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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้เปนการติดตามผลการดําเนินงานบริการวิชาการแกชุมชนในภาคกลาง  โดยมี
จุดมุงหมาย เพื่อติดตามผลการดําเนินงานบริการวิชาการแกชุมชนในภาคกลางของสํานักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  โดยใชวิธีการประเมินผลหลังสิ้นสุดโครงการในรูปแบบซิปป (CIPP 
model) ท่ีเปนการประเมินผลผลติของโครงการซึ่งหองสมุดไดดําเนินการในภาคกลาง จํานวน 3 โรง 
(กรุงเทพมหานคร และลพบุรี) กลุมตัวอยางประกอบดวยผูบริหาร จํานวน 3 คน อาจารย จํานวน 48 คน 
และนักเรียน จํานวน 338 คน ในโรงเรียนบานวังตาอินทร จังหวัดลพบุรี   โรงเรียนสุเหราบานดอน 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร และหองสมุดพระพุฒาจารย (โต พรหมรํสี) จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยการ
สุมแบบแบงชัน้   เคร่ืองมือที่ใชในการเกบ็รวบรวมขอมูลประกอบดวยแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง
ผูบริหารโรงเรียน แบบสอบถามนิสัยรักการอาน แบบสอบถามพฤติกรรมการใชหองสมุด และแบบสอบ 
ถามความพึงพอใจตอบริการหองสมุดของนักเรียน แบบสัมภาษณการใหการสนับสนุนของครู 
แบบสอบถามพฤติกรรมการใชหองสมุด และแบบสอบถามความพึงพอใจตอบริการหองสมุดของครู 
ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาปจจัยที่เอ้ือตอความสําเรจ็ในการดําเนินงานหองสมุดตามทัศนะของ
ผูบริหารโรงเรียน ไดแก บุคลากร เม่ือสรุปขอมูลพบวาปจจัยที่สงผลตอการดําเนินงานโครงการบริการ
วิชาการที่ยั่งยนืของสํานักหอสมุดกลางน้ันประกอบดวยผูบริหารโรงเรียน และบคุลากร ดังนั้นแนวทาง
ในการจัดดําเนินงานโครงการบริการวิชาการที่ยั่งยืนของสํานักหอสมุดกลางจึงประกอบดวย (1) 
การศึกษาความตองการของชุมชน (2) ความพรอมของชุมชน และ (3) การกําหนดรูปแบบการ
จัดบริการวิชาการแกชุมชน  
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Abstract 

This study aimed to follow-up community service project launched by staff at Central 
Library, Srinakharinwirot University through CIPP model. Here, we focused at projects around 
the central region of Thailand including 3 schools in Bangkok and Lopburi province.  The 
subjects comprised 3 school administrators, 48 teachers and 338 students at Banwungta-in 
School, Suroabandon School, and Somdej Phra Buddhajan (Toh Brahmarangsi) Library by 
stratified random sampling.  The research instrument included semi-structured interview, 
questionnaire concerning student’s reading habit, library usage and satisfaction, and teacher’ 
library usage and satisfaction.  The results indicated that factor affecting community service 
project launched by staff at Central Library included school administrator and staff, hence the 
guideline for performing community service project could be as (1) community need survey, (2) 
community readiness, and (3) provision of community service model. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
            สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดดําเนินโครงการบริการวิชาการแก
ชุมชนตาง ๆ ทั้งในภาคเหนือ ภาคใต ภาคตะวันออก และภาคกลาง โดยดําเนินการปรับปรุง
หองสมุดโรงเรียนใหไดมาตรฐานในดานตาง ๆ อาทิเชน การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ การ
วิเคราะหหมวดหมูหนังสือ การสรางฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศหองสมุด การจัดกายภาพ
หองสมุด การจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน  เปนตน ทั้งน้ีเพ่ือใหโรงเรียนไดใชเปนแนวทางในการ
ดําเนินงานหองสมุดโรงเรียนตอไป 
           สําหรับหองสมุดโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคกลางซึ่งไดดําเนินการไปแลวมี ดังน้ี  
           1. โครงการพัฒนาหองสมุดโรงเรียนบานวังตาอินทร จังหวัดลพบุรี สํานกัหอสมุดกลาง
รวมกับ “กลุมสาริกา” ดําเนินการจัดซื้อหนังสือ วัสดุสื่อการเรียนการสอน ครุภัณฑหองสมุด รวมทั้ง
การวิเคราะหหมวดหมูหนังสือ การปรับปรุงทางกายภาพของหองสมุด ตลอดจนการจัดกิจกรรม
สงเสริมการอาน โดยดําเนินงานระหวาง วันที่ 25 พฤศจิกายน 2547 – 15 กุมภาพันธ 2548   
           2. โครงการพัฒนาหองสมุดโรงเรียนสุเหราบานดอน กรุงเทพมหานคร สํานักหอสมุดกลาง
ไดวางแผนและวางขั้นตอนการดําเนินงาน โดยจัดใหมีการสํารวจทรพัยากรสารสนเทศ การสราง
ฐานขอมูลเพ่ือการสืบคนดวยระบบอัตโนมัติ การกรอกขอมูลหนังสือในแผนบันทกึรายการ การ
วิเคราะหหมวดหมูหนังสือ การจัดกายภาพหองสมุด รวมทั้งฝกอบรมครูเพ่ือใหสามารถวเิคราะห
หมวดหมูหนังสือและลงรายการฐานขอมูลไดอยางถูกตอง โดยดําเนินงานระหวางวันที่ 3 เมษายน - 
30 กันยายน 2549   
          3.  โครงการปรับปรุงหองสมุดพระพุฒาจารย (โต พฺรหฺมรํสี) วัดระฆังโฆสติาราม
วรมหาวิหาร  กรุงเทพมหานคร สํานักหอสมุดกลางดําเนินงานภายใตโครงการทอดกฐิน
พระราชทานประจําป 2550  ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เน่ืองจากหองสมุดเปนอาคาร
เอกเทศ จึงสํารวจลักษณะทางกายภาพ จํานวนทรัพยากรสารสนเทศหองสมุด จํานวนผูใช และ
ฐานขอมูลสารสนเทศ เพ่ือวางแผนปรับปรุงทางกายภาพดวยการปรบัเปลี่ยนครุภัณฑ ซอมแซม
ครุภัณฑที่ชํารุด ปรับการจัดวางครุภัณฑ จัดสรรงบประมาณในการจัดหาหนังสือและวารสารโดยการ
ซ้ือและขอบรจิาค ดําเนินการวิเคราะหหมวดหมูหนังสือ และบันทึกลงในฐานขอมูล จัดเตรียมตวัเลม 
และจัดเรียงขึน้ชั้นตามหลักเกณฑทางบรรณารักษศาสตร จากนั้นไดอบรมการใชโปรแกรมหองสมุด
อัตโนมัติ โปรแกรม Library 2000 แกเจาหนาที่ผูปฏิบตัิงานบรรณารักษ และการฝกอบรมการใช
หองสมุดใหกับพระภิกษุ สามเณร แมชี และผูสนใจทัว่ไป โดยดําเนินงานระหวางวันที่  
3 เมษายน – 30 กันยายน 2550   
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          จากการดําเนินงานใหแกพ้ืนที่ทั้ง 3 แหง จึงขอสรุปกิจกรรมของโครงการบริการวิชาการแก
ชุมชนที่จัดใหแกหองสมุดโรงเรียนนั้นประกอบไปดวย 

1. การปรับปรุงทางกายภาพ ไดแก การพัฒนาบริเวณนั่งอาน/ชั้นวางหนังสือ และการ
บรรยายสงเสริมการใชหองสมุด 

2. การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ไดแก การจัดหาหนังสือและวัสดหุองสมุด 
3. การวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศหองสมุด  
4. การจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน ไดแกการสงเสริมการอานภาษาไทย การสงเสริมการ 

อานภาษาอังกฤษ การสอนศิลปะ 
         จากการดําเนินงานดังกลาวขางตน สํานักหอสมุดกลางจึงมีความประสงคที่จะทราบผลการ
ดําเนินงานที่เปนรูปธรรม วธิีการหนึ่งคือการประเมินโครงการบริการวิชาการที่จัดใหแกชุมชน ทั้งน้ี
เพ่ือนําผลการประเมินไปปรบัปรุงการดําเนินงานในทุกดาน เพ่ือคนหาปจจัยที่มีผลตอการ
ดําเนินงานโครงการบริการวิชาการแกชมุชนที่ยั่งยืนแกหองสมุดโรงเรียน และสามารถนํามาพัฒนา
และปรบัปรุงการดําเนินโครงการบริการวิชาการแกชมุชนที่ยั่งยืนของสํานักหอสมุดกลางไดตอไป 
 

วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 
เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานบริการวิชาการแกชุมชนในภาคกลางของสํานักหอสมุดกลาง 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

ขอบเขตของโครงการวิจยั 
           1. กระบวนการโครงการวิจัย การประเมินผลการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการแก
ชุมชนของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ดําเนินงานตามปจจัยที่มีผลตอการ
ดําเนินงานตามโครงการบริการวิชาการแกชุมชนที่ยั่งยนืของสํานักหอสมุดกลางดังที่กําหนดไวใน
ระยะที่ 2 แลวกําหนดเปนตนแบบการใหบริการวิชาการแกชุมชนที่ยัง่ยืน 
          2. ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากร คือ โรงเรียนภายใตโครงการบริการวิชาการแก
ชุมชนเขตพื้นที่ภาคกลาง จํานวน 3 แหง ไดแก 1) โรงเรียนบานวังตาอินทร จังหวัดลพบุรี  2) 
โรงเรียนสุเหราบานดอน กรุงเทพมหานคร และ 3) วัดระฆังโฆสติารามวรมหาวิหาร 
กรุงเทพมหานคร ประกอบดวยผูบริหาร อาจารย และนักเรียน กลุมตัวอยาง ประกอบดวยผูบรหิาร 
อาจารย และนักเรียนในโรงเรียนภายใตโครงการบริการวิชาการแกชุมชนเขตพื้นที่ภาคกลาง 3 แหง
ขางตน ซ่ึงประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน จํานวน 3 คน อาจารย จํานวน 48 คน นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 68 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 54 คน นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 46 คน นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 170 คน โดยการสุมแบบ
แบงชั้น  
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นิยามศัพทเฉพาะ 
1. การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการการเกบ็รวบรวมและวิเคราะหขอมูลของการ

ดําเนินโครงการและพิจารณาบงชี้ถึงจุดเดนหรือจุดดอยของโครงการนั้นอยางมีระบบแลวตัดสนิใจวา
จะปรับปรุงแกไขโครงการนั้นเพ่ือการดําเนินงานตอไปหรือจะยุติการดําเนินงานโครงการนั้นเสีย  

2. การประเมินโครงการแบบซิปป (CIPP model) หมายถึง การประเมินที่เปนกระบวนการ
ตอเน่ืองเพ่ือใหไดสารสนเทศสําหรับการตัดสินใจ แบงออกเปน 4 ดาน คือ 

    2.1 ดานบริบท (Context) ไดแก วัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการบริการวชิาการ 
แกชุมชน 

2.2 ดานปจจัยนําเขา (Input) ไดแก 1) ความพรอมของผูบริหารโรงเรียน 2) ความ 
พรอมของบุคลากรในโรงเรยีน 3) การจัดสรรงบประมาณ 

   2.3 ดานกระบวนการ (Process) ไดแก 1) การจัดทางกายภาพ 2) การจัดหา 
ทรัพยากรสารสนเทศ 3) กิจกรรมสงเสริมการอาน 

2.4 ดานผลผลิต (Output) ไดแก 1) พฤติกรรมการใชหองสมุดของนักเรียน 2) 
พฤติกรรมการใชหองสมุดของครู  3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการดําเนินงานหองสมุด  4) 
ความพึงพอใจของครูที่มีตอการดําเนินงานหองสมุด   

 
กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีใชวธิีการประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ ในรูปแบบซิปป (CIPP model) 
ที่เปนการประเมินผลผลติของโครงการ เปนการประเมนิที่มุงตอบคําถามวาโครงการประสบ
ความสําเร็จตามแผนที่วางไวหรือไม ผลผลิตเปนไปตามวัตถุประสงคหรือไม สําหรับการประเมนิ
หลังสิ้นสุดโครงการ ใชเทคนิคการประเมนิดวยการติดตามผล (Follow-up study) โดยผลการ
ประเมินนี้จะใหขอมูลสําหรับการพิจารณาแนวทางในการจัดบริการวชิาการแกชมุชนที่ยั่งยืนตอไป 



 บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 ในการวิจัยครัง้น้ี ผูวิจัยไดศกึษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของ และนําเสนอตาม
หัวขอดังตอไปน้ี 
  1. การติดตามผลโครงการ 
  2. แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินโครงการ 
  3. บริการวิชาการแกชุมชนของสํานักหอสมุดกลาง 
  4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
การติดตามผลโครงการ 
 1. จุดมุงหมายของการติดตามผลโครงการ ประกอบดวยขอสําคัญ ดังน้ี 
   1.1 เพ่ือใหการดําเนินโครงการเปนไปตามแผนที่กําหนดไวทั้งในดานปจจัยนําเขา 
กิจกรรมและขัน้ตอนตาง ๆ  
   1.2 เพ่ือการใชทรัพยากรไดเต็มที่คุมคา เกิดการประหยัดทรัพยากรตาง ๆ ของ
โครงการ 
   1.3 เพ่ือใหทราบถึงปญหา อุปสรรค ขอขดัของตาง ๆ ที่เกิดขึ้นตั้งแตชวงเริ่มดําเนิน
โครงการ และระหวางดําเนินโครงการ 
   1.4 เพ่ือใหไดแนวทางการแกไขปรับปรุง เปลี่ยนแปลงปจจัยนําเขา กิจกรรม และ
ขั้นตอนตาง ๆ ของโครงการ 
   1.5 เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหโครงการบรรลุตามวตัถปุระสงค 
 2. ประโยชนของการติดตามโครงการ สามารถนําไปใชแกปญหาตาง ๆ ระหวางการ
ดําเนินโครงการ โดยการปรับเปลีย่นกิจกรรมขั้นตอน รองลงมา คือ ใชสําหรับการวางแผนจัด
โครงการในอนาคต ซ่ึงประโยชนตาง ๆ ของการติดตามโครงการ สามารถแยกเปนขอ ๆ ไดดังน้ี 
(พิสณุ ฟองศรี.  2553: 14) 
   2.1 ทราบถึงสถานภาพและสถานการณตาง ๆ ของการดําเนินโครงการ  
   2.2 ทราบขอดี ขอบกพรอง ตลอดจนปจจัยที่ทําใหการดําเนินโครงการมีปญหา ทํา
ใหสามารถแกไขไดทุกจุดอยางทันทวงที หรือในโอกาสตอไป 
   2.3 คุมคา ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดําเนินโครงการ 
   2.4 สามารถเก็บรวบรวม วเิคราะหขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ เพ่ือ
นําเสนอการดําเนินโครงการในเชิงสถติิหรือวิทยาศาสตร ทําใหไดรับการเชื่อถือและยอมรับจากผูที่
เกี่ยวของ 
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   2.5 กระตุนใหผูปฏิบัติงาน และผูที่เกีย่วของกับโครงการ มีความสํานึกตอหนาที่ 
ความรับผิดชอบ และกระตอืรือรนในการแกไข ตลอดจนคิดคนปรับปรุงโครงการอยางสม่ําเสมอ 
   2.6 ผูบริหารระดับตาง ๆ ของโครงการสามารถวินิจฉยัสั่งการไดอยางรัดกุม มี
เหตุผล 
   2.7 สรางความสัมพันธภาพอันดีระหวางผูบริหารกับผูปฏิบัติงานของโครงการ 
ตลอดจนผูที่เกี่ยวของอ่ืน ๆ  
   2.8 เปนขวัญและกําลงัใจตอผูปฏิบัต ิ
   2.9 เปนสารสนเทศสําหรบัการประเมินผล 
 
แนวคิดเก่ียวกับการประเมินโครงการ 
 ความหมายของการประเมินโครงการ มีผูใหความหมายไว ดังน้ี 
 พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2555: 71) ใหความหมาย การประเมินโครงการวา หมายถึง 
กระบวนการเชิงระบบเพื่อการตรวจสอบหรือชี้บงถึงประสิทธิภาพและประสทิธิผลของโครงการซึ่งจะ
ชวยใหไดขอมูลสารสนเทศที่เปนประโยชนตอการตัดสนิใจเกี่ยวกบัการบริหารจัดการ ปรับปรุงและ
พัฒนาโครงการ 
 สุชาติ ประสทิธิ์รัฐสินธุ (2554: 2) การประเมินผลโครงการ หมายถึง กระบวนการศกึษา
แสวงหาความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินโครงการวาเปนไปตามหลักเกณฑและขั้นตอนตาง ๆ
ที่ไดกําหนดไวหรือไม มีปญหาและอุปสรรคอะไร และบรรลตุามเปาหมายที่ตองการหรือไม มี
ผลกระทบในแงมุมตางๆอยางไรที่เกิดขึน้จากโครงการบาง   
 เชาว อินใย (2553: 4) กลาววา หมายถึง กระบวนการพิจารณาตัดสินคุณคาโดยการ
คนควา เกบ็รวบรวมขอมูลตาง ๆ จากชุดของกิจกรรมที่จัดขึ้นอยางมีระบบมาประกอบการตดัสิน 
ตีคาผลการดําเนินการนั้นวาบรรลวุัตถุประสงคหรือไม ใชเปนสวนหนึง่ของกระบวนกรจัดการ 
 อเนก พ. อนุกูลบตุร (2556: 18) หมายถึงการตัดสินคุณคาโครงการโดยใชขอมูลหรือ
เกณฑตาง ๆ เปนการคนหาความจริงแบบวิทยาศาสตรแลวตัดสินเปนคุณคาตามเกณฑ 
 พิสณุ ฟองศรี (2553: 68) ไดใหความหมายของการประเมินโครงการวา เปน
กระบวนการตัดสินคุณคาของโครงการในระยะหนึ่งระยะใดหรือทุกระยะ โดยนําสารสนเทศจากการ
วัดมาเปรยีบเทียบกับเกณฑที่กําหนดไว เพ่ือตัดสินจัดทําโครงการ ทดลองหรือนํารองปรับเปลีย่น 
ระงับ ปรับปรงุ ขยายผล หรือยกเลิกโครงการนั่นเอง 
 จิระศักดิ์ สาระรัตน (2551: 8-9) กลาวถึงความหมายไววา การประเมินโครงการเปน
การประเมินทีซั่บซอน จะตองมีความละเอียดออน มีทัศนะกวางวาจะทําการประเมินจุดใด และใน
รูปแบบใด และการประเมินโครงการจะตองกําหนดใหชัดเจนวาจะประเมินอะไร การหาขอมูลเปน
สิ่งจําเปนในการประเมินโครงการ การเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือกําหนดเกณฑ และกําหนดเครื่องมือใน
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การประเมินตองพิจารณาอยางรอบคอบ การวิเคราะหผลของการประเมินจะตองทาํอยางระมัดระวัง 
และมีความเทีย่งตรง เพ่ือพิจารณาปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงโครงการใหเหมาะสมตอไป 
 สุชาติ ประสทิธิ์รัฐสินธุ (2554: 2) กระบวนศึกษาแสวงหาความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
การดําเนินโครงการวาเปนไปตามหลักเกณฑและขั้นตอนตาง ๆ ทีไ่ดกําหนดไวหรือไม มีปญหาและ
อุปสรรคอะไรและบรรลุตามเปาหมายหรือไม มีผลกระทบในแงมุมตาง ๆ อยางไรที่เกิดขึ้นจาก
โครงการบาง 
 จากความหมายดังกลาวขางตน สามารถสรุปไดวา การประเมินโครงการ หมายถึง 
กระบวนการที่เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหเกี่ยวกบัโครงการอยางเปนระบบทุกขัน้ตอน เพ่ือใชเปน
ขอมูลในการตดัสินใจวาจะปรับปรุงหรือควรดําเนินโครงการตอไปเพ่ือใหโครงการมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
 ประเภทของการประเมินโครงการ  

