับปรุงสภาพทางกายภาพ
ของห้องสมุด รวมทั้งคัดแยกทรัพยากรสารสนเทศ สอนการวิเคราะห์หมวดหมู่หนังสือ 
 ธันวาคม  2553    คัดแยกหนังสือตามหมวดหมู่  และสอนการสร้างฐานทรัพยากรสารสนเทศ  
การเตรียมตัวเล่มหนังสือก่อนออกบริการ  
 มกราคม 2554     ตรวจสอบและแก้ไขฐานทรัพยากรสารสนเทศ  ปรับปรุงกายภาพห้องสมุด 
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และสอนการใช้ห้องสมุด  ส่งมอบห้องสมุด 

 

หมายเหตุ ระยะเวลาด าเนินโครงการ อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
                          

สถานท่ีด าเนินโครงการ 
1.  ห้องสมุดโรงเรียนซับนกแก้ววิทยา  ต าบลหนองน้ าใส  อ าเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว 
2.  ส านักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

งบประมาณ 

 ใช้งบประมาณแผ่นดิน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554  แผนงานขยายโอกาสและพัฒนา
การศึกษาผลผลิต  ผลงาน  การให้บริการวิชาการ งบเงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน  
(โครงการเสริมสร้างจิตส านึกสาธารณะในนิสิตเพื่อเป็นบัณฑิตในอุดมคติไทย) จ านวน 150,000 บาท 
เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ (ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 1.  ค่าวัสดุ       15,450      บาท 
 2.  ค่าหนังสือ,  วารสาร,  หนังสือพิมพ์,  สื่อการเรียนการสอน 50,000       บาท 
 3.  ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง     19,050      บาท 
 4.  ค่าใช้สอย                                                                                           3,000      บาท 
 5.  ค่าเช่ารถตู้                                                                    39,000       บาท 
              6.  ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง(รถมหาวิทยาลัย)                                          2,000      บาท 
 7.  ค่าเช่าที่พัก                                                                    21,000      บาท 
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 8.  ค่าผ่านทางพิเศษ                        200      บาท  
              9. ค่าบัตรโทรศัพท์                                                                                    300      บาท      

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น              150,000     บาท               
                                                                                                    (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

ตัวชี้วัด 

 1.  สามารถจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพิ่มขึ้นประมาณ 300 ชื่อเรื่อง 
 2.  ครู นักเรียน และชุมชน มีความพึงพอใจในการพัฒนาสภาพห้องสมุดในระดับดไีม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 95 
 3.  มีนิสิตเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 10 คน 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1.  สามารถปรับปรุงด้านกายภาพ  และจัดหาทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดโรงเรียน 
ซับนกแก้ววิทยา  อ าเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว  ให้เป็นแหล่งการเรียนการสอนของครูและนักเรียน 

2.  สามารถปลูกฝังนิสัยรักการศึกษาค้นคว้า  และนิสัยรักการอ่านให้นักเรียน  เพื่อสนอง 
นโยบายห้องสมุด 3 ดี 

3.  เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าและเตรียมการสอนของครูและเป็นห้องสมุดโรงเรียนต้นแบบ  
4.  นิสิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มีจิตส านึกสาธารณะและจิตอาสาในการช่วยเหลือ 

ชุมชนและสังคม  ตลอดจนได้รับประสบการณ์ตรงในการเข้าร่วมกิจกรรมในการพัฒนาห้องสมุด 
 

---------------------------------------- 
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รูปแบบการด าเนินงาน  วัน  เวลา และสถานท่ีด าเนินงาน 

โครงการพัฒนาห้องสมุดฯ ด าเนินการดังนี ้คือ  

6  ต.ค. 2553  คณะกรรมการฯ เดินทางไปโรงเรียนซับนกแก้ววิทยา และโรงเรียนบ้านคลองวัว

เพื่อส ารวจสภาพห้องสมุดโรงเรียน ทรัพยากรสารสนเทศ และสภาพทางกายภาพ จากขอ้มูลที่ปรากฏ 

และการสัมภาษณ์ความพร้อมประกอบการตัดสินใจได้เลือกห้องสมุดที่จะเข้าร่วมโครงการ  คือโรงเรียน

ซับนกแก้ววิทยา  และวางแผนในการด าเนินงานปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนร่วมกับผู้บริหารโรงเรียน 

18 - 22 ต.ค. 2553  อาจารย์ผู้รับผิดชอบห้องสมุดโรงเรียนซับนกแก้ววิทยา  3 คน คือ อาจารย์

บุญเริง  อุทัยมา  อาจารย์นงค์รักษ์  ลีสี  และอาจารย์ธีรนันท์  วิสุทธิกุลชัย  เดินทางมาเข้ารับการอบรม

การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ การสร้างฐานข้อมูล การเตรียมตัวเล่มก่อนออกบริการ  การซ่อม

หนังสือ ที่ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

16-19 พ.ย. 2553 คณะกรรมการฯ  เดินทางไปโรงเรียนซับนกแก้ววิทยาเพื่อคัดเลือกทรัพยากร

สารสนเทศ วิเคราะห์หมวดหมู่หนังสือ สร้างฐานข้อมูล ปรับปรุงกายภาพห้องสมุด และน าหนังสือ

บางส่วนมาด าเนินการที่ส านักหอสมุดกลาง โดยมีนิสิตเข้าร่วมด าเนินการ 

  20-24 ธ.ค. 2553  คณะกรรมการฯ เดินทางไปโรงเรียนซับนกแก้ววิทยา เพื่อวิเคราะห์หมวดหมู่
หนังสือ สร้างฐานข้อมูลหนังสือ  เตรียมตัวเล่มก่อนออกบริการ ปรับปรุงกายภาพห้องสมุด (ต่อ) ร่วมกับ
คณะอาจารย์และนักเรียน 
 4-6 ม.ค. 2554  คณะกรรมการฯ ด าเนินการสร้างฐานข้อมูลหนังสือ  ปรับปรุงกายภาพห้องสมุด
(ต่อ) ตรวจสอบและแก้ไขฐานข้อมูล  จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและสอนให้อาจารย์และนักเรียนรู้จัก
วิธีการค้นหาหนังสือจากฐานข้อมูล และชั้นหนังสือ  และส่งมอบห้องสมุดให้แก่โรงเรียน 
 

งบประมาณ 

งบประมาณที่วางแผน     150,000.00  บาท 

รวมงบที่ใช้จ่าย      149,994.80  บาท 
 

รายการค่าใช้จ่าย 

 ค่าหนังสือ       66,637.75  บาท

 ค่าวัสดุและค่าจ้างต่างๆ      29,512.05  บาท

 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง      53,845.00  บาท 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 1.  สามารถจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพิ่มขึ้นประมาณ 1,528 ชื่อเรื่อง 
 2.  อาจารย์ นักเรียน และชุมชน มีความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาห้องสมุดฯ ในระดับดีมาก
และระดับดี ร้อยละ 100.00 

3.  มีนิสิตเข้าร่วมโครงการพัฒนาห้องสมุดฯ จ านวน  31 คน   
 4.  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสอนการใช้ห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน จ านวน 123 คน 
      4.1  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 109  คน   
      4.2  อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน   17   คน  
 5. อาจารย์ และนักเรียน มีความพึงพอใจต่อสภาพกายภาพของห้องสมุด (จากตาราง 1 และ
ตาราง 2 ข้อ 4)  ดังนี้ 

     5.1  อาจารย์มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย 4.50 คิดเป็นร้อยละ 90.00 
     5.2  นักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 4.46 คิดเป็นร้อยละ 89.20 
6.  อาจารย์ และนักเรียน  มีความพึงพอใจต่อทรัพยากรสารสนเทศที่โครงการฯ จัดให้ 

(จากตาราง 1 และตาราง 2 ข้อ 1)  ดังนี้ 
                   6.1  อาจารย์มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก  ค่าเฉลี่ย 4.57  คิดเป็นร้อยละ 91.40 
                   6.2  นักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 4.19 คิดเป็นร้อยละ 83.80 
  7.  อาจารย์ และนักเรียน ที่เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ รู้จักและเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ 
 (จากตาราง 1 และตาราง 2 ข้อ 3)  ดังนี้ 
                   7.1  อาจารย์มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก  ค่าเฉลี่ย 4.71  คิดเป็นร้อยละ 94.20 
                   7.2  นักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย 4.55  คิดเป็นร้อยละ 91.00 
 

จุดแข็งของโครงการ 

 1.  สามารถด าเนินการปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนซับนกแก้ววิทยา ทันตามก าหนดเวลา  และ

ในวงเงินที่ก าหนด 

2.  ให้การอบรมการวิเคราะห์หมวดหมู่หนังสือ สร้างฐานข้อมูล เตรียมตัวเล่มก่อนออกบริการ 

และการซ่อมหนังสือให้แก่อาจารย์และนักเรียน จนสามารถด าเนินการต่อได้ด้วยตนเอง 

             3.  คณะกรรมการฯ ของส านักหอสมุดกลาง และนิสิตที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้ร่วมท ากิจกรรม 

ที่ส านักหอสมุดกลาง และโรงเรียน  ด้วยจิตอาสาโดยทุ่มเทการท างานอย่างเต็มที่ และท างานอย่างมือ