  การประเมินโครงการแบงออกไดเปนหลายประเภท เกณฑในการจําแนกประเภท
ของการประเมินโครงการมี 5 เกณฑ ดังน้ี (พิชิต ฤทธิจ์รูญ.  2555: 77-80) 

1. การจําแนกตามวตัถุประสงค  
   1.1 การประเมินความกาวหนา (Formative Evaluation) เปนการประเมินใน

ขณะที่กําลังดําเนินโครงการอยูโดยมุงตรวจสอบ ควบคุม กํากับดูแล การดําเนินงานในแตละขัน้ตอน
ของแผนการดําเนินงาน ตลอดจนการศึกษาความกาวหนา อุปสรรค และขอบกพรองตาง ๆ เพ่ือ
นํามาใชในการปรับปรุงแกไขดําเนินงาน 
   1.2 การประเมินผลรวมสรปุ (Summative evaluation) เปนการประเมิน
หลังจากเสร็จสิ้นโครงการแลว เปนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเพื่อมุงตรวจสอบวา โครงการ
ประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายตามที่กําหนดไวหรือไม เพียงใด ผลการประเมนิจะ
เปนประโยชนตอการตัดสินใจวาควรยุติโครงการ ดําเนินโครงการตอไป หรือปรับขยายโครงการ
ในชวงระยะตอไป  

2. การจําแนกตามหลักที่ยึดในการประเมนิ 
   2.1 การประเมินที่อิงวัตถุประสงค/เปาหมายของโครงการหรืองานเปนเกณฑ 
(Goal Based Evaluation) เปนการประเมินที่ตัดสินคณุคาของโครงการจากการเปรียบเทยีบผลของ
โครงการกับผลที่คาดหวังตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายของโครงการ 
   2.2 การประเมินที่ไมอิงวัตถุประสงค/เปาหมายของโครงการ (Goal-free 
Evaluation) เปนการประเมนิที่ไมจําเปนตองกําหนดเปาหมายหรือวัตถุประสงคของการประเมินให
สอดคลองกบัเปาหมาย หรือวัตถุประสงคของโครงการ กลาวคือ การตัดสินคุณคาของโครงการควร
เนนที่การตีคาของ 16 ผลทัง้หมดที่เกิดขึ้น (Actual Outcomes) จากโครงการ ซ่ึงประกอบดวยการ
ประเมินผลทีค่าดหวังตาม เปาหมายหรือวัตถุประสงคของโครงการและผลที่มิไดคาดหวัง 
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  3. การจําแนกชวงลําดับเวลาการบริหารโครงการ 
   3.1 การประเมินกอนเร่ิมโครงการหรือกอนนําโครงการไปปฏิบตัิ (Intrinsic 
Evaluation) เปนการประเมนิที่อยูในขั้นตอนของการวางแผนโครงการ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อการ
วิเคราะหขอมูลตางๆ กอนลงมือดําเนินการจัดทําโครงการ ซ่ึงอาจทําไดใน 2 ลักษณะคือ  
     3.1.1 การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ โดยการพิจารณาปญหา
และความจําเปนในการจัดทําโครงการ อาจใชเทคนคิของการสํารวจความตองการ (Needs 
Assessment) หรืออาจจะใชเทคนิคของการศึกษาความเปนไปได (Feasibility Study) ซ่ึงเปนการ
พิจารณาสภาพความพรอมของการจัดทําโครงการในดานตางๆ ที่จะทําใหมีความเปนไปไดในการ
ปฏิบัติจริง  
     3.1.2 การวิเคราะหโครงการหรือการประเมินรางโครงการ (Project 
Appraisal or Analysis) เปนการพิจารณาเอกสารโครงการเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของสิ่งที่
กําหนดความสอดคลองระหวางหัวขอตางๆ ตั้งแต หลักการและเหตุผล วัตถปุระสงค เปาหมาย 
วิธีดําเนินการ ฯลฯ เพ่ือใหโครงการที่เสนอมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น  
  3.2 การประเมินขณะดําเนินงาน (On going evaluation) เปนการประเมินที่จัดทํา
ในระหวางการดําเนินโครงการ โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือการศึกษาความกาวหนาของโครงการเปนชวง 
ๆ และเพื่อดูวาการดําเนินโครงการไดเปนไปตามแผนที่กําหนดไวหรือไม มีปญหาหรืออุปสรรค
อยางไรในแตละชวงของการดําเนินงาน ขอมูลสารสนเทศที่จะไดนํามาใชเพ่ือการปรับปรุงการดําเนิน
โครงการเพื่อใหมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นในชวงระยะตอไป การประเมินขณะดําเนินงานนี้ตอง
อาศัยกลไกของระบบการกาํกับติดตามงานมาชวย จึงจะทําใหการประเมินเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 
   3.3  การประเมินหลังการดําเนินงาน (Pay-off evaluation) เปนการประเมินที่
จัดทําขึ้นเม่ือการดําเนินโครงการเสร็จสิ้นลงแลว โดยมีจุดมุงหมายเพื่อการตรวจสอบดูวา เม่ือได
ดําเนินโครงการจนสิ้นสุดแลวไดรับความสําเร็จตามวตัถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไวมากนอย
เพียงใด ตลอดจนการติดตามตรวจสอบผลกระทบหรอืผลขางเคียงวามีอะไรเกิดขึ้นตามมาอีกบาง 
ถากลาวโดยสรุป การประเมินหลังการดําเนินงาน มีจุดเนน ดังน้ี  

    3.3.1 เปนการประเมินผลทีเ่กิดขึ้น (Outcome) และผลกระทบ (Impact)  
ของโครงการ  
     3.3.2 เปนการประเมินผลรวมสรุปของโครงการทั้งหมด (Summative 
evaluation) คือ การประเมินตั้งแตการวางแผนปฏิบัติงาน คาใชจาย และผลผลติของโครงการ 
 

4. การจําแนกตามสิ่งที่ถูกประเมิน ไดการประเมินเปน 4 ประเภท คอื  
    4.1 การประเมินบริบทหรือสภาวะแวดลอม (Context Evaluation) เปนการ
ประเมินเกี่ยวกับนโยบาย เปาหมาย สภาพเศรษฐกิจและสังคม ปญหาและความตองการของบุคคล
และหนวยงานที่เกี่ยวของกับโครงการวา มีความสอดคลองเอ้ือตอการจัดทําโครงการหรือไม 
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ตลอดจนทรัพยากรและขอจํากัดตางๆ ในการดําเนินโครงการ สารสนเทศทีไ่ดนํามาใชประกอบการ
ตัดสินใจเพื่อกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการใหมีความสอดคลองกับนโยบายของ
หนวยงานระดับสูงกวาและบริบทหรือสภาพขององคกรที่จะจัดทําโครงการ  
    4.2 การประเมินปจจัยเบื้องตน (Input Evaluation) เปนการประเมินความ
พรอมทั้งในเชิงคุณภาพและความพอเพียงของทรัพยากรตางๆ กอนเร่ิมโครงการวา มีทรัพยากร
พรอมที่จะดําเนินโครงการไดหรือไม สารสนเทศที่ไดนํามาใชในการตัดสินใจเกี่ยวกับวธิีการของการ
ใชทรัพยากรตางๆ เพ่ือใหการดําเนินโครงการสามารถบรรลตุามวตัถุประสงคทีก่ําหนดไว  

   4.3 การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เปนการประเมนิ 
ขณะดําเนินงานหรือประเมินความกาวหนาของโครงการ สารสนเทศที่ไดนํามาใชในการตัดสินใจเพื่อ
การปรับปรุงการ ดําเนินโครงการ  

   4.4 การประเมินผลผลิตหรอืผลงาน (Product Evaluation) เปนการ 
ประเมินหลังจากการดําเนินโครงการสิ้นสุดแลว ประกอบดวยการประเมินผลลัพธ (Output 
Evaluation) โดยพิจารณา 

5. การจําแนกตามผูประเมิน ไดแบงการประเมินเปน 2 ประเภทคือ 
   5.1 การประเมินโดยผูประเมินภายใน (Internal Evaluator) เปนการประเมิน

โดยบคุลากรที่ปฏิบตัิงานในองคกร หรือผูที่รับผิดชอบที่เกี่ยวของกับสิ่งที่มุงประเมิน 
   5.2  การประเมินโดยผูประเมินภายนอก (External Evaluator) เปนการ

ประเมินโดยใหบุคคลภายนอกองคกร ที่ไมเกี่ยวของกบัสิ่งมุงประเมินเปนผูประเมินซ่ึงอาจเปนนัก
ประเมินมืออาชีพหรือบุคคลที่อยูหนวยงานอื่น 
 รูปแบบของการประเมินโครงการ 
 สมคิด พรมจุย (2550: 49-50) ไดใหความหมายของรูปแบบการประเมินโครงการ คือ
กรอบความคดิหรือแบบแผนในการประเมินที่แสดงใหเห็นถึงรายการที่ควรประเมินหรือกระบวนการ
ที่ควรประเมินในการประเมนิโครงการใดโครงการหนึ่งน้ันควรพิจารณาเรื่องใดบางหรือพิจารณา
ลักษณะการเสนอแนะวิธีการประเมิน ซ่ึงไดแสดงประโยชนของรูปแบบการประเมินดังน้ี 

1. ชวยใหเห็นแนวทางหรือกรอบความคิดในการประเมิน 
2. ชวยในการกําหนดวัตถุประสงคของการประเมิน 
3. ชวยในการกําหนดตัวแปรหรือประเด็นสําคัญ 
4. ทําใหผลงานการประเมินมีความเปนระบบ ครอบคลุม เปนที่ยอมรับและสื่อ 

ความหมายไดชัดเจน 
 ประเภทรูปแบบของการประเมินโครงการ สามารถสรุปรวมได ดังน้ี  
   1) การประเมินที่เนนจุดมุงหมาย (Objective Based Model) เปนรปูแบบทีเ่นนการ
การตรวจสอบผลที่คาดหวังไดเกิดขึ้นหรือไม หรือประเมินโดยตรวจสอบผลที่ระบไุวในจุดมุงหมาย
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เปนหลักโดยดูวาผลที่เกิดจากการปฏิบัตงิาน บรรลุจุดมุงหมายที่กําหนดไวหรือไม เชน รูปแบบการ
ประเมินของไทเลอร การประเมินของครอนบาค และการประเมินของเคริกแพตทรคิ 
   2) การประเมินที่เนนจุดมุงหมาย (Judgmental Evaluation Model) เปนรูปแบบ
การประเมินทีมี่จุดมุงหมายเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลสาสนเทศ สําหรับกําหนดหรือวินิจฉัยคุณคาและ
โครงการนั้น ไดแกรูปแบบการประเมินของสเตด การประเมินสครฟิเวน และการประเมินของโพรวัส 
   3) รูปแบบการประเมินที่เนนการตดัสินใจ (Decision-Oriented Evaluation) เปน
รูปแบบการประเมินที่มีจุดมุงหมายเพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูล และขาวสารตาง ๆ เพ่ือชวยใหผูบริหารใน
การตัดสินใจเลือกทางเลือกตาง ๆ ไดอยางถูกตอง ไดแกรูปแบบการประเมินของเวลซ การประเมิน
ของสตัฟเฟลบีม และการประเมินของอัลคิน 
 
รูปแบบการประเมินโครงการแบบซปิโมเดล (CIPP Model) 

ผูวิจัยไดรวบรวมแนวคิดการประเมินโครงการโดยใช ซิปป โมเดล CIPP Model ดังน้ี 
แนวคิดการประเมินของสตฟัเฟลบีม ในป ค.ศ.1971 สตัฟเฟลบีม (Daniel L. Stufflebeam, 

1971) ไดเขียนหนังสือทางการประเมินออกมาหนึ่งเลม ชื่อ “Educational Evaluation and Decision 
Making) ที่ใหแนวคิดและวธิีการทางการวัดผลและประเมินผล ไดอยางนาสนใจและทันสมัย 
นอกจากนั้นสตัฟเฟลบีม ก็ไดเขียนหนังสือเกี่ยวกับการประเมินและรูปแบบของการประเมินอีกหลาย
เลมอยางตอเน่ือง จึงกลาวไดวา สตัฟเฟลบีมเปนผูมีบทบาทสําคญัในการพัฒนาทฤษฎีการประเมิน 
จนเปนที่ยอมรับกันทั่วไปในปจจุบัน เรียกวา CIPP Model โดยใหคํานิยามการประเมินวา หมายถึง 
กระบวนการรวมรวบและวิเคราะหขอมูลเพ่ือใหไดขอมูลสารสนเทศที่มีประโยชนในการนําไปใชเปน
ทางเลือกประกอบการตัดสนิใจ มีจุดมุงหมายเพื่อเตรียมขอมูลที่เกี่ยวของไวใชในการตัดสินใจ ผูทํา
การประเมินจะรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล และเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเพ่ือประกอบ การ
ตัดสินใจของผูบริหาร (เชาว อินใย.  2553: 125) 

สุวิมล ติรกานนัท (2548: 47-48) ไดกลาววา สตัฟเฟลบีมไดพัฒนาแบบจําลองขึ้นในป ค.ศ. 
1971 โดยมีแนวคิดในการสรางสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ แบงการประเมินเปน 4 ประเด็นตาม
ประเภทของการตัดสินใจ 

1. Context evaluation การตัดสินใจใช Planning Decision โดยการใชกําหนดนโยบายหรือ
เปาหมาย ใชการคัดเลือกโครงการที่เหมาะสม 

2. Input evaluation การตดัสินใจโดยใช Structuring Decision เปนการใชปจจัยนําเขาเพื่อ
กําหนดโครงสรางของการดําเนินงาน ยุทธวธิี วธิีการ แผนในการดําเนินงาน 

3. Process evaluation การตัดสินใจโดยใช Implementation Decision เปนการตดิตามและ
กํากับการดําเนินงานตามแผน เพ่ือปรับปรุงวิธีในการดําเนินงาน รายงานความกาวหนาของ
โครงการ 
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4. Product evaluation เปนการตัดสินใจที่ใช Recycling Decision เปนการนําผลผลิต เพ่ือ
ตัดสินใจยุติ ชะลอ หรือขยายโครงการ 

สมคิด พรมจุย (2550: 63-66) ไดกลาววา การประเมินโดยใชซิปโมเดล (CIPP Model) เปน
การประเมินทีเ่ปนกระบวนการตอเน่ือง โดยมีจุดเนนที่สําคัญ คือ ใชควบคูกับการบริหารโครงการ
เพ่ือหาขอมูลประกอบการตัดสินใจอยางตอเน่ืองตลอดเวลา ซ่ึงแนวทางการประเมินในดานตาง ๆ มี
รายละเอียด ดังน้ี 

1. การประเมินสภาวะแวดลอม (Context Evaluation: C) เปนการประเมินเพ่ือให 
ไดขอมูลสําคญั เพ่ือชวยในการกําหนดวัตถุประสงคของโครงการ ความเปนไปไดของโครงการ 

2. การประเมินปจจัยเบื้องตน (Input Evaluation: I) เปนการประเมนิ เพ่ือใชขอมูล 
ตัดสินใจปจจัยตาง ๆ ที่เกีย่วของกับโครงการวาเหมาะสมหรือไม โดยดูวาปจจัยที่ใชจะมีสวนชวยให
บรรลุจุดมุงหมายของโครงการหรือไม 

3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation: P) เปนการประเมินระหวางการ 
ดําเนินโครงการ เพ่ือหาขอดี และขอบกพรองของการดําเนินงานตามขั้นตอนตาง ๆ ที่กําหนดไว 
และเปนการรายงานผลการปฏิบัติงานของโครงการนั้นดวย 

4. การประเมินผลผลติ (Product Evaluation: P) เปนการประเมินเพ่ือดูวาผลที ่
เกิดขึ้นเม่ือสิ้นสุดโครงการเปนไปตามวตัถุประสงค หรือตามที่คาดหวังไวหรือไม โดยอาศัยขอมูล
จากการ 

เยาวดี รางชัยกุล วิบลูยศรี (2553: 56-59) ไดกลาววา แนวคิดการประเมินของสตัฟเฟลบีม
วา การประเมนิเปนกิจกรรมที่มีลักษณะเปนกระบวนการคือ มีความตอเน่ืองกันในการดําเนินงาน
อยางคบวงจร จะตองมีการระบุหรือบงชีข้อมูลที่ตองการ และมีการเก็บรวบรวมขอมูลตามที่ไดระบุ
หรือบงชี้ไว และมีการนําเอาขอมูลที่เก็บรวบรวมมาไดน้ันมาจัดทําใหเปนสารสนเทศ โดยสารสนเทศ
ที่ไดมานั้น จะตองมีความหมายและประโยชน เพ่ือนําไปเสนอใชประกอบการตัดสนิใจในการกําหนด
ทางเลือกใหมหรือแนวทางดําเนินการใด ๆ ตอไป 

สรุปไดวาจากแนวคิดของสตัฟเฟลบีม มีลักษณะที่จะแบงแยกบทบาทของการทํางาน
ระหวางฝายประเมินกับฝายบริหารออกจากกันอยางเดนชัด กลาวคือ ฝายประเมินทาํหนาที่ระบุ 
จัดหา และนําเสนอสารสนเทศใหกบัฝายบริหาร สวนฝายบริหารมีหนาที่เรียกหา และนําผลการ
ประเมินที่ไดน้ันไปใชประกอบการตัดสนิใจเพื่อดําเนินการตอไป 
   
บริการวิชาการแกชุมชนของสํานักหอสมุดกลาง 
 ดวยภารกิจสําคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย น้ันก็คือ บริการวชิาการแกสังคมและชุมชน 
สํานักหอสมุดกลางในฐานะที่เปนหนวยงานสนับสนุน จึงรับภารกิจดังกลาวเปนภารกิจหน่ึงใน
ภาระหนาที่ของสํานักหอสมุดกลางดวย  นอกจากนั้นสิ่งสําคัญอีกประการหนึ่ง คือวาหองสมุดมี
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ความสําคัญตอบุคคล สังคม และประเทศชาติ นอกเหนือจากการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให
ผูใชเขาถึงไดอยางสะดวกและรวดเรว็แลว ยังจําเปนตองจัดบริการและกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ  

 
ดังน้ัน สํานักหอสมุดกลาง (บุญสม เลาพนูพิทยะ และพิมล เมฆสวสัดิ์. 2556: 120-124)  

ไดริเริ่มโครงการบริการวิชาการแกชุมชนมาโดยตลอด สําหรับในชวงแรก ๆ ตั้งแตป 2532 เปนตน
มา การดําเนินงานบริการวชิาการแกชุมชนจะผานทางโครงการนิทรรศการสัญจรสําหรับนักอานรุน
เยาว (Traveling Exhibition of Books for Young Readers) พรอมดวยความรวมมือกับสมาคม
พัฒนาการอานของเด็ก และไดรับเงินทุนสนับสนุนจากยูเนสโก (UNESCO) ผูริเริม่โครงการดังกลาว
น้ันก็คือ ดร. มาเรีย เหลาสุนทร ผูเคยดาํรงตําแหนงผูอํานวยการหองสมุดตั้งแตครั้งเปนวิทยาลัย
วิชาการศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือนําความรูในหนังสือสําหรับเด็กและเยาวชนทีมี่คุณภาพไปสู
เด็ก ๆ และเยาวชนในโรงเรยีนชุมชนที่หางไกลดวยการจัดนิทรรศการหนังสือทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ  หนังสือประเภทตาง ๆ ที่นํามาจัดแสดงนั้นไดมาจากความรวมมือกับสถานทูต
ตาง ๆ ในประเทศไทย บรรณารักษตางชาติ รวมทั้งบคุคลทัว่ไปทีย่ินดีบริจาคเงินหรือหนังสือชวย
สมทบ นอกจากนั้นสํานักหอสมุดกลางยังมีการประสานความรวมมือกับภาควิชาบรรณารักษศาสตร  
คณะมนุษยศาสตร เพ่ือจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการที่ชวยใหผูเขารับการอบรมมีประสบการณและ
ทักษะในการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน ตลอดจนสาธติการใชหนังสอืและทรัพยากรสารสนเทศ 
อ่ืน ๆ ประกอบการเรียนการสอน ทั้งน้ีเพ่ือปลูกฝงจิตใจของเด็ก ๆ ใหรักการอานและการเรียนรู 
ซ่ึงกิจกรรมภายใตโครงการนี้ดําเนินการภายใน 2-3 วนั ในสวนของการจัดแสดงหนังสือไดมีการ
พัฒนารูปแบบของอุปกรณที่ใชสําหรับการจัดแสดง ดวยการนําวัสดทุองถิ่น (ถุงปุย) ที่มีอยูมาเย็บ
เปนกระเปาสาํหรับแขวนหนังสือที่สามารถนําไปแขวนตามสถานทีต่าง ๆ ไดสะดวกประกอบกับการ
เลาเรื่องจากหนังสือ เชน แขวนไวใตตนไม ใตอาคารเรยีนที่มีลมโกรก สนามหญา ผนังหอง เปนตน 
นอกจากนั้นโครงการยังมอบหนงัสือใหม ๆ ชุดหนึ่งใหแกโรงเรียนเพ่ือนําเขาหองสมุดอีกดวย 
โรงเรียนที่ไดรับบริการตามโครงการฯ น้ี ไดแก โรงเรียนบานสะเศรษฐี จังหวัดกาญจนบุรี โรงเรียน
ประชากรรังสฤษฏ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนวัดมหานาม จังหวัดอางทอง  โรงเรียน
สามัคคีศึกษา โรงเรียนวังวิเศษ และโรงเรียนหวยยอด จังหวัดตรัง โรงเรียนสมเด็จ จังหวัด
อุบลราชธานี เปนตน 

ตอมาเม่ือสํานักหอสมุดกลางไดรับภารกิจบริการวิชาการแกชุมชนที่เปนรูปธรรมมากขึ้น 
โดยกลายเปนภารกิจหลักสําคัญประการหนึ่งของหองสมุด  จึงมีการกําหนดลักษณะการใหบรกิาร
ทางวิชาการแกชุมชนในรูปลักษณ 2 ประเภท คือ (1) โครงการผาปาหนังสือภายใตกฐิน
พระราชทานประจําปของมหาวิทยาลัย และ (2) โครงการพัฒนาและปรับปรุงหองสมุดภายใต
โครงการรักการอานของมหาวิทยาลัย ดวยเหตุน้ี สํานกัหอสมุดกลางจึงปรับรูปแบบการใหบรกิาร
ทางวิชาการของสํานักหอสมุดกลางที่ประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ (1) การสํารวจพื้นที่เพ่ือรวบรวม
ขอมูลความตองการของชุมชน (2) การเตรียมวัสดุ/อุปกรณสําหรับการดําเนินงาน และ (3) การ
ดําเนินงานตามโครงการ สวนลักษณะของการใหบริการจึงประกอบดวย (1) การจัดหาวัสดุหองสมุด
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พรอมการจัดเตรียมฐานและตัวเลมเพ่ือใหบริการ (2) การปรับปรุงทางกายภาพ (3) การจัดกิจกรรม
สงเสริมการอาน โดยทีมบุคลากรของหองสมุดไปดําเนินโครงการบริการวิชาการตามโรงเรียนใน
ภูมิภาคตางๆ ของประเทศ ดังน้ี 

ภาคกลาง ไดแก หองสมุดโรงเรียนสุเหราบานดอน และหองสมุดพระพุฒาจารย (โต พรหฺม
รังสี) วัดระฆังโฆษติารามวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร หองสมุดโรงเรียนบานวังตาอินทร จังหวัด
ลพบุรี หองสมุดโรงเรียนวัดมหานาม จังหวัดอางทอง  

ภาคตะวันออก ไดแก หองสมุดโรงเรียนมงคลวิทยา (เขาสาป) จังหวัดระยอง หองสมุด
โรงเรียนบานใหมศรีจําปาทอง หองสมุดโรงเรียนบานทากะบาก หองสมุดโรงเรียนซับนกแกววิทยา 
จังหวัดสระแกว และหองสมุดโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ไดแก โรงเรียนวัดสุปฏนารามวรวิหาร จังหวัดอุบลราชธาน ี
ภาคเหนือ ไดแก หองสมุดโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนบานนาคอก สาขานาบง  

หองสมุดโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร อําเภอบอเกลือ และอําเภอเฉลิมพระเกียรติ  หองสมุดโรงเรียนวัด
ดอนมงคลสันติสุข  จังหวัดนาน หองสมุดโรงเรียนวัดทองลับแลฯ หองสมุดโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนบุญธรรม-บุญพริ้ง หองสมุดโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนยอดโพธิ์ทอง 1  และหองสมุด
โรงเรียนบานโคกวิทยาคม  จังหวัดอุตรดิตถ  
 ภาคใต ไดแก หองสมุด”อนุสรณ 100 ป ชาตกาลทานพุทธทาสภิกข”ุ ณ วัดพระบรม
ธาตุไชยาวทิยา จังหวัดสุราษฎรธานี โรงเรียนบานบางมวง จังหวัดพังงา 
  

งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 จากการศึกษาคนควา พบวามีงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาดานบริการวิชาการแกชุมชน 
 สุรัสวดี อินทรชัย (2551: บทคัดยอ) ศึกษารูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมในการใหบริการ
วิชาการแกชมุชนสําหรับมหาวิทยาลัยเอกชน กรณีศึกษามหาวิทยาลัยพายัพกับมหาวิทยาลัยนอรท-
เชียงใหม โดยมีวัตถปุระสงคเพ่ือศึกษา (1) รูปแบบและวธิีการที่เหมาะสมในการใหบริการวชิาการ
แกชุมชนของมหาวิทยาลัยเอกชน (2) เปรียบเทียบรูปแบบและวธิีการที่เหมาะสมในการใหบริการ
วิชาการแกชมุชนของมหาวิทยาลัยพายพักับมหาวิทยาลัยนอรท-เชียงใหม และ (3) ปจจัยที่สงผลตอ
ความสําเร็จและความลมเหลวในการใหบริการวิชาการแกชุมชนของมหาวิทยาลัยเอกชน กลุม
ตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาประกอบดวย กลุมตวัอยางจากมหาวิทยาลัยพายัพ และกลุม
ตัวอยางจากมหาวิทยาลัยนอรท-เชียงใหม ในระดับผูบริหารและคณาจารยในระดับคณะวชิาที่
รับผิดชอบงานดานการใหบริการวิชาการแกชุมชน โดยใชวธิีการศกึษาวิจัยเชิงคณุภาพ และ
การศึกษาวิจัยเชิงเอกสารเปนหลัก เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสัมภาษณ
แบบไมมีโครงสราง ผลการศึกษาพบวา 1) รูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมในการใหบริการวิชาการแก
ชุมชนสําหรับมหาวิทยาลัยเอกชน ควรใชรูปแบบและวธิีการโดยการจัดตั้งองคกรรับผิดชอบงาน
บริการวิชาการแกชุมชนหรือแตงตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการแกชุมชนระดับสถาบัน ใหมีการ
ดําเนินงานในรูปแบบ Profit Center มีโครงสรางการดาํเนินงานที่ชดัเจนเปนเอกเทศ ใหเปนศนูย
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หรือหนวยงานกลางในการรับงานบริการวิชาการโดยตรง มีการบริหารงานและงบประมาณอยางเปน
อิสระ กําหนดใหมีหนาที่ในการดูแลรับผดิชอบดานบริการวิชาการแกชุมชนโดยตรง มีหนาที่วางแผน
จัดทําโครงการและหาแหลงเงินงบประมาณจากภายนอก 2) มหาวิทยาลัยพายัพกบัมหาวิทยาลยั
นอรท-เชียงใหม ทั้งสองสถาบันมีการกําหนดใหการบริการวิชาการแกชุมชนเปนหนึ่งในภารกิจหลัก
ที่ตองดําเนินงาน โดยกําหนดเปนนโยบายและกําหนดไวในแผนยทุธศาสตร แตสิง่ที่แตกตางกนั คือ 
ที่มาของโครงการใหบริการวชิาการแกชมุชนของมหาวิทยาลัยนอรท-เชียงใหมมาจากสาขาวิชาเปน
หลัก โดยใชเครือขายในคณะวิชาหรือในแตละสาขาวชิากับหนวยงานภายนอก ในขณะที่โครงการ
ใหบริการวชิาการแกชุมชนของมหาวิทยาลัยพายัพเปนการวางแผนรวมกันระหวางสํานักวิชาการกับ
คณะวิชา และจากการเสนอโครงการของสํานักวิชาการโดยตรง 3) ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จใน
การใหการบรกิารวิชาการแกชุมชนของมหาวิทยาลัยเอกชน ไดแก ปจจัยดานนโยบาย ปจจัยดาน
หนวยงานสนบัสนุนทางวชิาการ ปจจัยดานองคความรู ความเชี่ยวชาญของทรัพยากรบุคคล ปจจัย
ขอจํากัดทางดานจํานวนบุคลากร และปจจัยงบประมาณสนับสนุน 
 โสภา สารเถื่อนแกว (2550: บทคัดยอ) ศกึษาผลการดาํเนินงานและปจจัยที่เอ้ือตอ
ความสําเร็จของโรงเรียนในโครงการหนึ่งอําเภอ หน่ึงโรงเรียนในฝน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานาน เขต 1: กรณีศึกษา 3 อําเภอ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบผลสําเร็จและ
ปญหาในการดําเนินงาน ศึกษาเปรียบเทยีบความพงึพอใจของชุมชนใน 3 อําเภอ ที่มีตอการ
ดําเนินงาน และศึกษาวเิคราะหปจจัยเอ้ือตอความสําเรจ็ในการดําเนิน งานของโรงเรียนในโครงการ
หน่ึงอําเภอ หน่ึงโรงเรียนในฝน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต 1: กรณีศึกษา 3 
อําเภอ โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสํารวจ สอบถาม สัมภาษณเจาะลึกกลุมยอยและวิเคราะห
เอกสาร กลุมตัวอยางประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 3 คน ครูผูสอน จํานวน 88 คน 
นักเรียน จํานวน 291 คน และกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและผูปกครอง จํานวน 267 คน 
วิเคราะหขอมูลโดยใชสถติคิารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation) และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ผลการวิจัย
พบวา 1) โรงเรียนสา ประสบผลสําเร็จในการดําเนินงานตามโครงการหนึ่งอําเภอ หน่ึงโรงเรียนใน
ฝนมากที่สุด ปญหาที่พบในการดําเนินงานซึ่งเปนปญหาคอนขางรุนแรง เกินรอยละ 40 คือ การ
ไดรับการสนับสนนุงบประมาณจากหนวยงานตนสังกัด สวนการไดรับงบประมาณสนับสนุนจากผู
อุปถัมภโรงเรียนเปนปญหาพอสมควร เกินรอยละ 30 นอกจากนั้นเปนปญหานอย ต่ํากวารอยละ 20 
ชุมชนมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานของโรงเรียน โดยรวมอยูในระดับมาก หากพิจารณาราย
ดาน พบวา ทัง้ดานภาพรวมของโรงเรียน ดานผูบริหารและครู และดานนักเรียน ชุมชนมีความพึง
พอใจอยูในระดับมาก โรงเรียนมีปจจัยที่เอ้ือตอความสําเร็จของการดําเนินงาน คือ ปจจัยดาน
บุคลากร  ดานงบประมาณ  และทรัพยากรทางการศึกษา 2) โรงเรียนบานไชยสถาน ประสบ
ผลสําเร็จในการดําเนินงานตามโครงการหนึ่งอําเภอ หน่ึงโรงเรียนในฝน รองลงมาจากโรงเรียนสา 
ปญหาที่พบในการดําเนินงานซึ่งเปนปญหาคอนขางรุนแรง เกินรอยละ 70 คือ การไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากผูอุปถัมภโรงเรียน สวนดานการจัดแหลงเรียนรูและแหลงสืบคนขอมูล และ



 
 

14 

การไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานตนสงักัด เปนปญหาระดับรุนแรง เกินรอยละ 50 
สวนการจัดทาํหองปฏิบัติการที่ใชสื่อเทคโนโลยีที่ไดมาตรฐานและสมบูรณ เปนปญหาพอสมควร 
เกินรอยละ 30 นอกนั้นเปนปญหานอย ต่ํากวารอยละ 20  ชุมชนมีความพึงพอใจตอการดําเนินงาน
ของโรงเรียนโดยรวมอยูในระดับมาก หากพิจารณารายดาน พบวา ทัง้ดานภาพรวมของโรงเรียน 
ชุมชนมีความพึงพอใจอยางยิ่ง แตในการจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ชุมชนมีความพึงพอใจอยู
ในระดับพอสมควร ดานผูบริหารและคร ูและดานนักเรียน ชุมชนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
ปจจัยที่เอ้ือตอความสําเร็จในการดําเนินงานของโรงเรียน ไดแก ปจจัยดานการเมืองและกฎหมาย 
3) โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม ประสบผลสาํเร็จในการดําเนินงานตามโครงการหนึ่งอําเภอ หน่ึง
โรงเรียนในฝน รองลงมาจากโรงเรียนบานไชยสถาน ปญหาที่พบในการดําเนินงานซึ่งเปนปญหา
คอนขางรุนแรง เกินรอยละ 40 คือ การไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากผูอุปถมัภโรงเรียน สวน
การจัดทําหองปฏิบัติการทีใ่ชสื่อเทคโนโลยีที่ไดมาตรฐานและสมบรูณ เปนปญหาพอสมควร เกิน
รอยละ 30 นอกนั้นเปนปญหานอย ต่ํากวารอยละ 20  ชุมชนมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานของ
โรงเรียนโดยรวมอยูในระดับมาก หากพิจารณารายดาน พบวา ดานภาพรวมของโรงเรียน ชุมชนมี
ความพึงพอใจอยูในระดับมาก แตในการจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และการสงเสริมการเรียนรู
ดานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุมชนมีความพึงพอใจพอสมควร ดานผูบริหารและครู ชุมชนมี
ความพึงพอใจในระดับมาก แตการใหความรวมมือกับชุมชน และครมีูความรักสามัคคีกันรวมกนั
ทํางานเปนทมี ชุมชนมีความพึงพอใจพอสมควร แตนักเรียนมีความรู ความสามารถดานดนตรี กีฬา 
ศิลปะและงานอาชีพ ชุมชนมีความพึงพอใจในระดับมาก ปจจัยที่เอ้ือตอความสําเรจ็ในการ
ดําเนินงานของโรงเรียน ไดแก ปจจัยดานบุคลากรและดานการบริหารจัดการ 
 วริศรา ทาทอง (2550: บทคัดยอ) ศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสําเรจ็ในการนํานโยบายการ
จัดหาแหลงเงินทุนเพ่ือการดําเนินงานบริการวิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐไป
ปฏิบัต ิ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษา 1) ผลของการนํานโยบายการจัดหาแหลงเงินทุนเพ่ือการ
ดําเนินงานบริการวิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐไปปฏบิัต ิ2) ปจจัยที่เกี่ยวของ
ตอความสําเรจ็ในการนํานโยบายการจัดหาแหลงเงินทุนเพ่ือการดําเนินงานบริการวิชาการแกสงัคม
ของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐไปปฏบิัต ิและ 3) เพ่ือวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยที่สงผลตอ
ความสําเร็จในการนํานโยบายการจัดหาแหลงเงินทุนเพ่ือการดําเนิน งานบริการวิชาการแกสังคม
ของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐไปปฏบิัติ กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี เลือกกลุมตวัอยาง
แบบเฉพาะเจาะจง เปนผูบริหารและผูปฏิบัติงานของคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล ในป พ.ศ. 2549 จํานวน 154 คน   เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปน
แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบ แนวทางการดาํเนินงานบริการวิชาการแกสังคมเพื่อการ
จัดหาแหลงเงินทุน  ที่มีปจจัยดานความชัดจนของนโยบาย  ดานองคกร  ดานการประชาสัมพันธ  
ดานแหลงทุน  ดานความมีชื่อเสียง และความสําเร็จในการนํานโยบายการจัดหาแหลงเงินทุนเพ่ือ
การดําเนินงานบริการวิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐไปปฏบิัติ แลวทําการ
วิเคราะหขอมูลโดยการหาคารอยละ คะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที 
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วิเคราะหคาเฉลี่ย และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และการทดสอบสมมติฐานใชการ วิเคราะห
ความแปรปรวนแบบทางเดียว ทดสอบความแตกตางเปนรายคูโดยใชวธิี LSD และวเิคราะหหา
ปจจัย X (ปจจัยดานความชัดเจนของนโยบาย ปจจัยดานองคกร ปจจัยดานการประชาสัมพันธ 
ปจจัยดานแหลงเงินทุน และปจจัยดานความมีชื่อเสียง) ที่สงผลตอ Y (ความสําเรจ็ในการนํานโยบาย
การจัดหาแหลงเงินทุนเพ่ือการดําเนินงานบริการวิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัยในกํากับของรฐั
ไปปฏิบตั)ิ โดยการวิเคราะหสมการถดถอยแบบพหุคณู โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 
SPSS ผลการศึกษาพบวา 1) การนํานโยบายการจัดหาแหลงเงินทุนเพ่ือการดําเนินงานบริการ
วิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐไปปฏิบัต ิมีแนวโนมประสบความสําเร็จในระดับ
ปานกลาง 2) ผูบริหารและผูปฏิบัติงานของคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับปจจัยในดานความชัดเจนของนโยบายองคกร ดานองคกร ดานการประชาสัมพันธ และ
แหลงทุน แตกตางกนั3) ปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลการนาํนโยบายการจัดหาแหลงเงินทุนเพ่ือการ
ดําเนินงานบริการวิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐไปปฏบิัติ ของบุคลากรโดยรวม
มากที่สุด คือ ปจจัยดานแหลงทุน รองลงมา คือ ปจจัยดานความชัดเจนของนโยบายองคกร และ
ปจจัยดานความมีชื่อเสียง แตในสวนของผูบริหาร มากที่สุด คือ ปจจัยดานองคกร รองลงมา คือ 
ปจจัยดานความมชีื่อเสียง และสวนผูปฏบิัติงาน มากที่สุด คือ ปจจัยดานแหลงทุน รองลงมา คือ 
ปจจัยดานความชัดเจนของนโยบายองคกร และปจจัยดานความมีชื่อเสียง 
 