อาชีพ 

  4.  ห้องสมุดโรงเรียนซับนกแก้ววิทยา เปน็แหล่งเรียนรู้ที่สามารถสนับสนุนการเรียนการสอน

ให้แก่อาจารย์ และนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และมีสภาพทางกายภาพที่ดี  
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5.   บุคลากรของโรงเรียน ทั้งคณาจารย์ นักเรียนช่วยงาน มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ และ 

ท างานร่วมกันโดยตลอด  ท าให้สามารถเรียนรู้ขั้นตอน   และวิธีการด าเนินงานได้ครบทุกขั้นตอนจน

สามารถด าเนินงานต่อไปได้ 
 

ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

1. โครงการฯ มีปัญหาเร่ืองการท าเอกสารทั้งเร่ืองงานสารบรรณ  และเอกสารเบิกจ่ายเงิน ท าให้

การด าเนินงานล่าช้า 

2. ครูและนักเรียนโรงเรียนซับนกแก้ววิทยา ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด

ตามเป้าหมายของโครงการฯ  เน่ืองจากในช่วงเวลานั้นมีกิจกรรมกีฬาสี  ซึ่งได้ก าหนดไว้ในตาราง

กิจกรรมประจ าปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประมวลภาพ 
การดําเนินงานโครงการพัฒนาหองสมุดและทรัพยากรสารสนเทศจังหวัดสระแกว 

หองสมุดโรงเรียนซับนกแกววิทยา 
ตําบลหนองน้ําใส  อําเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแกว 

ตุลาคม 2553  - มกราคม 2554 
 

สํารวจสภาพหองสมุดกอนปรับปรุง 
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ปรึกษาหารือเพ่ือวางแผนการทํางาน 

       
 

ฝกอบรมอาจารยจากโรงเรียนซับนกแกววิทยา ณ สํานักหอสมุดกลาง 

     
 
 
นิสิตชวยงานโครงการฯ 
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คัดแยกหนงัสือตามหมวดหมู 

     
 

วิเคราะหและสรางฐานขอมูลหนังสือ 
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งานจัดกายภาพ : จัดทําปายตางๆ จัดตกแตงหองสมุด     
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จัดเรียงหนังสือขึ้นชั้น 

          
 
 
    

สภาพหองสมดุหลังดําเนนิการเรียบรอยแลว 
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จัดกิจกรรมสงเสริมการอาน และสอนการใชหองสมุดใหแกอาจารยและนักเรียน 

         
     

  สงมอบหองสมุด 6 มกราคม 2554 
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สรุปและประเมนิผลโครงการพัฒนาหองสมุดและทรัพยากรสารสนเทศจังหวัดสระแกว 
หองสมุดโรงเรียนซับนกแกววิทยา ตําบลหนองน้ําใส  อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว 

 ระหวางวันที่  4-6 มกราคม  2554 
 

ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบประเมิน    
 มีอาจารยเขารวมกิจกรรมจํานวน  17  คน   ไดรับแบบสอบถามกลับคืน จํานวน  14  ฉบับ คิดเปน 
รอยละ 82.35 
 

ตอนที่ 2  ความพึงพอใจของอาจารยตอโครงการพัฒนาหองสมุดและทรัพยากรสารสนเทศจังหวัดสระแกว 
 ผลการประเมินระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับดีมาก  (  =  4.54) คิดเปนรอยละ 90.80  
โดยมีความพึงพอใจสูงสุด  คือ  สามารถหาหนังสือบนช้ันไดสะดวกและรวดเร็ว  (  = 4.71)  คิดเปนรอยละ  
94.20 รองลงมา  คือ  ฐานขอมูลท่ีใชสืบคนหนังสือในหองสมุด  (  = 4.64)  คิดเปนรอยละ 92.80 และการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศสอดคลองกับความตองการ  (  = 4.57)  คิดเปนรอยละ 91.40 (ดังรายละเอียดในตาราง 1)   

X

X

X

X
               

ตาราง  1   ความพึงพอใจของอาจารยตอโครงการพัฒนาหองสมุดและทรัพยากรสารสนเทศจังหวัดสระแกว 
 

ความพึงพอใจ ระดับ 
รายการประเมิน ความพึง

พอใจ X  S.D. 
รอยละ 

1.  การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศสอดคลองกับความตองการ 4.57 0.51 ดีมาก 91.40 
2.  ฐานขอมูลที่ใชสืบคนหนังสือในหองสมุด 4.64 0.50 ดีมาก 92.80 
3.  สามารถหาหนังสือบนช้ันไดสะดวกและรวดเร็ว 4.71 0.51 ดีมาก 94.20 
4.  การปรับปรุงทางกายภาพของหองสมุด 4.50 0.52 ดีมาก 90.00 
5.  หองสมุดมีบรรยากาศเปนหองสมุดมีชีวิต 4.43 0.51 ดี 88.60 
6.  ความพึงพอใจในภาพรวมของหองสมุด 4.50 0.52 ดีมาก 90.00 
7.  ความรูเรื่องการใชหองสมุด  สามารถนําไปใชประโยชน 4.43 0.76 ดี 88.60 