 งานวิจัยที่เกี่ยวของดานอ่ืน ๆ  
 จารวี ฟกโพธิ์ (2554: บทคดัยอ) ไดทําวจัิยเรื่องการใชหองสมุดประกอบการสอนและเจตคติ
ตอการใชหองสมุดประกอบการสอนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา
กรงุเทพมหานครเขต 1 จําแนกตามขนาดของโรงเรียน กลุมสาระการเรียนรู และประสบการณการ
สอนในกลุมสาระการเรียนรูของครู กลุมตวัอยางคือครูโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่
การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จํานวน 439 คน ไดมาโดยวิธีการสุมแบบหลายขัน้ตอน เครื่องมือ
ที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิตทิี่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุตฐิานดวยคา t-test คา F-test และ คาสถติิสหสัมพันธผลคณู
ของเพียรสัน ผลการวิจัยพบวา 1) ครูมีปริมาณการใชหองสมุดประกอบการสอนโดยรวมอยูในระดับ
ปานกลาง 2) ครูที่สอนในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญมีปริมาณการใชหองสมุดประกอบการ
สอนมากกวาครูที่สอนอยู ในโรงเรียนที่มีขนาดใหญพิเศษ ครูที่สอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา 
ศาสนา และวฒันธรรม มีปริมาณการใชหองสมุดประกอบการสอนมากกวาครูทีส่อนกลุมสาระการ
เรียนรู คณิตศาสตรและศิลปศึกษา  ครูทีมี่ประสบการณการสอนตางกันมีปริมาณการใชหองสมุด
ประกอบการสอนไมแตกตางกัน 3) ครูมีเจตคตติอการใชหองสมุดประกอบการสอนอยูในระดับมาก 
โดยครูที่สอนในโรงเรียนขนาดกลางและใหญมีเจตคติสงูกวาครูที่สอนในโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ 
ครูที่สอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีเจตคติสูงกวาครูที่สอนกลุมสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตร ครูที่มีประสบการณการสอนมากกวา 20 ป มีเจตคตติอการใชหองสมุด
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ประกอบการสอนสูงกวาครทูี่มีประสบการณการสอน 11-20 ป 4) ความสัมพันธระหวางการใช
หองสมุดประกอบการสอนกับเจตคต ิตอการใชหองสมุดประกอบการสอนของครูมีความสัมพันธ
ทางบวกและสัมพันธกันในระดับมาก 

ธิดา สุวรรณสาครกุล (2554: บทคัดยอ) ไดทําวิจัยเรื่องการศึกษาคุณลักษณะของตวัแบบใน
การอานที่สงผลตอนิสัยรักการอานของเด็กวัยรุนในโรงเรียนมัธยมศกึษา เขตกรุงเทพมหานคร การ
วิจัยครั้งน้ีจุดมุงหมายเพ่ือ (1) สํารวจพฤติกรรมการอานและระดับนิสัยรกัการอาน (2) สํารวจตัว
แบบในการอาน (3) เปรียบเทียบนิสัยรักการอานจําแนกตามประเภทของตัวแบบ (4) เปรียบเทียบ
นิสัยรักการอานจําแนกตามคุณลักษณะของตัวแบบ (5) เปรียบเทยีบนิสัยรักการอานจําแนกตาม
ลักษณะทางชวีสังคมของเด็กวัยรุน ไดแก เพศ และชั้นเรียน ของเด็กวัยรุนในโรงเรยีนสังกัด 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
เปนนักเรียนที่กําลังศกึษาอยูชั้นมัธยมศกึษาปที ่2 และ มัธยมศึกษาปที่ 5 ในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2553 
ของโรงเรียน 4 แหง ไดแก โรงเรียนโยธินบูรณะ โรงเรียนราชวินิต มัธยม โรงเรียนวัดนอยนพคุณ 
และโรงเรียนสามเสนวิทยาลยั ที่ไดตัวอยางจากการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multistage Random 
Sampling) รวมกลุมตวัอยางจํานวน 348 คน เครื่องมือที่ใชในการวจัิยในครั้งน้ี คือ แบบสอบถาม
พฤติกรรมการอาน แบบสอบถามตวัแบบในการอาน และแบบสอบถามนิสัยรักการอาน ซ่ึงมีคา
ความเชื่อม่ันทั้งฉบับ .91 สถิติในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ทดสอบสมมุติฐานโดยใชคา Independent Sample t-test และ F- test ผลการวิจัยสรปุได
ดังน้ี 1) พฤตกิรรมการอานของเด็กวัยรุนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา 
เขต 1 กรุงเทพมหานคร ดานเวลาในการอานตอวัน พบวา กลุมตวัอยางโดยรวมสวนใหญใชเวลาใน 
การอานตอวัน 2 ชั่วโมงขึ้นไป รองลงมาคือ 1 ชั่วโมงขึ้นไป - 2 ชั่วโมง, 31 นาที-1 ชั่วโมง และ 0-30 
นาที ตามลําดบั ดานสิ่งที่อาน กลุมตัวอยางโดยรวมอาน บล็อก/ ชุมชนออนไลน มากที่สุด รองลงมา 
คือ การตูนและเวบ็ไซต ตามลําดับ ดานประเภทหนังสือที่อาน กลุมตัวอยางโดยรวมสวนใหญอาน 
การตูนใหความบันเทิง รองลงมาคือ นิตยสารบันเทิง และหนังสือพิมพ ตามลําดับ ดานจํานวน
หนังสือที่อานตอเดือน พบวา กลุมตวัอยางโดยรวมและจําแนกตามระดับชั้นสวนใหญอานหนังสือตอ
เดือนเพียง 1-3 เลม เทานั้น และมีผูอานหนังสือจํานวน 16-18 เลม นอยที่สุด ดานความสุขจากการ
อาน พบวา กลุมตัวอยางโดยรวมและจาํแนกตามระดับชั้นสวนใหญมีความสุขจากการอาน โดยทั้ง
สองระดับชั้นมีคะแนนคาฐานนิยม 8 คะแนน 2) ตัวแบบในการอานของเด็กวัยรุนในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร พบวา กลุมตวัอยางสวนใหญไม
มีตัวแบบในการอาน รอยละ 52 ขณะที่ตวัแบบ ที่กลุมตัวอยางเลือกมากที่สุดคือ บุคคลใกลชิด ไดแก 
พอแม บุคคลในครอบครวั ญาติพ่ีนอง คุณครู และเพื่อน ๆ รองลงมาคือ บุคคลทีมี่ชื่อเสียง ไดแก 
บุคคลในสาขาอาชีพตางๆ เชน ดารานักแสดง นักรอง นักเขียน พระสงฆ นักการเมือง นักวิชาการ 
และตามมาดวยตวัแบบสัญลักษณ ไดแก ตัวละครใน หนังสือการตูน คุณลักษณะของตัวแบบในการ
อาน พบวา กลุมตัวอยางทีมี่ตัวแบบในการอานสวนใหญเลือกตวั แบบในการอานจากคุณลักษณะ
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ชอบอานหนังสือมากที่สุด รองลงมา ไดแก คุณลักษณะประสบความสําเร็จในอาชีพ เทากับ
คุณลักษณะขยันขันแข็ง/ทํางานหนัก และตามดวยคุณลกัษณะมีความคิดสรางสรรคและสุนทรียะ 
สําหรับเหตุผลที่ตวัแบบสรางแรงบันดาลใจในการอาน กลุมตัวอยางโดยรวมและจําแนกตามระดับชั้น 
สวนใหญเลือกเหตุผลที่ตวัแบบนําการอานไปใชประโยชนที่ดีกับตัวเองมากที่สุด รองลงมาคือ เปน
ผูนําทางความคิดและเปนผูที่ฉลาดมีไหวพริบ สวนกจิกรรมที่อยากใหตัวแบบในการอานทํา กลุม
ตัวอยางโดยรวมสวนใหญเลือกการแนะนําหนังสือหรือสื่อที่นาอาน รองลงมาคือ การอธิบายใหเห็น
ความสําคัญของการอาน และลําดับสุดทายคือ เขียนผลงานลงในหนงัสือหรือสื่อตาง ๆ 3) ระดับนิสัย
รักการอาน กลุมตัวอยางโดยรวม และกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศและระดับชั้นมี นิสัยรักการอาน
อยูในระดับปานกลาง 4) นักเรียนที่มีตวัแบบในการอานตางกนัมีนิสัยรักการอานแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิต ิที่ระดับ .05 โดยนักเรียนที่เลือกตัวแบบประเภทบุคคลใกลชิดมีคาเฉลี่ยคะแนน
นิสัยรักการอานแตกตาง จากนักเรียนที่เลอืกตัวแบบสญัลักษณ และระหวางนักเรยีนที่เลือกตัวแบบ
ประเภทบคุคลใกลชิดกับไมมีตัวแบบ และระหวางนักเรียนที่เลือกตวัแบบประเภทบุคคลที่มีชือ่เสียง
กับไมมีตัวแบบ และระหวาง นักเรียนที่เลอืกตัวแบบประเภทตวัแบบสัญลักษณกบัไมมีตัวแบบ อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 5) นักเรียนที่เลือกคุณลกัษณะของตวัแบบในการอานตางกัน มีนิสัย
รักการอานไมแตกตางกัน 6) นักเรียนหญิงและนักเรียนชาย มีนิสัยรักการอานไมแตกตางกัน และ
พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 มีนิสัยรักการอานสูงกวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 อยางมี
นัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ปทมา อินทรวิมล (2552: บทคัดยอ) ไดทําวิจัยเรื่ององคประกอบทีมี่อิทธิพลตอแรงจูงใจใน
การใชหองสมุดของนักเรียนชวงชั้นที่ 4 โรงเรียนวัฒนาวทิยาลัย เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร มี
จุดมุงหมายเพื่อศึกษาองคประกอบที่มีอิทธิพลตอแรงจูงใจในการใชหองสมุดของนักเรียนชวงชัน้ที่ 4 
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลยั เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยจําแนกองคประกอบทีศ่กึษาเปน 3 ดาน 
คือ องคประกอบดานสวนตวั ไดแก ระดับชั้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน บุคลิกภาพ และนิสัยรักการ
อาน องคประกอบดานครอบครัว โดยกลุมตัวอยางมีจํานวน 243 คน  ที่ไดมาจากการสุมแบบแบง
ชั้นจากประชากร เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก แบบสอบถามองคประกอบที่มีอิทธิพลตอ
แรงจูงใจในการใชหองสมุดของนักเรียน ชวงชั้นที่ 4 โรงเรียนวัฒนาวทิยาลัย เขตวฒันา 
กรุงเทพมหานคร  สถิตทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูลคือ การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ
เพียรสันและการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ผลการวจัิยพบวา 1) องคประกอบที่มีความสัมพันธ
ทางบวกกบัแรงจูงใจในการใชหองสมุดของนักเรียนชวงชั้นที่ 4 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี 5 องคประกอบ ไดแก นิสัยรักการอาน 
การสนับสนุนดานการอานของผูปกครอง ลักษณะทางกายภาพของหองสมุด การสนับสนุนดานการ
ใชหองสมุดของครู และการเลียนแบบเพือ่นในการใชหองสมุด และองคประกอบทีมี่ความสัมพันธ
ทางบวกกบัแรงจูงใจในการใชหองสมุดของนักเรียน ชวงชั้นที่ 4 โรงเรียนวัฒนาวทิยาลัย เขตวฒันา 
กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี 1 องคประกอบคือ บุคลิกภาพ             
2) องคประกอบที่ไมมีความสัมพันธกับแรงจูงใจในการใชหองสมุดของนักเรียน ชวงชั้นที่ 4 



 
 

18 

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลยั เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร มี 5 องคประกอบ ไดแก  ระดับชั้น : 
มัธยมศึกษาปที่ 4 ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปที่ 5  ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปที่ 6 ผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนและฐานะทางเศรษฐกจิของครอบครัว 3) องคประกอบที่มีอิทธพิลตอแรงจูงใจในการใช
หองสมุดของนักเรียนชวงชัน้ที่ 4 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี 4 องคประกอบ โดยเรียงลําดับจากองคประกอบที่มีอิทธิพลมาก
ที่สุดไปยังองคประกอบที่มีอิทธิพลนอยทีสุ่ด ไดแก การสนับสนุนดานการใชหองสมุดของครู นิสยัรัก
การอาน การเลียนแบบเพื่อนในการใชหองสมุด และลักษณะทางกายภาพของหองสมุด ซ่ึง
องคประกอบทั้ง 4 องคประกอบนี้สามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวนแรงจูงใจในการใชหองสมุด
ของนักเรียน ชวงชั้นที่ 4 โรงเรียนวัฒนาวทิยาลัย เขตวฒันา กรุงเทพมหานครไดรอยละ 59.30 

ไขมุก เหลาสนุทร (2550: บทคัดยอ) ทําวิจัยเรื่อง ความตองการในการจัดกิจกรรมสงเสริม
การอานของนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายมัธยม) มี
วัตถุประสงคของการวิจัย คือ 1) เพ่ือศึกษาความตองการในการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานของ
นักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายมัธยม) 2) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความตองการในการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานของนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายมัธยม) จําแนกตามตัวแปร เพศ และระดับชวงชั้น 3) เพ่ือ
ศึกษาปญหาของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายมัธยม) 
ในการเขารวมกิจกรรมสงเสริมการอาน กลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัย คือ นักเรียน โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายมัธยม) ปการศึกษา 2550 จํานวน 333 คน ซ่ึง
ไดมาจากการสุมตัวอยางดวยวธิีการสุมแบบแบงชั้น เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล คือ 
แบบสอบถาม ไดรับแบบสอบถามกลับคืน ทั้งหมด 333 ชุด วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ คํานวณหาคารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบท ี
(t-test)  ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี คือ 1. นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ประสานมิตร (ฝายมัธยม) มีความตองการในการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน โดยรวมอยูในระดับ
ปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ความตองการในการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน ดาน
การจัดนิทรรศการ และดานกิจกรรมเพื่อบริการแนะแนวการอานอยูในระดับมาก สวนดานอ่ืนๆคือ
ดานกิจกรรมแนะนําการใชหองสมุดเพื่อการศึกษาคนควา ดานกิจกรรมการแสดง และดานกิจกรรม
การประกวดแขงขัน มีความตองการอยูในระดับปานกลาง 2.เปรียบเทียบคาเฉลี่ยความตองการใน
การจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน โดยรวมของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานกิจกรรมการประกวดแขงขัน  และดาน
กิจกรรมเพื่อบริการแนะแนวการอาน  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 สวนดาน
อ่ืนๆ ไมพบความแตกตาง ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  3. เปรียบเทยีบคาเฉลี่ยความ
ตองการในการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝายมัธยม) โดยรวมและรายดาน จําแนกตามระดับชวงชั้น พบวา ความตองการใน
การจัดกิจกรรมสงเสริมการอานโดยรวมและรายดานทกุดานของนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 3 และ
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นักเรียนระดับชวงชั้นที่ 4 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .05 โดยนักเรียนระดับชวง
ชั้นที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยความตองการในการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานสูงกวานักเรียนระดับชวงชั้น
ที่ 4 ซ่ึงสอดคลองกับสมมตฐิานที่ตั้งไว  4.การวิเคราะหปญหาในการเขารวมกิจกรรมสงเสริมการ
อานมากที่สุด คือ นักเรียนไมมีเวลารวมกจิกรรม รองลงมา คือ กิจกรรมไมนาสนใจ และหองสมุด
ประชาสัมพันธไมทั่วถึง 
 
 ขณะเดียวกันมีงานวิจัยอ่ืนที่ใชรูปแบบซปิป (CIPP Model) ดังน้ี 
 กฤชาภัค  อ่ิมพันธุแบน.  (2551: บทคัดยอ) ศึกษาผลกระทบของนโยบายการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานที่มีตอการศึกษาพระปริยัตธิรรมแผนกบาลี  โดยมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาผลกระทบของ
นโยบายการศกึษาขั้นพ้ืนฐานที่มีตอการศกึษาพระปริยตัิธรรมแผนกบาลี 4 ดาน ตามตัวแบบซิปป 
คือ ดานสภาพแวดลอม ดานปจจัยเบื้องตน ดานกระบวนการ และดานผลผลติ  กลุมตัวอยาง
ประกอบดวย ผูบริหารสํานักงาน ครู/อาจารย ผูปกครองนัก -เรียน 30 คน และนักเรียน 150 รูป 
โดยใชวธิีการสุมแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา ไดแก  แบบสอบถาม แบบ
สัมภาษณแบบเจาะลึก  สถติิที่ใชในการวเิคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม คือ สถิตเิชิงพรรณนา และ
การวิเคราะหความแปรปรวน สวนขอมูลจากแบบสัมภาษณ วิเคราะหดวยการวเิคราะหเน้ือ ซ่ึงผล
การศึกษาพบวา นโยบายการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีผลกระทบตอการศึกษาพระปรยิัติธรรมแผนกบาลี  
สวนผลกระทบรายดาน ไดแก (1) ดานสภาพแวดลอม พบวากฎกระทรวงวาดวยสทิธิในการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยสถาบันพระพุทธศาสนา พ.ศ. 2548 จะสงผลกระทบตอการเรียนการสอน
พระปริยัตธิรรมแผนกบาลี  (2) ดานปจจัยเบื้องตน พบวาทรัพยากรทีมี่อยูไมเพียงแตขาดแคลน
เทานั้น หากแตยังไมพรอมสําหรับการเรยีนการสอน (3) ดานกระบวนการ พบวาขาดบุคลากร
ทางการบริหารที่มีประสบการณ การจัดการเรียนการสอนไมมาตรฐาน และขาดเครื่องมือในการวัด
และประเมินผลที่เหมาะสม (4) ดานผลผลิต พบวาไมมีหลักประกันวาผูจบจากระบบการศึกษาพระ
ปริยัติธรรมแผนกบาลี  จะดํารงตนเปนศาสนทายาททีเ่พียบพรอมทัง้ดานความรูและการปฏบิัต ิ
 ทวศีักดิ์ อริยวัฒนวงศ. (2551: บทคัดยอ) ไดทํางานวิจัยเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนา
วินัยนักเรียนโรงเรียนวัดไรขิงวิทยา โดยมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือประเมินการดาํเนินงานโครงการ
พัฒนาวินัยนักเรียนโรงเรียนวัดไรขิงวทิยา ตามความคดิเห็นของครูผูสอนใน 5 ดาน คือ ดานบริบท 
ดานปจจัยเบื้องตน ดานกระบวนการ ดานผลผลติ และดานผลกระทบ และ 2) เพ่ือนําเสนอแนวทาง
ในการพัฒนาวินัยนักเรียนโรงเรียนวัดไรขิงวิทยา กลุมตัวอยางประกอบดวยครูผูสอน จํานวน 114 
คน โดยการสุมแบบเจาะจง และนักเรียนชวงชั้นที่ 3 และชวงชั้นที่ 4 จํานวน 338 คน ซ่ึงไดมาโดย
การสุมแบบแบงชั้น เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบ ถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเปนแบบมาตรสวน
ประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 72 ขอ สถิติที่ใชในการวเิคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี ความคิดเห็นของครูผูสอนตอโครงการพัฒนาวินัย
นักเรียนโรงเรียนวัดไรขิงวทิยา ทั้ง 5 ดาน ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ก) ดาน
บริบทที่เกี่ยวกับหลักการ วตัถุประสงคและเปาหมายของโครงการพัฒนาวินัยนักเรียน มีความ
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เหมาะสมในระดับมาก ข) ดานปจจัยนําขาที่เกี่ยวกับบุคลากร วัสดุอุปกรณ และงบประมาณ มีความ
พอเพียงในระดับมาก ค) ดานกระบวนการที่เกี่ยวกบักระบวนการดําเนินงาน การจัดกิจกรรม การ
พัฒนาบุคลากร และการตดิตามประเมินผล มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ง) ดานผลผลติ ความ
คิดเห็นของครูตอการพัฒนาวินัยของนักเรียนอยูในระดับมาก จ) ดานผล-กระทบ ครูมีความพึงพอใจ
ตอการพัฒนาวินัยของนกัเรยีนอยูในระดับมาก และความคิดเห็นของนักเรียนตอการพัฒนาวินัยของ
นักเรียนโรงเรียนวัดไรขิงวทิยาดานผลผลติโดยภาพรวม นักเรียนมีวินัยในสภาพทีเ่ปนจริงอยูใน
ระดับมาก 
 
 สวนงานวิจัยที่ทําการประเมินผลโครงการโดยใชรูปแบบซิปป (CIPP Model) กับกจิกรรม
สงเสริมการอานมีเพียงเร่ืองเดียว ดังน้ี   
 คณินนุช พิจิตนรการ (2550: บทคัดยอ) ไดทําวิจัยเรื่อง ประเมินโครงการรักการอานของ
นักเรียนโรงเรียนพรประสาทวิทยา โดยมีวัตถุประสงค  1) เพ่ือประเมินผลการดําเนินงานโครงการ
รักการอานของนักเรียนโรงเรียนพรประสาทวิทยาตามความคิดเห็นของครู ใน 5 ดาน คือ ดาน
บริบท ดานปจจัยเบื้องตน ดานกระบวนการ ดานผลผลิต และดานผลกระทบ 2) เพ่ือศึกษานิสัยรัก
การอานของนักเรียน กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี แบงเปน 2 กลุม ประกอบดวยครูผูสอน
จํานวน 30 คน ซ่ึงไดมาดวยการสุมอยางงาย และนักเรยีนระดับชั้น ป.4-6 จํานวน 246 คน ซ่ึงไดมา
ดวยการสุมแบบแบงชั้นตามระดับชั้นตาง ๆ จํานวน 152 คน เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลเปน
แบบสอบถาม 2 ฉบับ ไดแก แบบสอบถามความคิดเห็นของครูที่มีตอโครงการรักการอานใน 5 ดาน 
มีคาความเชื่อม่ันฉบับของคเูทากับ .93 และแบบสอบ ถามเกี่ยวกบันิสัยรักการอานของนักเรียน มี
ลักษณะเปนมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ มีคาความเชื่อม่ันเทากับ .85 สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี 1) ความ
คิดเห็นของครูที่มีตอโครงการรักการอานใน 5 ดาน คือ 1.1 ดานบริบท พบวาหลักการ วัตถุประสงค 
และเปาหมายของโครงการรักการอานโดยรวมมีความเหมาะสมในระดับดี 1.2 ดานปจจัยเบื้องตน 
พบวาบคุลากร วัสดุอุปกรณ และงบประมาณ มีความเพียงพอในระดับปานกลาง 1.3 ดาน
กระบวนการ พบวากระบวนการดําเนินงาน การจัดกิจกรรม การพัฒนาบุคลากร และการติดตาม
ประเมินผล 1.4 ดานผลผลติ พบวาผลการดําเนินงานโครงการรักการอาน ครูมีความพึงพอใจอยูใน
ระดับปานกลาง 1.5 ดานผลกระทบ พบวาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ครูมีความพึงพอใจอยูใน
ระดับปานกลาง 2) นิสัยรักการอานของนักเรียน พบวาอยูในระดับปานกลาง 
 
  



บทที่ 3 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
การติดตามผลการดําเนินงานบริการวิชาการแกชุมชนในภาคกลางของสํานักหอสมุดกลาง 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังน้ี 
1. การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
4. การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 

 
การกําหนดประชากรและกลุมตวัอยาง 
           1. ประชากร ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ผูบริหารโรงเรียน จํานวน 3 คน อาจารย 
จํานวน 48 คน ในโรงเรียนสุเหราบานดอน กรุงเทพมหานคร โรงเรียนบานวังตาอนิทร จังหวัดลพบุรี 
และหองสมุดพระพุฒาจารย (โต พฺรหฺมรํสี) วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร   
         2. กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางประกอบดวยผูใชหองสมุดที่เปนครูและนักเรยีน ดังน้ี 
 

สถานที ่ ครู 
นักเรียน. 
ป.4 

นักเรียน 
ป.5 

นักเรียน. 
ป.6 

นักเรียน 
ม. 1-3 

รวม 

โรงเรียนสุเหราบานดอน กทม. 19 46 33 28 103 229 
หองสมุดพระพุฒาจารย กทม. 15 - - - - 15 
โรงเรียนบานวังตาอินทร ลพบุรี 14 22 21 18 67 142 
 
การสรางเครือ่งมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย  
1. แบบสัมภาษณผูบริหารโรงเรียนดานการสนับสนุนการดําเนินงานของหองสมุด  

ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบและปลายเปด  
2. แบบสอบถามนิสัยรักการอานสําหรับนักเรียน  
3. แบบสอบถามพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใชบริการหองสมุดของนักเรียน 

 4. แบบสัมภาษณการใหการสนับสนุนของครู 
 5. แบบสอบถามพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใชบริการหองสมุดของครู  
 
 
 



      22 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
             ผูวิจัยตั้งคณะทํางานเพื่อเดินทางไปเก็บรวบรวมขอมูลในแตละแหง โดยเริ่มดําเนินการ
เก็บขอมูลดังน้ี 
             วันที่ 19 กรกฎาคม  2554 โรงเรียนสุเหราบานดอน กรุงเทพมหานคร  
             วันที่ 26 กรกฎาคม  2554 หองสมุดพระพุฒาจารย (โต พรหฺมรํสี) วัดระฆังโฆสติาราม 
กรุงเทพมหานคร  
             วันที่ 23 สิงหาคม 2554  โรงเรียนบานวังตาอินทร จังหวัดลพบุรี   
              

คณะทํางานไดรับขอมูลสมบูรณกลับคืนมา ดังน้ี 
 

สถานที ่ ผูบริหาร ครู 
นักเรียน. 
ป.4 

นักเรียน 
ป.5 

นักเรียน. 
ป.6 

นักเรียน 
ม. 1-3 

โรงเรียนสุเหราบานดอน กทม. 1 19 46 33 28 103 
หองสมุดพระพุฒาจารย กทม. 1 15 - - - - 
โรงเรียนบานวังตาอินทร 
ลพบุรี 

1 14 22 21 18 67 

รวม 3 48 68 54 46 170 
 

* ไมสามารถเก็บขอมูลผูใชที่เปนนักเรียนไดเนื่องจากหองสมุดไมไดเปดทําการแบบปกติ 

 
การจัดกระทาํขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
       เม่ือไดรับแบบสัมภาษณและแบบสอบถามกลับคืนมาแลว ผูวจัิยไดดําเนินการ ดังน้ี 

1.  นําขอมูลในขอคําถามแบบเลือกตอบมาแจกแจงความถี่ และหาคารอยละ จากนั้นแจก 
แจงตามความถี่ของการเขาใชหองสมุด วัตถุประสงคของการเขาใชหองสมุด ชวงเวลาที่เขาใช
หองสมุด การยืมหนังสือออกนอกหองสมุด และประเภทของหนังสือที่ชอบอาน ดังน้ี 

กําหนดความถี่ของการเขาใชหองสมุด 3 ระดับ ดังน้ี 
มาก           หมายถึง           5  วัน/สัปดาห 
ปานกลาง    หมายถึง       3 - 4  วัน/สัปดาห 
นอย          หมายถึง      1 – 2 วัน/สัปดาห  

 2.  นําขอมูลจากแบบสอบถามนิสัยรักการอาน มาแจกแจงความถี่ โดยกําหนดคาน้ําหนัก 
ดังน้ี 
             จริงมาก       กําหนดให       4 คะแนน 

            จริง           กําหนดให       3 คะแนน 
            ไมจริง         กําหนดให       2 คะแนน 
            ไมจริงเลย    กาํหนดให        1 คะแนน 
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       จากนั้นนํามาคํานวณหาคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปนรายขอ โดยมีการแปล
ความหมายคาเฉลี่ย ดังน้ี  

คาเฉลี่ย  3.51 – 4.00     หมายถึง   จริงมาก 
คาเฉลี่ย   2.51 – 3.50    หมายถึง   จริง 

          คาเฉลี่ย    1.51 – 2.50    หมายถึง   ไมจริง 
          คาเฉลี่ย    1.00 – 1.50     หมายถึง   ไมจริงเลย 
3.  นําขอมูลจากแบบสอบถามดานความพึงพอใจที่มีตอบริการหองสมุดที่เปนแบบมาตรา

สวนประมาณคา (Rating Scale) มี 4 ระดับ มาแจกแจงความถี่ โดยกําหนดคาน้ําหนัก ดังน้ี 
            มีความพึงพอใจพอใจมากที่สุด  กําหนดให   4  คะแนน 

           มีความพึงพอใจพอใจมาก  กําหนดให   3  คะแนน 
           มีความพึงพอใจพอใจนอย         กําหนดให   2 คะแนน 
           มีความพึงพอใจพอใจนอยที่สุด  กําหนดให   1  คะแนน 

      จากนั้นนํามาคํานวณหาคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปนรายขอ โดยมีการแปล
ความหมายคาเฉลี่ย ดังน้ี  

           คาเฉลี่ย  3.51-4.00    หมายถึง   พอใจมากที่สุด 
           คาเฉลี่ย  2.51-3.50    หมายถึง   พอใจมาก 
           คาเฉลี่ย 1.51-2.50    หมายถึง   พอใจนอย 
           คาเฉลี่ย 1.00-1.50    หมายถึง   พอใจนอยที่สุด 

 4.  นําขอมูลจากแบบสอบถามดานการใหการสนับสนุนการพัฒนาหองสมุดที่เปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 5 ระดับ มาแจกแจงความถี่ โดยกําหนดคาน้ําหนัก ดังน้ี 
   มีการสนับสนุนมากที่สุด กําหนดให   5 คะแนน 
             มีการสนับสนุนมาก            กําหนดให   4 คะแนน 
                     มีการสนับสนุนพอประมาณ กําหนดให   3 คะแนน 
                     มีการสนับสนุนนอย            กําหนดให  2 คะแนน 

 มีการสนับสนุนนอยที่สุด กําหนดให  1 คะแนน 
จากนั้นนํามาคํานวณหาคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปนรายขอ โดยมีการแปล
ความหมายคาเฉลี่ย ดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด.  2545: 103) 

   คาเฉลี่ย  4.51 - 5.00 หมายถึง  มากที่สุด 
   คาเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง  มาก 
   คาเฉลี่ย  2.51 - 3.50 หมายถึง  พอประมาณ 
   คาเฉลี่ย  1.51 - 2.50 หมายถึง  นอย 
            คาเฉลี่ย  1.00 - 1.50 หมายถึง  นอยที่สุด 
 5.  นําขอมูลจากแบบสอบถามดานความพึงพอใจที่มีตอบริการหองสมุดของครูที่เปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 4 ระดับ มาแจกแจงความถี่ โดยกําหนดคาน้ําหนัก ดังน้ี 
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   มีความพึงพอใจมากที่สุด  กําหนดให   4 คะแนน 
            มีความพึงพอใจมาก            กําหนดให   3 คะแนน 
            มีความพึงพอใจนอย                กําหนดให   2 คะแนน 
            มีความพึงพอใจนอยที่สุด  กําหนดให   1 คะแนน 
      จากนั้นนํามาคํานวณหาคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปนรายขอ โดยมีการแปล
ความหมายคาเฉลี่ย ดังน้ี  
            คาเฉลี่ย  3.51-4.00    หมายถึง   มากที่สุด 
            คาเฉลี่ย  2.51-3.50    หมายถึง   มาก 
            คาเฉลี่ย  1.51-2.50   หมายถึง   นอย 
            คาเฉลี่ย  1.00-1.50    หมายถึง   นอยที่สุด 

6. นําขอมูลในสวนของแบบสอบถามแบบปลายเปดมาแจกแจงความถี่ และพรรณนา 
          7. สถิติที่ใชในการวเิคราะหขอมูล ประกอบดวยคาสถิติพ้ืนฐาน ไดแก คารอยละ คาเฉลีย่ 
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
 

 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
โครงการวิจัยเรื่อง การติดตามผลการดําเนินงานบริการวิชาการแกชมุชนในภาคกลาง  

ของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลยัศรนีครินทรวิโรฒ ในครั้งน้ี มีวัตถุประสงคหลัก คือ การติดตาม
ผลการดําเนินงานบริการวิชาการแกชุมชนในภาคกลางของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ โดยการใชแบบสอบถามนักเรียนและครู และแบบสมัภาษณผูบริหารโรงเรียน 
ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
 
หองสมุดโรงเรียนสุเหราบานดอน 

โรงเรียนสุเหราบานดอนเปนโรงเรียนขนาดเลก็ สังกัดกรุงเทพมหานคร  มีจํานวนนักเรียน
รวมทั้งสิ้น 404 คน เปดสอนตั้งแตชั้นเด็กเล็กถึงมัธยมศึกษาปที่ 3 นักเรียนสวนใหญนับถือศาสนา
อิสลาม (จํานวน 240 คน) และมีครูผูสอน จํานวน 19 คน  ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน 1 คน  โดยมี
นางสุคนธ พงศวัฒนาวิจิตร เปนผูอํานวยการโรงเรียน ณ วันที่สัมภาษณ (19 กรกฎาคม 2554) 
ปฏิบัติหนาทีผู่บรหิารโรงเรียนสุเหราบานดอนมาแลว เปนเวลา 1 ป 6 เดือน สวนผูชวยผูอํานวยการ
เพ่ิงเขารับตําแหนงในปการศึกษา 2554 จํานวนครูผูสอน รวม 19 คน เปนชาย 4 คน หญิง 15 คน 
อายุระหวาง 27 - 54 ป ประสบการณการสอนมีตั้งแต 1 - 30 ป ครูที่สอนระดับอนุบาล จํานวน 1 
คน  ระดับประถมศึกษา 15 คน และระดบัมัธยมศึกษา 10 คน วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีและ
ปริญญาโท จากสาขาวชิาตางๆ ไดแก ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีการศึกษา จิตวิทยา ศิลปะ  
พลศึกษา การประถมศึกษา เคมี ดุริยางคไทย คหกรรมศาสตร ภาษาไทย วทิยาศาสตรทั่วไป 
วิทยาศาสตรการกีฬา การวัดและประเมนิผลการศึกษา บรรณารักษศาสตร คณิตศาสตร เปนตน 
นักเรียนที่ใชเปนกลุมตวัอยางมี จํานวน 107 คน แบงเปนระดับประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 46 คน 
ระดับประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 33 คน และระดับประถมศึกษาปที ่6 จํานวน 28  คน และนักเรียน
ระดับมัธยมศกึษา 1 - 3 จํานวน 103 คน 

หองสมุดโรงเรียนตั้งอยูภายในอาคารเรยีน ขนาด 1 หองเรียน พรอมดวยโตะน่ังอาน 5 ตัว 
และเกาอ้ี 22 ตัว คอมพิวเตอรใชงานจํานวน 5 เครื่อง และเพื่อการสบืคน 1 เครื่อง สภาพชั้นหนังสือ
และสภาพหองสมุดโดยรวมมีสภาพดี แตเน่ืองจากโตะน่ังอานมีขนาดใหญกวาโตะมาตรฐานโรงเรยีน 
และพ้ืนที่คอนขางคับแคบ ทําใหการจัดสภาพทางกายภาพคอนขางแนน นอกจากนี้ยังใชเปน
หองเรียนสําหรับบางวชิาดวย หองสมุดเปดใหบริการ ระหวาง 7.00- 8.30 น. และ 11.30 -12.30 น. 
หองสมุดโรงเรียนดําเนินงานในรูปของคณะกรรมการ โดยมีผูอํานวยการโรงเรียนเปนประธาน ครู
บรรณารักษ 1 คน และคณะครูอาจารยเปนกรรมการ รวมทั้งสิ้น 8 คน ภาระงานของครูบรรณารักษ
ประกอบดวยภาระงานสอน 20 ชั่วโมงตอสัปดาห ภาระงานอื่น 5 ชั่วโมงตอสัปดาห และภาระงาน
หองสมุด 3 ชั่วโมงตอสัปดาห 
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ลักษณะการบริหารงานหองสมุด  ผูอํานวยการโรงเรียนเปนผูกําหนดนโยบายและการ
บริหารจัดการโดยตรง โดยมีบรรณารักษ และครูภาษาไทยเปนผูดําเนินงานตามนโยบาย ทั้งน้ี
เน่ืองจากที่ผานมามีการสับเปลี่ยนตําแหนงผูชวยผูอํานวยการ ทําใหการบริหารงานสวนใหญเปน
ภาระงานของผูอํานวยการโรงเรียน และแมวาผูบริหารจะไมมีนโยบายการพัฒนาหองสมุดเปนลาย
ลักษณอักษรแตไดใหการสนับสนุนในรูปของการจัดงบประมาณแกหองสมุดในการดําเนินงาน
กิจกรรมของหองสมุด เชน จัดหาหนังสือ กิจกรรมสงเสริมการอาน เปนตน 

งบประมาณทีจั่ดใหแกหองสมุดในชวงปที่ผานมา พบวาผูอํานวยการโรงเรียนไดจัดสรร
งบประมาณประจําป ทั้งจากหนวยงานอื่นและงบของโรงเรียน รวมทั้งสิ้น 95,000 บาท ซ่ึงเปนเงิน
คาจัดซื้อหนังสือและคาดําเนินงานของหองสมุด สําหรับการแสวงหาแหลงสนับสนนุดานการเงินและ
ทรัพยากร ในอดีตเคยไดรับเงินบริจาคจากชุมชนในการพัฒนาหองสมุด แตปจจุบันชุมชนมุงเนนการ
สงเสริมศาสนาอิสลาม 
 

ป 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนังสือ 
(เลม) 

ผูใช 
(คน) 

การยืม 
(เลม) 

กิจกรรม 

2553 100,00.00 1,056 500 1,567 2 
2552 100,00.00 1,250 500   991 3 
2551 - - - - - 
    

การสนับสนุนบรรณารักษ  ในดานความรูทางบรรณารักษศาสตร สํานักการศึกษา 
กรุงเทพมหานครเคยจัดอบรมความรูแกครูบรรณารกัษเปนระยะ  สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ก็เคยจัดอบรมแกครูบรรณารักษเม่ือคราวที่จัดกิจกรรมบริการวชิาการแกชุมชนโดย
การจัดหองสมุดโรงเรียนพรอมกับการอบรมความรูเบือ้งตนมาแลวเชนกัน 

การสนับสนุนหองสมุดในดานบุคลากร ผูอํานวยการโรงเรียนจัดการดําเนินงานของหองสมุด
ในรูปของ คณะกรรมการซึ่งประกอบดวยครูอาจารยที่สอนในกลุมวิชาตาง ๆ  จํานวน 8 คน  
นอกจากนี้ยังมีคณะนักเรียนทําหนาที่เปนเจาหนาที่หองสมุดโดยใชชื่อวา “กลุมบรรณารักษนอย”  