                                  รวม 4.54 0.36 ดีมาก 90.80 
 

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่นๆ 
-  อยากใหมีหนังสือนวนิยายเพ่ิมมากข้ึน 
-  อยากใหบุคลากรของสํานักหอสมุดกลางเขามาแนะนําและติดตามผลท่ีหองสมุดโรงเรียนอยาง

ตอเน่ือง  
-  ตองการใหหองสมุดเปดใหบริการแกนักเรยีนทุกวัน เพื่อใหนักเรียนไดใชหองสมุดอยางคุมคา 
- เปนโครงการท่ีดีมาก กระตุนใหครูและนักเรียนมีความอยากรู อยากอานมากข้ึน 
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สรุปและประเมนิผลโครงการพัฒนาหองสมุดและทรัพยากรสารสนเทศจังหวัดสระแกว 
หองสมุดโรงเรียนซับนกแกววิทยา ตําบลหนองน้ําใส  อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว 

 ระหวางวันที่  4-6 มกราคม  2554 
 

ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบประเมิน   นักเรียน   109  คน 
               มีนักเรียนเขารวมกิจกรรมจํานวน 109 คน   ไดรับแบบสอบถามกลับคืน จํานวน  109  ฉบับ   
คิดเปนรอยละ 100  

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 จํานวน  55  คน นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 จํานวน  54  คน  
 

ตอนที่ 2  ความพึงพอใจของนักเรียนตอโครงการพัฒนาหองสมุดและทรัพยากรสารสนเทศจังหวัดสระแกว 
 ผลการประเมินระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับดี  (  =  4.43 )  คิดเปนรอยละ 88.60 โดยมี
ความพึงพอใจสูงสุดคือ  ความพึงพอใจในภาพรวมของหองสมุด (  = 4.60)  คิดเปนรอยละ 92.00 รองลงมา  คือ  
สามารถหาหนังสือบนช้ันไดสะดวกและรวดเร็ว  (  = 4.55) คิดเปนรอยละ 91.00 และฐานขอมูลท่ีใชสืบคน

หนังสือในหองสมุด  (  = 4.52)  คิดเปนรอยละ 90.40 (ดังรายละเอียดในตาราง  2)                 

X

X

X

X
 

ตาราง  2  ความพึงพอใจของนักเรียนตอโครงการพัฒนาหองสมุดและทรัพยากรสารสนเทศจังหวัดสระแกว 

ความพึงพอใจ ระดับ 
รายการประเมนิ ความพึง

พอใจ  
  S.D. 

X
รอยละ 

1.  การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศสอดคลองกับความตองการ 4.19 0.73 ดี 83.80 
2.  ฐานขอมูลที่ใชสืบคนหนังสือในหองสมุด 4.52 0.62 ดีมาก 90.40 
3.  สามารถหาหนังสือบนช้ันไดสะดวกและรวดเร็ว 4.55 0.60 ดีมาก 91.00 
4.  การปรับปรุงทางกายภาพของหองสมุด 4.46 0.63 ดี 89.20 
5.  หองสมุดมีบรรยากาศเปนหองสมุดมีชีวิต 4.21 0.68 ดี 84.20 
6.  ความพึงพอใจในภาพรวมของหองสมุด 4.60 0.63 ดีมาก 92.00 
7.  ความรูเรื่องการใชหองสมุด  สามารถนําไปใชประโยชน 4.50 0.68 ดีมาก 90.00 

                                  รวม 4.43 0.34 ดี 88.60 
 

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่นๆ 
-  อยากใหหองสมุดมีขนาดใหญกวาเดิม และมีสภาพดีๆ อยางนี้ตลอด 
-  อยากใหหองสมุดติดเครื่องปรับอากาศ 
-  อยากใหหองสมุดจัดการเรียนรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอร และมีอินเทอรเน็ตบริการ 
-  อยากใหหองสมุดจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน แนะนําวิธีการใชหองสมุด และอยากใหอาจารย  
นําเขาใชหองสมุดทุกสัปดาห ๆ ละ 1 ช่ัวโมง 
-  อยากใหมีหนังสือท่ัวไป นวนิยาย การตูน วารสาร เพิ่มมากข้ึน 
-  อยากใหหองสมุดเปดบริการนานกวาน้ี 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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