การใหความสาํคัญตอหองสมุดโรงเรียน ผูอํานวยการกําหนดใหครูผูสอนวางแผนการสอน
พรอมดวยกิจกรรมที่ตองเขาใชหองสมุด เชน การกําหนดชั่วโมงเรียนของนักเรียนชั้นประถมปที่ 1-3 
ใหเขาไปเรียนในหองสมุดหรือการจัดกิจกรรมในโครงการรักการอาน หรือใหครูบรรณารกัษจัด
กิจกรรมสงเสริมการอาน เชน การเลานทิาน การแนะนําหนังสือ กิจกรรมภาษาไทยวันละคํา เปนตน 
นอกจากครูบรรณารักษสอนการใชหองสมุดแกนักเรียนที่เขามาเรียนในหองสมุดแลว คณะกรรมการ
หองสมุดยังจัดหนังสือไวตามหองเรียนเปนมุมหนังสือเล็ก ๆ และสบัเปลี่ยนหนังสือในแตละชัน้ เชน 
กิจกรรมกระเชาความรูเคลือ่นได ตนไมความรู เปนตน และเพื่อใหนักเรียนมีสวนรวมในการบริหาร
จัดการหองสมุดโดยมีการจัดตองชมรมหองสมุดโดยใชชื่อวา กลุมบรรณารักษนอย หองสมุดโรงเรียน
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ไมสามารถเปดใหบริการนอกเวลาเรียนได เน่ืองจากนักเรียนสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม 
ผูปกครองมีความประสงคใหบุตรหลานไปเรียนหลักศาสนาอิสลามหลังเลิกเรียนทุกวัน           

การปรับปรุงพัฒนาหองสมุด  หองสมุดโรงเรียนไดปรับเปลี่ยนดานกายภาพและทรัพยากร
สารสนเทศ ตลอดจนระบบการสืบคนขอมูล เม่ือสํานักหอสมุดกลางไดดําเนินกิจกรรมบริการวิชาการ
ชุมชน เม่ือป 2550  พบวาเริ่มมีการดําเนินงานจัดทําหองสมุดอิเล็กทรอนิกสขึ้น  โดยมีโครงการ
จัดหาคอมพิวเตอรสําหรับการสืบคนหนังสือและอินเทอรเน็ตเพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังมี
โครงการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดหาหนังสือเพ่ิมเติมดวยโดยไดรับการสนับสนุนจาก
กรุงเทพมหานครเปนหลัก สวนการสนับสนุนจากชุมชนไมคอยสมํ่าเสมอ และสวนใหญเปนการขอ
ความรวมมือเฉพาะเรื่องทางศาสนา 

ปจจัยที่ชวยเกื้อหนุนความสําเร็จของหองสมุด ผูอํานวยการโรงเรียนมีความเห็นวาความ
กระตือรือรนของครูบรรณารักษจะเปนสวนที่ดึงดูดบุคลากรในโรงเรียนใหเห็นความสําคัญของ
หองสมุด และเขามามีสวนรวมในการดาํเนินกิจกรรมตาง ๆ ของหองสมุด นอกจากนี้ผูบริหาร
โรงเรียนควรเปนผูสนับสนนุการดําเนินงานของหองสมุดใหบรรลุผลสําเร็จไดเปนอยางดี 

สวนปญหา/อุปสรรค หรือขอจํากัดตาง ๆ ผูอํานวยการโรงเรียนมีความเห็นวาอุปสรรคของ
โรงเรียนคือการโอนยายของบุคลากรในระดับตาง ๆ ตัง้แต ผูอํานวยการ ผูชวยผูอํานวยการ 
ครูผูสอน ซ่ึงสงผลใหนโยบายการบริหารจัดการของโรงเรียนไมตอเน่ือง รวมถึงการดําเนินงาน
หองสมุดโรงเรียนจึงขาดความตอเน่ือง อีกทั้งมีการเปลีย่นตัวครูครูผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน
หองสมุดบอยครั้ง จึงทําใหขาดความชํานาญและทักษะที่จําเปน 
 
ผลการวิเคราะหขอมูลของโรงเรียนสเุหราบานดอน 

ขอมูลเกี่ยวกบันิสัยรักการอาน พฤติกรรมการใชหองสมุด และความพึงพอใจในการบริการ
ของหองสมุด  ปรากฏผลดังน้ี 

1. นิสัยรักการอานของนักเรียนประถมศึกษาของโรงเรียนสุเหราบานดอน พบวานักเรยีน 
ระดับประถมศึกษามีนิสัยรกัการอานโดยรวมอยูในระดบัจริง ( x =3.12) เม่ือจําแนกเปนรายขอพบวามี

นิสัยรักการอานในระดับจริงมากมีเพียง 1 ขอ คือ นักเรียนไดรับความรูใหม ๆ จากการอานหนังสือ 
( x =3.60) นอกนั้นคาเฉลี่ยระดับจริงทุกขอ โดยมีคาเฉลี่ยที่เทากัน 2 ขอคือ นักเรียนยืมหนังสือจาก
หองสมุดไปอาน และนักเรยีนชอบอานหนังสือในหองสมุด ( x =3.31) รองลงมา คือนักเรียนชอบอาน
หนังสือ ( x =3.30) ดังแสดงในตาราง 1 
 
ตาราง 1  นิสัยรักการอานของนักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนสุเหราบานดอน 
 

ขอคําถาม x  S.D. แปลผล 
1. นักเรียนชอบอานหนังสือ 3.30 0.55 จริง 
2. นักเรียนอานหนังสือที่ชอบซํ้าๆ กันหลายครั้ง 2.64 0.83 จริง 
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ตาราง 1  (ตอ) 
 

ขอคําถาม x  S.D. แปลผล 
3. นักเรียนแลกเปลี่ยนหนังสืออานกับเพ่ือน  2.81 0.89 จริง 
4. นักเรียนเลาเรื่องจากหนังสือที่อานใหเพ่ือนฟง 2.65 0.86 จริง 
5. นักเรียนเขารวมกิจกรรมในหองสมุด 3.17 0.75 จริง 
6. นักเรียนอานหนังสือเม่ือมีเวลาวาง 3.23 0.67 จริง 
7. นักเรียนคอยดูแลรักษาหนังสือไมใหชํารุดเสียหาย 3.21 0.62 จริง 
8. นักเรียนยืมหนังสือจากหองสมุดไปอาน 3.31 0.82 จริง 
9. นักเรียนชอบอานหนังสือในหองสมุด 3.31 0.59 จริง 
10. นักเรียนไดรับความรูใหม ๆ จากการอานหนังสือ 3.60 0.58 จริงมาก 

รวม 3.12 0.36 จริง 
 
 

2.  พฤตกิรรมการใชหองสมุดของนักเรียนประถมศึกษาโรงเรียนสุเหราบานดอน 
                  2.1 การเขาใชหองสมุด พบวานักเรียนใชหองสมุดโรงเรียนในระดับมาก สัปดาห 
ละ 5 วัน จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 10.20 ระดับปานกลาง สัปดาหละ 3-4 วัน จํานวน 48 คน 
คิดเปนรอยละ 44.90 และระดับนอย สัปดาหละ 1-2 วัน จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 44.90 
                  2.2. วัตถุประสงคของการเขาใชหองสมุดโรงเรียน พบวานักเรียนเขาใชหองสมุด 
เพ่ือการศึกษาคนความากที่สุด จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 79.40  รองลงมาคือเพ่ืออานหนังสือ 
จํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 68.20  เพ่ือทําการบาน จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 47.70 
และอ่ืน ๆ  จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 21.50 
                  2.3. การยืมหนังสือของหองสมุด พบวานักเรียนยืมหนังสือไมบอยมีจํานวนมาก 
ที่สุด 73 คน คิดเปนรอยละ 68.20 สวนทีมี่การยืมหนังสือบอยมีจํานวน 26 คน คดิเปนรอยละ 24.30  
และที่ไมเคยยมืหนังสือในหองสมุด มีจํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 7.50 
                  2.4.ประเภทของหนังสือที่นักเรียนชอบอาน พบวานกัเรียนประถมศึกษาชอบ 
อานหนังสือการตูนมากที่สดุ จํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 81.30 รองลงมา คือ นิทาน จํานวน 73 
คน คิดเปนรอยละ 68.20  ความรูทัว่ไป 64 คน คิดเปนรอยละ 59.80  นิยาย จํานวน 42 คน คดิเปน
รอยละ 39.30  เรื่องเก่ียวกับอาชีพ 38 คน คิดเปนรอยละ 35.50  เรือ่งสั้น จํานวน 36 คน คิดเปน
รอยละ 33.60 และอ่ืนๆ  จํานวน 4 คน คดิเปนรอยละ3.70 ตามลําดับ  

3. ความพึงพอใจตอบริการของหองสมุด พบวานักเรียนมีความพึงพอใจตอบริการ 
ของหองสมุดโดยรวมรวมอยูในระดับมาก ( x =3.23) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาความพึงพอใจอยู
ในระดับมากที่สุด จํานวน 4 ขอ ไดแก หองสมุดมีความสะอาดและนาเขาใช (x =3.53) จํานวนหนังสือ
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ที่ในหองสมุดมีเพียงพอ มีครูชวยเหลือแนะนําในหองสมุดอยางดี ( x =3.51) เทากัน และ หยิบหนังสือ

จากชั้นไดงาย ( x =3.46) ดังแสดงในตาราง 2 

 
ตาราง 2 ความความพึงพอใจตอการบริการหองสมุดของนักเรียนประถมศึกษาโรงเรียนสเุหราบานดอน 
 

ขอคําถาม x  S.D. แปลผล 

1. จํานวนหนังสือที่ในหองสมุดมีเพียงพอ 3.51 0.62 พอใจมากที่สุด 
2. มีหนังสือใหมเขามาในหองสมุดเสมอ 3.25 0.69 พอใจมาก 
3. หนังสือไมชํารุดฉีกขาด 2.90 0.86 พอใจมาก 
4. จํานวนเกาอ้ีหรือที่น่ังมีเพียงพอ 3.07 0.75 พอใจมาก 
5. จํานวนพื้นที่ของหองสมุดไมคับแคบ 3.27 0.72 พอใจมาก 
6. จํานวนคอมพิวเตอรใชคนหาหนังสือมีเพียงพอ 2.93 0.91 พอใจมาก 
7. จํานวนคอมพิวเตอรใชสบืคนอินเทอรเน็ตมีเพียงพอ 2.94 0.91 พอใจมาก 
8. เวลาเปด-ปดของหองสมุดเหมาะสม 3.37 0.67 พอใจมาก 
9. มีครูชวยเหลือแนะนําในหองสมุดอยางดี 3.51 0.66 พอใจมากที่สุด 
10. หยิบหนังสือจากชั้นไดงาย 3.46 0.74 พอใจมาก 
11. หองสมุดมีความสะอาดและนาเขาใช 3.53 0.65 พอใจมากที่สุด 
12. หองสมุดมีความเงียบสงบ 2.77 0.90 พอใจมาก 
13. จํานวนหนังสือที่ใหยืมออกนอกหองสมุดมีเพียงพอ 3.40 0.64 พอใจมาก 
14. ระยะเวลาที่ใหยืมมีเพียงพอ 3.24 0.73 พอใจมาก 

รวม 3.23 0.42 พอใจมาก 
 

4.  นิสัยรักการอานของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนสุเหราบานดอน พบวา 
นักเรียนมัธยมศึกษามีนิสัยรักการอาน โดยรวมอยูในระดับจริง ( x =2.92) เม่ือจําแนกเปนรายขอ
พบวามีนิสัยรกัการอานอยูในระดับจริงเกือบทุกขอ โดยเรียงตามลําดับคาเฉลีย่สูงสุดดังน้ี นักเรียน
ไดความรูใหมๆ จากการอานหนังสือ ( x =3.32) นักเรียนชอบไปหองสมุด เพราะมีหนังสือ
หลากหลายประเภทใหเลือกอาน ( x =3.29) นักเรียนชอบอานหนังสือใหมในหองสมุดของโรงเรียน 
( x =3.13) ดังแสดงในตาราง 3 
 
ตาราง 3  นิสัยรักการอานของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนสุเหราบานดอน 
 

ขอคําถาม x  S.D. แปลผล 
1. นักเรียนมักยืมหนังสือจากหองสมุดโรงเรียนไปอาน 2.75 0.78 จริง 
2. นักเรียนอานหนังสือพิมพทุกวัน 2.46 0.67 ไมจริง 
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ตาราง 3 (ตอ) 
 

ขอคําถาม x  S.D. แปลผล 
3. เวลาวางชวงพักกลางวนั นักเรียนจะไปอานหนังสือที่หองสมุด 2.97 0.69 จริง 
4. นักเรียนหาหนังสือมาอานเพิ่มเติมบทเรียนในแตละวชิา 2.70 0.59 จริง 
5. นักเรียนเขารวมกิจกรรมกรรมสงเสริมการอานของหองสมุดโรงเรียน 2.83 0.65 จริง 
6. นักเรียนชอบอานหนังสือเม่ือมีเวลาวาง 3.08 0.59 จริง 
7. นักเรียนรูสึกวาเวลาหมดอยางรวดเร็วเม่ืออานหนังสือ 3.04 0.79 จริง 
8. นักเรียนชอบอานหนังสือใหมในหองสมุดของโรงเรียน 3.13 0.74 จริง 
9. นักเรียนชอบไปหองสมุด เพราะมีหนังสือหลากหลายประเภทใหเลือกอาน 3.29 0.62 จริง 
10. เม่ือนักเรียนอานหนังสือเสร็จแลว มักเก็บวางเปนระเบียบ 3.01 0.66 จริง 
11. เม่ือนักเรียนเกิดความสงสัยในเรื่องใด จะหาหนังสือที่เกี่ยวกับเรือ่งนั้นมา 
     อานใหหายสงสัย 

2.98 0.74 จริง 

12. นักเรียนคอยดูแลหนังสือไมใหชํารุดเสียหาย 3.07 0.65 จริง 
13. นักเรียนและเพื่อนแลกเปลี่ยนหนังสือกันอาน 2.68 0.82 จริง 
14. นักเรียนชอบจดบันทึกขอความหรือเน้ือเรื่องที่นาสนใจจากหนังสือที่อาน 2.57 0.82 จริง 
15. นักเรียนจะคุยหรือเลาเรือ่งจากหนังสือที่อานใหเพ่ือนฟง 2.77 0.69 จริง 
16. นักเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับจากการอานหนังสือไปใชใน
ชีวติประจําวันได 

2.96 0.66 จริง 

17. นักเรียนไดความรูใหมๆ จากการอานหนังสือ 3.32 0.69 จริง 
รวม 2.92 0.35 จริง 

 

5. พฤติกรรมการใชหองสมุดของนักเรียนระดับมัธยมศกึษาในโรงเรียนสุเหราบานดอน  
                  5.1 ความถี่ในการเขาใชหองสมุด พบวานักเรียนระดับมัธยมศึกษาเขาใชหองสมุด 
โรงเรียนในระดับมาก สัปดาหละ 5 วัน จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 10.60 ในระดับปานกลาง 
สัปดาหละ 3-4 วัน จํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 60.20 และระดับนอย สัปดาหละ 1-2 วัน จํานวน 
30 คน คดิเปนรอยละ 29.10 
                  5.2 วัตถุประสงคในการเขาหองสมุด พบวานักเรียนระดับมัธยมศึกษาเขาใชหองสมุด 
หองสมุดเพื่ออานหนังสือมีจํานวนมากที่สุด จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 75.70 เพ่ือศึกษาคนควา 
จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 55.30 เพ่ือทําการบาน จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 22.30 และ 
อ่ืน ๆ   จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.90 
                  5.3 ความถี่ในการยืมหนังสือ พบวานักเรียนระดับมัธยมศึกษา ยืมหนังสือไมบอย 
มีจํานวนมากที่สุด 73 คน คิดเปนรอยละ 70.90  ยืมบอยครั้ง จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 16.50 
และไมเคยยืมเลย จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 12.60 
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                  5.4 ประเภทของหนังสือที่นักเรียนชอบอาน พบวา ชอบอานหนังสือประเภทการตูน 
มีจํานวนมากที่สุด 81คน คดิเปนรอยละ 78.60 นิทาน จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 57.30 ความรู
ทั่วไป จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 55.30 นวนิยาย จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 41.70 หนังสือ
เกี่ยวกับอาชพี 30 คน คิดเปนรอยละ 29.10 เรื่องสั้น 25 คน คิดเปนรอยละ 24.30 และอ่ืน ๆ 
จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 6.80 

6. ความพึงพอใจที่มีตอบรกิารหองสมุด พบวา นักเรียนระดับมัธยมศึกษามีความพึงพอใจ 
โดยรวมอยูในระดับมาก ( x =2.89) เม่ือจําแนกเปนรายขอ พบวามีความพึงพอใจในระดับมากโดยมี
คาเฉลี่ยสูงสุด ดังน้ี หยิบหนังสือจากชั้นไดงาย ( x =3.34) หองสมุดมีความสะอาดและนาเขาใช 
( x = 3.17) มีครูชวยเหลือแนะนําในหองสมุดอยางดีและจํานวนหนังสือที่ในหองสมุดมีเพียงพอ 
(x =3.09) ดังแสดงในตาราง 4 
 
ตาราง 4  ความพึงพอใจตอบริการของหองสมุดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนสุเหราบานดอน  
 

ขอคําถาม x  S.D. แปลผล 
1. จํานวนหนังสือที่ในหองสมุดมีเพียงพอ 3.09 0.69 พอใจมาก 
2.  มีหนังสือใหมเขามาในหองสมุดเสมอ 3.04 0.74 พอใจมาก 
3. หนังสือไมชํารุดฉีกขาด 2.84 0.84 พอใจมาก 
4. จํานวนเกาอ้ีหรือที่น่ังมีเพียงพอ 2.75 0.84 พอใจมาก 
5. จํานวนพื้นที่ของหองสมุดไมคับแคบ 2.83 0.93 พอใจมาก 
6. จํานวนคอมพิวเตอรใชคนหาหนังสือมีเพียงพอ 2.37 0.94 พอใจนอย 
7. จํานวนคอมพิวเตอรใชสบืคนอินเทอรเน็ตมีเพียงพอ 2.44 0.94 พอใจนอย 
8. เวลาเปด-ปดของหองสมุดเหมาะสม 3.01 0.87 พอใจมาก 
9. มีครูชวยเหลือแนะนําในหองสมุดอยางดี 3.09 0.77 พอใจมาก 
10. หยิบหนังสือจากชั้นไดงาย 3.34 0.71 พอใจมาก 
11. หองสมุดมีความสะอาดและนาเขาใช 3.17 0.80 พอใจมาก 
12. หอสมุดมีความเงียบสงบ 2.53 0.87 พอใจมาก 
13. จํานวนหนังสือที่ใหยืมออกนอกหองสมุดมีเพียงพอ 3.06 0.79 พอใจมาก 
14. ระยะเวลาที่ใหยืมมีเพียงพอ 2.92 0.88 พอใจมาก 

รวม 2.89 0.46 พอใจมาก 
 

สําหรับแบบสอบถามแบบปลายเปดของนกัเรียนระดับมัธยมศึกษา มีขอเสนอแนะดังน้ี (1)  
ดานกายภาพของหองสมุด อยากใหมีเครื่องคอมพิวเตอรเพ่ิม จํานวน 25 คน อยากใหมีพ้ืนที่กวาง
มากขึ้น จํานวน 20 คน อยากใหเงียบสงบไมมีเสียงรบกวน จํานวน 13 คน อยากใหเพ่ิมโตะ-เกาอ้ี
น่ังอานมากขึ้น จํานวน 5 คน อยากใหมีอินเตอรเน็ตเพ่ือการสืบคน จํานวน 4 คน (2) ดานทรัพยากร
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สารสนเทศ อยากใหมีจํานวนหนังสือเพ่ิมมากขึ้น จํานวน 17 คน อยากใหมีหนังสือใหม ๆ เพ่ิมมาก
ขึ้น จํานวน 13 คน  (3) ดานการบริการของหองสมุด อยากใหเพ่ิมเวลาการใหบริการ จํานวน 3 คน 
อยากใหมีบรรณารักษอยูประจํา จํานวน 3 คน อยากใหจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน จํานวน 2 คน 

7. ความคิดเห็นของครูโรงเรียนสุเหราบานดอนเกี่ยวกับการดําเนินงานหองสมุด 
7.1 การใหการสนับสนุนการพฒันาหองสมุด 

ชวงกอนการพัฒนาหองสมุด ครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกบัการสนับสนนุการ 
พัฒนาหองสมุด โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ( x =4.66) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาอยูในระดบั
มากที่สุด ไดแกหองสมุดมีความสําคัญตอการเรียนการสอน ( x =4.89) สนับสนุนใหมีการพัฒนา
หองสมุด ( x =4.79) และสนับใหมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน ( x =4.63) สําหรับความคิดเห็น 
ที่อยูในระดับมาก คือ นโยบายการพัฒนาหองสมุดของผูบริหาร ( x =4.32) ดังแสดงในตาราง 5 
 
ตาราง 5 การใหการสนับสนุนการพัฒนาหองสมุดของครู 
 

การสนับสนุน x  S.D แปลผล 
หองสมุดมีความสําคัญตอการเรียนการสอน 4.89 0.32 มากที่สุด 
นโยบายการพัฒนาหองสมุดของผูบริหาร 4.32 0.75 มาก 
สนับสนุนใหมีการพัฒนาหองสมุด 4.79 0.54 มากที่สุด 
สนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน 4.63 0.60 มากที่สุด 

รวม 4.66 0.35 มากที่สุด 
 

สําหรับบทบาทของครูในการดําเนินงานพัฒนาหองสมุด ครูมีความคิดเห็น 
วาบทบาทในการใหคําแนะนําเกี่ยวกับแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาหองสมุดมีจํานวนมากที่สุด 
11 คน รองลงไปคือ  กําหนดใหนักเรียนในชั้นที่รับผิดชอบไปชวยทํางาน เม่ือเริ่มการพัฒนาจํานวน 
8 คน มีบทบาทในการเขารวมเปนคณะกรรมการหองสมุด จํานวน 7 คน  มีบทบาทในการเขารวม
วางแผนงานการพัฒนาหองสมุด จํานวน 6 คน ชวยเหลือในเรื่องติดตอ ประสานงานเพื่อขอความ
รวมมือจากชมุชุน จํานวน 4 คน และมีบทบาทในการชวยเหลือเรื่องการระดมทุน เชน ขอรับบริจาค  
1 คน ตามลําดับ  

7.2 ดานพฤตกิรรมการใชหองสมุดของครู 
7.2.1 การเขาใชหองสมุด พบวาครเูขาใชหองสมุดในระดับมาก สัปดาหละ  

5 วัน คิดเปนรอยละ 15.80 ในระดับปานกลาง สัปดาหละ 3-4 วัน จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 
47.40 และในระดับนอย สัปดาหละ 1-2 วนั จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 36.80 

7.2.2 วัตถุประสงคในการเขาใชหองสมุด พบวาเพื่อศกึษาคนควา มีจํานวน 
มากที่สุด 15 คน รองลงมาคือ ใชเพ่ือเตรียมการสอน จํานวน 13 คน และเพื่ออานหนังสือเพ่ือความ
บันเทิง จํานวน 11 คน  
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7.2.3 ความถี่ในการยืมหนังสือออกนอกหองสมุด พบวาครูยืมหนังสือ  
นาน ๆ ครั้ง มากที่สุด จํานวน 15 คน รองลงมาคือ บอยครั้ง จํานวน 3 คน และไมเคย จํานวน 
1 คน 

7.2.4 ประเภทของหนังสือที่เลือกอาน พบวาครชูอบอานหนังสือประเภท 
ความรูทัว่ไปมากที่สุด จํานวน 14 คน รองลงมาคือ ตํารา/วิชาการ จํานวน 13 คน คูมือประกอบ
อาชีพ จํานวน 11 คน หนังสืออ่ืน ๆ จํานวน 8 คน เรื่องสั้น จํานวน 7 คน และนิยาย จํานวน 5 คน 
ตามลําดับ 

7.2.5 ความถี่ของการนํานักเรียนมาจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนการสอนใน 
หองสมุด พบวา ครูนํานักเรียนมาจัดกิจกรรมนาน ๆ ครั้ง มากที่สุด จํานวน 15 คน สวนนํามาจัด
กิจกรรมบอยครั้ง จํานวน 4 คน   

7.3 ดานความพึงพอใจที่มีตอบรกิารหองสมุด 
          พบวาครูโรงเรียนสุเหราบานดอนมีความพึงพอใจที่มีตอบริการหองสมุด 

โดยรวมอยูในระดับมาก ( x =2.77) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวามีความพึงพอใจในมนุษยสัมพันธ
ของผูใหบริการอยูในระดับมากที่สุด ( x =3.53) สวนขอที่อยูในระดับมาก ไดแก ระยะเวลาในการ
ใหยืม ( x = 3.21) รองลงมามีคาเฉลี่ยเทากนั 4 ขอคือ จํานวนหนังสือที่ในหองสมุดมีเพียงพอ ความ

สะดวกในการหยิบตวัเลมจากชั้น และบรเิวณที่น่ังอานสะอาด/เรียบรอย ความสะดวกของเคานเตอร
บริการยืม-คืน ( x =3.11) เทากัน ดังแสดงในตาราง 6 

 
ตาราง 6 ความพึงพอใจที่มีตอบริการหองสมุดของครูโรงเรียนสุเหราบานดอน 
 

ขอคําถาม x  S.D. แปลผล 

1. จํานวนหนังสือที่ในหองสมุดมีเพียงพอ 3.11 0.57 มาก 
2.  ความทันสมัยของหนังสือในหองสมุด 3.05 0.62 มาก 
3. สภาพตัวเลมหนังสือ (เกา ชํารุด) 2.16 0.60 นอย 
4. จํานวนที่น่ังอาน 2.21 0.42 นอย 
5. จํานวนพื้นที่โดยรวมของหองสมุด 2.05 0.52 นอย 
6. จํานวนคอมพิวเตอรใชในการคนหาหนังสือ 2.05 0.52 นอย 
7. จํานวนคอมพิวเตอรใชในการสืบคนอินเทอรเน็ต 2.00 0.58 นอย 
8. เวลาเปด-ปดของหองสมุด 2.74 0.56 มาก 
9. การมีสวนรวมในการแนะนําหนังสือเขาหองสมุด 2.58 0.84 มาก 
10. การสงเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนการสอน 2.95 0.78 มาก 
11. ความสะดวกในการหยบิตวัเลมจากชัน้ 3.11 0.46 มาก 
12. สภาพความเรียบรอยของชั้นวางหนังสือ 2.84 0.69 มาก 
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ตาราง 6 (ตอ) 
 

ขอคําถาม x  S.D. แปลผล 

13. บริเวณทีน่ั่งอานสะอาด/เรียบรอย 3.11 0.57 มาก 
14. ความเงียบสงบในหองสมุด 2.58 0.69 มาก 
15. แสงสวางในหองสมุด 3.05 0.62 มาก 
16. ความสะดวกของเคานเตอรบริการยมื-คืน 3.11 0.57 มาก 
17. ปายประกาศ/ประชาสมัพันธกิจกรรม 2.95 0.62 มาก 
18. มนุษยสัมพันธของผูใหบริการ 3.53 0.61 มากที่สุด 
19. จํานวนหนังสือที่ใหยืม 2.95 0.62 มาก 
20. ระยะเวลาในการใหยืม 3.21 0.42 มาก 

รวมทั้งหมด 2.77 0.30 มาก 
 

หองสมุดพระพุฒาจารย (โต พฺรหฺมรํสี) 
หองสมุดพระพุฒาจารย (โต พรหฺมรํสี) วัดระฆังโฆสติารามวรมหาวิหาร ตั้งขึ้นเพ่ือใหภิกษุ 

สามเณร ศึกษาคนควา และใชเวลาวางจากการเรียนในโรงเรียนพระปริยัตธิรรมเพื่ออานหนังสือ
ประเภทตางๆ ที่มีความหลากหลายมากขึ้น เดิมหนังสือสวนใหญเปนหนังสือที่ไดรับริจาค ไมมีการ
จัดเก็บตามหมวดหมู จากน้ันมีการปรับปรุงหองสมุด โดยมีนิสติจากสถาบันการศึกษาตาง ๆ มาจัด
หมวดหมูหนังสือใหบางสวน และเม่ือ พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไดจัดถวายผาพระ
กฐินพระราชทาน ณ วัดระฆังโฆสติารามวรมหาวิหาร สํานักหอสมุดกลางจึงไดจัดโครงการพัฒนา
หองสมุดขึ้น  โดยมีการสํารวจทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุดพระพุฒาจารย (โต พรหฺมรํสี) 
ทั้งหมด พิจารณาคัดเลือกหนังสือเพ่ือการจําหนายออก วิเคราะหหมวดหมู และลงรายการใน
ฐานขอมูลในระบบหองสมุดอัตโนมัติ จัดกายภาพของหองสมุดใหมเพ่ือใหภูมิทัศนของหองสมุดดีขึ้น 
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพิ่มเติม ตลอดจนอบรมการใชหองสมุดใหแกผูใชบริการ ซ่ึง
ประกอบดวยภิกษุ สามเณร แมชี และบคุคลทัว่ไป 

หองสมุดพระพุฒาจารย (โต พรหมฺรํสี) วัดระฆังโฆสติารามฯ  เปนอาคารเอกเทศ ตั้งอยูที่
ชั้น 2 มี โตะอานหนังสือ 2 ตัว และเกาอ้ี 40 ตัว คอมพวิเตอรใชงาน จํานวน 4 เครือ่ง หองสมุดเปด
บริการเวลา 12.00 -20.30 น.  

พระครูปลัดธรีวัฒน (เผชิญ กวิวํโส) ผูชวยเจาอาวาสวดัระฆังโฆสติาราม เลขานุการเจาคณะ
แขวงศิริราช ปฏิบัติหนาทีบ่ริหารงานหองสมุดพระพุฒาจารย (โต พรหฺมรํสี) ไดรับมอบหมายจาก
เจาอาวาสวัดระฆังโฆสติารามฯ ทําหนาที่กํากับดูแลหองสมุด มาเปนเวลา 4 ป โดยมีผูชวยงาน
บริหารโรงเรียนในรูปของคณะกรรมการ จํานวน 15 รูป  ซ่ึงอายุอยูระหวาง 29 ป  - 51 ป 
ประสบการณการสอนตั้งแต 3 ป – 12 ป สอนระดับประถมศึกษา 2 รูป ระดับมัธยมศึกษา 8 รูป 
และไมไดสอน 5 รูปและมีฆราวาสทําหนาที่เปนเจาหนาที่หองสมุด 1 คน 
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การสนับสนุนการบริหารงานหองสมุดแมไมมีนโยบายเปนลายลักษณอักษรแตไดใหการ
สนับสนุนในรปูของการจัดงบประมาณ ใหกับหองสมุดเพื่อใหภิกษุ สามเณร ศึกษาคนควาองค
ความรูทางสายสามัญ  แตเดิมการบริหารงานของหองสมุดอยูในรูปของคณะกรรมการซึ่งไดรับการ
แตงตั้งจากทานเจาอาวาส ตั้งแตป 2550 เพ่ือบริหารจัดการหองสมุดซึ่งไดรับการพัฒนาจากสํานัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ใหเปนหองสมุดมาตรฐาน มีการจัดหมวดหมูหนังสอื มี
ฐานขอมูลอัตโนมัติ โดยมีฆราวาส 1 คน เปนอาสาสมัครโดยทําหนาที่เปด – ปด หองสมุด และ
ใหบริการแนะนําการสืบคนฐานขอมูล การสืบคนทางอนิเทอรเน็ต การบริการยืม-คืนหนังสือ 
ตลอดจนดูแลความเรียบรอยทางกายภาพของหองสมุด  สําหรับคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง
ตั้งแตป 2550 บางรูปไดไปศึกษาตอที่ตางประเทศ  บางรูปยายไปจําพรรษาที่วัดอ่ืนๆ และบางรปู
ไดรับการแตงตั้งใหมีสมณศกัดิ์สูงขึ้นทําใหมีศาสนกิจมากมายจนไมสามารถเขามามีสวนรวมกบั
กิจกรรมของหองสมุดไดอีก  เดิมการบริหารงานอยูในรูปของคณะกรรมการ เพ่ือรวมในการจัดทาํ
โครงการตางๆ การจัดสรรงบประมาณใหกับหองสมุด โดยมีฆราวาสรับหนาที่ใหบริการการใช
ภายในหองสมุด  ตอมากรรมการหลายรูปไดสึกไปบาง ยายไปบางหรือเลื่อนสมณศักดิ์จนไมเวลา
เพียงพอที่จะเขา มาบริหารจัดการหองสมุด 

สําหรับงบประมาณหองสมุด  คณะกรรมการหองสมุดรวมกันพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
โดยทําเรื่องรองขอไปยังผูชวยเจาอาวาสเพื่ออนุมัติเงินจากกองทุนสําหรับนักเรียนวัดระฆังฯ ซ่ึงการ
อนุมัติจะทําเปนครั้งคราวไมมีงบประมาณประจําป  สวนการสนับสนุนบรรณารักษในดานความรูทาง
บรรณารักษศาสตรน้ัน ไดรวมกับสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดอบรมดาน
การใชฐานขอมูลระบบหองสมุดอัตโนมัติ การวิเคราะหหมวดหมูหนังสือ การจัดเรียงหนังสือ  
การบรกิารชวยการศึกษาคนควา และการสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต  

สําหรับปจจัยที่ชวยเกื้อหนุนความสําเร็จของหองสมุด พระครูปลัดธรีวัฒน เห็นวาปจจัยที่จะ
ทําใหหองสมุดประสบความสําเร็จไดน้ันควรไดรับการสนับสนุนในดานสถานที่ บคุลากร งบประมาณ
และผูใชบริการ 

สวนปญหา/อุปสรรค หรือขอจํากัดตาง ๆ มีดังน้ี 
สถานที่ตั้ง หองสมุดพระพุฒาจารยฯ อยูหางจากโรงเรียนปริยัตธิรรม ทําใหสามเณรไมมี

เวลาเพียงพอที่จะไปศึกษาคนควาดวยตนเอง เน่ืองจากการเรียนวิชานักธรรมและวิชาบาลี ตองใช
เวลาในการทองจําเปนสวนใหญ เวลาที่เรยีน ตั้งแต 9.00 – 11. 00 น. และ 18.00 -21.00 น. เวลา
พักกลางวัน 12.00 -13.00 น. เวลาที่เหลอืสามเณรตองทุมเทใหการทองบทเรียนพระปริยัตธิรรม
มากเปนพิเศษ ความสนใจในการศึกษาคนควาความรูสายสามัญจึงลดความสําคญัลง การเดินทาง
มาที่หองสมุดจึงมีนอยลง 

งบประมาณ การอนุมัติงบประมาณ ผูชวยเจาอาวาสที่กํากับดูแลเปนผูพิจารณา ซ่ึงเปนการ
จัดสรรงบประมาณเปนครั้งคราว แลวแตวาคณะกรรมการเสนอใหพิจารณาอนุมัติ ทําใหหองสมุด
ไดรับงบประมาณไมสมํ่าเสมอ 
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บุคลากร  ภิกษุสามเณรมีจํานวนทั้งสิ้น ประมาณ 80 รูป  เปนพระนวกะ (พระบวชใหม) 
ประมาณ 18 รูป สามเณร 10 รูป  นอกน้ันเปนพระทีมี่สมณศักดิ์สูง ซ่ึงมีทั้งการยาย การสึกจากพระ 
หรือไปเปนสมณทูตอยูตางประเทศ สามเณรที่เคยชวยงานเม่ือสึกออกไป การดําเนินงานในหองสมุด
จึงไมตอเน่ือง ขาดทีมทํางานที่เขมแข็ง และผูทีท่ําหนาที่เปนบรรณารักษหรือเจาหนาที่หองสมุดไมมี
ความรูความสามารถทางบรรณารักษศาสตรเพ่ือใหสามารถทํางานเทคนิคและจัดกจิกรรมของ
หองสมุดอยางสม่ําเสมอและตอเน่ือง 

 
ผลการวิเคราะหขอมูลหองสมุดพระพุฒาจารย (โต พรหมรํสี) 
ความคิดเห็นของครูหองสมุดพระพุฒาจารย (โต พฺรหฺมรํสี) เกี่ยวกบัการดําเนินงานหองสมุด 

1. การใหการสนับสนุนการพัฒนาหองสมุด    
ชวงกอนการพัฒนาหองสมุด พบวามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการสนบัสนุนการ 

พัฒนาหองสมุด โดยรวมอยูในระดับมาก ( x =4.03) เม่ือพิจารณารายขอ พบวามีความคิดเห็นใน
ระดับมากในขอ หองสมุดมีความสําคัญตอการเรียนการสอน ( x =4.40) สนับใหมีการจัดกิจกรรม
สงเสริมการอาน ( x =4.07) นโยบายการพัฒนาหองสมุดของผูบริหาร ( x =3.93) และสนับสนุนใหมี
การพัฒนาหองสมุด ( x =3.73) ดังแสดงในตาราง 7 
 
ตาราง 7 การใหการสนับสนุนการพัฒนาหองสมุดของครู 
 

การสนับสนุน x  S.D แปลผล 
หองสมุดมีความสําคัญตอการเรียนการสอน 4.40 0.51 มากที่สุด 
นโยบายการพัฒนาหองสมุดของผูบริหาร 3.93 1.10 มาก 
สนับสนุนใหมีการพัฒนาหองสมุด 3.73 1.16 มากที่สุด 
สนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน 4.07 0.80 มากที่สุด 

รวม 4.03 0.60 มาก 

 
สําหรับบทบาทของครูในการดําเนินงานพัฒนาหองสมุด มีความคิดเห็นวามีบทบาท 

ในการใหคําแนะนําเกี่ยวกบัแนวทางทีเ่หมาะสมในการพัฒนาหองสมุด จํานวน 7 รูป ชวยเหลือใน
เรื่องติดตอ ประสานงานเพื่อขอความรวมมือจากชุมชุน จํานวน 6 รูป มีบทบาทในการชวยเหลอื
เรื่องการระดมทุน เชน ขอรับบริจาค จํานวน 5 รูป เขารวมวางแผนงานการพัฒนาหองสมุด จํานวน 
4 รูป กําหนดใหนักเรียนในชั้นที่รับผิดชอบไปชวยทํางาน เม่ือเริ่มการพัฒนา 4 รูป และเขารวมเปน
คณะกรรมการหองสมุด จํานวน 3 รูป  

ระหวางดําเนินงานการพัฒนาหองสมุด (Process)  พบวา กลุมทีเ่ขารวม 
กิจกรรมพัฒนาหองสมุดในฐานะที่เปนกรรมการมีความคิดเห็นวา เปนกรรมการฝายประเมินผล 
จํานวน 4 รูป เปนผูรวมสังเกตการณ และจัดหาทุน จํานวน 3 รูป และเปนกรรมการในการจัด
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กิจกรรมสงเสริมการอาน จํานวน 2 รูป  สวนกลุมที่ไมไดเปนกรรมการมีความคิดเห็นวา สามารถมี
สวนรวมในการพัฒนาหองสมุด ดังน้ี ใหคําปรึกษาแนะนําในการทํางาน เชน การจัดสถานที่ และ
ตกแตงภายในหองสมุด จํานวน 8 รูป มีสวนชวยในการคัดเลือกหนังสือ จํานวน 6 รูป สนับสนนุให
นักเรียนมาชวยงานหองสมุดตอเน่ืองจํานวน จํานวน 6 รูป และมีสวนรวมในการเขารวมอบรม
เกี่ยวกับ “การใชหองสมุด” จํานวน 3 รูป  

2. ดานพฤติกรรมการใชหองสมุด เน่ืองจากขณะที่เกบ็ขอมูลไมสามารถเก็บขอมูลของผูใช
หองสมุดได คณะวิจัยจึงเก็บขอมูลจากคณะกรรมการหองสมุดซึ่งเปนผูใชหองสมุดดวยเชนกนั 
จํานวน 15 รูป 

2.1 การเขาใชหองสมุด พบวาคณะกรรมการฯ เขาใชหองสมุดในระดับมาก สัปดาห 
ละ 5 วัน จํานวน 1 รูป ในระดับปานกลาง สัปดาหละ 3-4 วัน จํานวน 1 รูป และในระดับนอย 
สัปดาหละ 1-2 วัน จํานวน 13 รูป 

2.2 วัตถุประสงคในการเขาใชหองสมุด พบวาคณะกรรมการฯ เขาใชหองสมุดเพื่อ 
การศึกษาคนควา จํานวน 12 รูป อานเพื่อความบันเทิง จํานวน 11 รูป และเขาใชเพ่ือเตรียมการ
สอน จํานวน 5 รูป 
  2.3 การยืมหนังสือออกนอกหองสมุด พบวามีการยืมนาน ๆ ครั้ง จํานวน 11 รูป  
และไมเคยยืมเลย จํานวน 4 รูป 

2.4 ประเภทของหนังสือที่เลือกอาน พบวา ประเภทที่ชอบอานมากที่สุด คือ  
หนังสือความรูทั่วไป และตาํราวิชาการ จํานวน 11 รูป รองลงมา คือ คูมือประกอบอาชีพ จํานวน 3 
รูป และ หนังสืออ่ืน ๆ จํานวน 1 รูป 

2.5 การนํานักเรียนมาจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนการสอนในหองสมุด พบวาไมเคย 
เลย จํานวน 8 รูป นาน ๆ ครั้ง จํานวน 7 รูป 

3.  ดานความพึงพอใจที่มีตอบริการหองสมุด 
พบวาครูโรงเรียนพระปริยตัิธรรมมีความพึงพอใจที่มีตอบริการหองสมุดโดยรวมอยู 

ในระดับมาก ( x =2.50) เม่ือจําแนกเปนรายขอ พบวาความพึงพอใจที่อยูในระดับมาก จํานวน 8 ขอ 
โดยเรียงตามลําดับจากคาเฉลี่ยมากและคาเฉลี่ยเทากนั ไดแก สภาพความเรียบรอยของชั้นวาง
หนังสือ แสงสวางในหองสมุด (x =2.73) เทากัน รองลงมา ความสะดวกในการหยิบตัวเลมจากชั้น 
และความเงียบสงบในหองสมุด( x =2.67) เทากัน คาเฉลีย่ จํานวน 6 เทากัน คือ จํานวนหนังสือที่ใน

หองสมุดมีเพียงพอ จํานวนที่น่ังอาน ระยะเวลาในการใหยืม มนุษยสัมพันธของผูใหบริการ จํานวน
คอมพิวเตอรใชในการคนหาหนังสือ และการมีสวนรวมในการแนะนําหนังสือเขาหองสมุด ( x =2.53) 

ตามลําดับ ดังแสดงในตาราง 8 
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ตาราง 8 ความพึงพอใจที่มีตอบริการหองสมุดของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
 

ขอคําถาม x  S.D. แปลผล 

1. จํานวนหนังสือที่ในหองสมุดมีเพียงพอ 2.53 0.64 มาก 
2.  ความทันสมัยของหนังสือในหองสมุด 2.47 0.64 นอย 
3. สภาพตัวเลมหนังสือ (เกา ชํารุด) 2.27 0.46 นอย 
4. จํานวนที่น่ังอาน 2.53 0.64 นอย 
5. จํานวนพื้นที่โดยรวมของหองสมุด 2.47 0.64 นอย 
6. จํานวนคอมพิวเตอรใชในการคนหาหนังสือ 2.53 0.52 มาก 
7. จํานวนคอมพิวเตอรใชในการสืบคนอินเทอรเน็ต 2.40 0.63 นอย 
8. เวลาเปด-ปดของหองสมุด 2.33 0.72 นอย 
9. การมีสวนรวมในการแนะนําหนังสือเขาหองสมุด 2.53 0.83 มาก 
10. การสงเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนการสอน 2.40 0.91 นอย 
11. ความสะดวกในการหยบิตวัเลมจากชัน้ 2.67 0.62 มาก 
12. สภาพความเรียบรอยของชั้นวางหนังสือ 2.73 0.46 มาก 
13. บริเวณทีน่ั่งอานสะอาด/เรียบรอย 2.47 0.74 นอย 
14. ความเงียบสงบในหองสมุด 2.67 0.49 มาก 

15. แสงสวางในหองสมุด 2.73 0.46 มาก 

16. ความสะดวกของเคานเตอรบริการยมื-คืน 2.47 0.64 นอย 

17. ปายประกาศ/ประชาสมัพันธกิจกรรม 2.33 0.62 นอย 

18. มนุษยสัมพันธของผูใหบริการ 2.53 0.64 มาก 
19. จํานวนหนังสือที่ใหยืม 2.47 0.64 นอย 
20. ระยะเวลาในการใหยืม 2.53 0.52 มาก 

รวมทั้งหมด 2.50 0.39 มาก 
 
 

หองสมุดโรงเรียนบานวงัตาอินทร 
สํานักหอสมุดกลางและกลุมรักศิลปะที่ชื่อวา “กลุมสารกิา” รวมกันจัดโครงการพัฒนา

หองสมุดโรงเรียนบานวังตาอินทร  จังหวัดลพบุรี ในระหวางวันที่ 25 พฤศจิกายน 2547 – 15 
กุมภาพันธ 2548  โดยบุคลากรสํานักหอสมุดกลางดําเนินการจัดซื้อหนังสือ วัสดุสื่อการเรียนการ
สอน ครุภัณฑของหองสมุด รวมทั้งปรับปรุงกายภาพของหองสมุด ตลอดจนการจัดกิจกรรมสงเสริม
การอาน ซ่ึงหองสมุดโรงเรียนบานวังตาอินทรเปนหองสมุดแหงแรก ๆ ที่ทางสํานักหอสมุดกลางได
ดําเนินการอยางเต็มรูปแบบ   
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โรงเรียนบานวังตาอินทร จังหวัดลพบุรี เปนโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  เปดรับตั้งแตชัน้เด็กเล็ก ถึงมัธยมศึกษาปที่ 3  มีจํานวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น 313 คน 
นักเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปที ่3 จํานวน 185 คน แยกเปนประถมศึกษาปที่ 4  
จํานวน 22 คน ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 21 คน ชั้นประถมศกึษาปที่ 6 จํานวน 18 คน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3 จํานวน 67 คน ครูผูสอนมีจํานวนรวมทั้งสิน้ 14 คน เปนชาย 5 คน และ
หญิง 9 คน ชวงอายุระหวาง 27 - 56 ป ทั้งหมดมีวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ
การสอน ตั้งแต 1 - 34 ป สอนระดับอนุบาล 2 คน ระดับประถมศึกษา 6 คน และระดับมัธยมศึกษา 
6 คน มีนายเดชา ศรีนาราง ปฏิบัติงานในหนาที่ผูอํานวยการโรงเรียนบานวังตาอนิทรมาเปนเวลา 
4 ป 9 เดือน เน่ืองจากเปนโรงเรียนขนาดเล็กจึงไมมีผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน 

หองสมุดโรงเรียนบานวังตาอินทร มีขนาด 60 ตารางเมตร ตั้งรวมอยูในอาคารสํานัก
ผูอํานวยการ มีโตะอานขนาดเล็ก 5 ตัว ไมมีเกาอ้ีน่ังอาน เปดบริการระหวางวันจันทร - ศุกร เวลา 
7.30 – 15.30 น.  สภาพชั้นหนังสือและสภาพหองสมุดโดยรวมชั้นหนังสือบางสวนมีสภาพชํารุด 
และหองสมุดมีพ้ืนที่เล็กเกนิไปไมเพียงพอแกการใหบริการ  และไมมีอัตราครูบรรณารักษโดยตรง 
ดําเนินงานโดยครูผูสอน 4 คน และนักเรยีนทําหนาที่เจาหนาที่หองสมุด จํานวน 7 คน ในการ
บริหารงานหองสมุด  ผูอํานวยการเปนผูกําหนดนโยบายและบริหารจัดการโดยตรงโดยมีครูผูปฏิบัติ
หนาที่บรรณารักษ และครูภาษาไทยเปนผูดําเนินงานตามนโยบาย ซ่ึงไมไดกําหนดเปนลายลักษณ
อักษร  แตใหการสนับสนุนในรูปของการมอบหมายงานใหคณะครูผูสอนเขารวมกจิกรรมของ
หองสมุดไดมอบใหครูผูสอนเปนผูดําเนินงาน และมีครูผูสอนอ่ืนๆเขารวมกิจกรรมเปนครั้งคราว  
ปจจุบันครูผูปฏิบัติงานบรรณารักษ มีภาระงานสอนคณิตศาสตร 18 ชั่วโมงตอสปัดาห 

การสนับสนุนดานงบประมาณ ผูอํานวยการโรงเรียนจัดสรรเงินงบประมาณประจําปแก
หองสมุดโดยไดงบสนับสนนุวิชาการจากสํานักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประมาณปละ 2,000 บาท 

 

ป 
งบประมาณ 

(บาท) 
จํานวนหนังสือ 

(เลม) 
จํานวนผูใช 

(คน) 
จํานวนการยืม 

(เลม) 
จํานวน
กิจกรรม 

2553 45,000 2,500 309 5,475 10 
2552 30,000 1,600 300 4,327 12 
2551 27,000 1,300 327 5,000 10 

 

นอกจากนี้สํานักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดจัดการอบรมครูบรรณารักษซ่ึงครูผูทําหนาที่
บรรณารักษของ โรงเรียนบานวังตาอินทรเขาอบรม  ทําใหโรงเรียนขาดครูผูสอนและตองจางครมูา
สอนแทน โดยทางโรงเรียนไดจัดสรรงบประมาณเพื่อเปนคาตอบแทน ประมาณ 4,500 บาท ตอ
เดือน ผูอํานวยการโรงเรียนไดกําหนดใหใหนักเรียนชวยงานในหองสมุด คณะนักเรียนจํานวน 7 คน
ซ่ึงคัดเลือกโดยครูผูทําหนาที่คัดเลือกนักเรียน ผูอํานวยการไมไดกําหนดใหครูผูสอนวางแผนการ
สอนโดยเขาใชหองสมุด โดยใหครูผูสอนพิจารณาตามความเหมาะสมของบทเรียน เชนจัดกิจกรรม
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เลานิทาน หรือแนะนําหนังสือในชวงเทศกาลตาง ๆ สาํหรับการสอนการใชหองสมุดนักเรียนที่เปน
เจาหนาที่หองสมุดจะใหคําแนะนําใหแกผูเขาใช 

การปรับปรุงพัฒนาหองสมุดหองสมุดของโรงเรียนบานวังตาอินทรไดยายจากหองสมุดเดิม 
ซ่ึงมีพ้ืนที่ประมาณ 2 หองเรียนมาอยูในชั้นที่ 1 บริเวณเดียวกับสํานักงานผูอํานวยการ มีพ้ืนที่ 
ประมาณ 0.5 หองเรียน ซ่ึงถือวาเล็กลงกวาเดิม ทําใหดูคับแคบ ไมเพียงพอแกการใหบริการในเวลา
พักกลางวัน ซ่ึงเปนชวงเวลาเดียวที่นักเรียนจะสามารถเขาใชได  ทางโรงเรียนจึงมีโครงการที่ขยาย
หองสมุดใหเปนอาคารเอกเทศ โดยจะของบประมาณสนับสนุนจากทัง้ภาครัฐ ชุมชนและองคกร
เอกชนตางๆ นอกจากนี้ผูอํานวยการโรงเรียนมีแนวคิดในการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรเพ่ือจัดทํา
หนังสืออิเล็กทรอนิกส และสื่อตางๆ เพ่ือใหบริการแกครูและนักเรียน 

การแสวงหาแหลงสนับสนุนจากชุมชนหรือที่อ่ืน ๆโรงเรียนบานวังตาอินทรสวนใหญไดรับ 
ความสนับสนนุจากชุมชนในรูปของแรงงาน เชน โรงเรียนปลูกขาวเพื่อใชบริโภคในโรงเรียน จะมี
ผูปกครองมาชวยในกิจกรรมนี้ทั้งการไถวาน การเก็บเกี่ยวพืชผล ตลอดจนการดูแลสภาพที่ดิน แต
สําหรับความชวยเหลือจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของผูบรหิาร
องคกร ซ่ึงทางโรงเรียนจะเรียนเชิญมาประชุมภาคเรียนละ 2 ครั้ง สวนใหญไมใชความชวยเหลอืใน
เรื่องของงบประมาณ 

ปจจัยที่ชวยเกื้อหนุนความสําเร็จของหองสมุด ผูอํานวยการโรงเรียนมีความเห็นวาการจัด
กิจกรรม สงเสริมการอานของครูบรรณารักษจะเปนสวนที่ดึงดูดบุคลากรในโรงเรียนเห็นความสาํคัญ
ของหองสมุดและเขามามีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมตางๆของหองสมุด  นอกจากนี้เห็นวาความ
รวมมือของครูผูสอนจะมีสวนใหการดําเนินงานของหองสมุดใหบรรลผุลสําเร็จไดเปนอยางดี 

ปญหา/อุปสรรค หรือขอจํากัดตางๆ ผูอํานวยการโรงเรยีนมีความเหน็วาโรงเรียนมีขอจํากัด
ในเร่ืองของงบประมาณ ซ่ึงไมเพียงพอในการที่พัฒนาหองสมุดใหเจริญกาวหนาอีกทั้งหองสมุดควรมี
ครูบรรณารักษที่มีความตั้งใจที่พัฒนาหองสมุดอยางแทจริง สําหรับอาคารสถานที่ของหองสมุด
โรงเรียนบานวังตาอินทรยังอยูในระหวางการรองบประมาณจากทางภาครัฐ 

 
ผลการวิเคราะหขอมูลโรงเรียนบานวงัตาอินทร   

ขอมูลเกี่ยวกบันิสัยรักการอาน พฤติกรรมการใชหองสมุด และความพึงพอใจในการบริการ
ของหองสมุดของนักเรียนระดับประถมศกึษา ปรากฏดังน้ี 

1. นิสัยรักการอานของนักเรียนประถมศึกษาของโรงเรียนบานวังตาอินทร  พบวานักเรียน 
ระดับประถมศึกษามีนิสัยรกัการอานโดยรวมอยูในระดบัจริง ( x =2.96) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ 

พบวาขอที่อยูในระดับจริงทีมี่คาเฉลี่ยสูงสดุ มีดังน้ี นักเรียนไดรีบความรูใหมๆจากการอานหนังสือ 
( x =3.33) นักเรยีนคอยดูแลรักษาหนังสือไมใหชํารุดเสียหาย ( x =3.31) นักเรียนชอบอานหนังสือ

ในหองสมุด ( x =3.18) ดังแสดงในตาราง 9 
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ตาราง 9  นิสัยรักการอานของนักเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนบานวังตาอนิทร 
 

ขอคําถาม x  S.D. แปลผล 
1. นักเรียนชอบอานหนังสือ 2.87 0.56 จริง 
2. นักเรียนอานหนังสือที่ชอบซํ้าๆ กันหลายครั้ง 2.84 0.86 จริง 
3. นักเรียนแลกเปลี่ยนหนังสืออานกับเพ่ือน  2.49 0.91 ไมจริง 
4. นักเรียนเลาเรื่องจากหนังสือที่อานใหเพ่ือนฟง 2.74 0.87 จริง 
5. นักเรียนเขารวมกิจกรรมในหองสมุด 2.79 0.52 จริง 
6. นักเรียนอานหนังสือเม่ือมีเวลาวาง 2.92 0.78 จริง 
7. นักเรียนคอยดูแลรักษาหนังสือไมใหชํารุดเสียหาย 3.31 0.74 จริง 
8. นักเรียนยืมหนังสือจากหองสมุดไปอาน 3.11 0.84 จริง 
9. นักเรียนชอบอานหนังสือในหองสมุด 3.18 0.53 จริง 
10. นักเรียนไดรับความรูใหม ๆ จากการอานหนังสือ 3.33 0.70 จริง 

รวม 2.96 0.45 จริง 
 

 
2.  พฤติกรรมการใชหองสมุดของนักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรยีนบานวังตาอินทร 

2.1 การเขาใชหองสมุดของนักเรียนระดับประถมศึกษา พบวานักเรยีนเขาใช 
หองสมุดโรงเรียนในระดับมาก สัปดาหละ 5 วัน จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 11.40 ในระดับปาน
กลาง สัปดาหละ 3-4 วัน คิดเปนรอยละ 55.70 และสัปดาหละ 1-2 วนั จํานวน 20 คน คิดเปนรอย
ละ 32.80 

2.2  วัตถปุระสงคของนักเรียนในการเขาใชหองสมุด พบวานักเรียนเขาใชหองสมุด 
เพ่ือการศึกษาคนควา มีจํานวนมากที่สุด 40 คน  คิดเปนรอยละ 65.60  เพ่ืออานหนังสือ จํานวน 30 
คน คิดเปนรอยละ 49.20 เพ่ือทําการบาน จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 18.00 สวนอ่ืนๆ มีจํานวน 
1 คน คิดเปนรอยละ 1.60 
                     2.3. การยืมหนังสือออกนอกหองสมุด พบวานักเรียนยมืหนังสือไมบอยมีจํานวน
มากที่สุด 32 คน คิดเปนรอยละ 52.50 ยมืบอยครั้ง จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ39.30 และไมเคย
ยืมมีจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 8.20 
                     2.4 ประเภทของหนังสือที่นักเรียนชอบอาน พบวาหนังสือที่นักเรียนชอบอานมาก
ที่สุดคือ นิทาน จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 68.90 รองลงมาคือ การตูน จํานวน 27 คน คิดเปน
รอยละ 44.30 หนังสือประเภทอาชีพ จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 27.90 หนังสือความรูทั่วไป 17 
คน คิดเปนรอยละ 27.90 เรือ่งสั้น 15 คน คิดเปนรอยละ 24.60 และหนังสือนิยาย จํานวน 13 คน คิดเปน
รอยละ 21.30  
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3. ความพึงพอใจที่มีตอบรกิารหองสมุดของนักเรียนระดับประถมศกึษาโรงเรียนบานวังตา
อินทร พบวานักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก ( x  =2.74) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ 
พบวามีความพึงพอใจอยูในระดับมากทีสุ่ด 3 ขอ ดังน้ี ระยะเวลาทีใ่หยืมมีเพียงพอ ( x  =3.64) หยิบ
หนังสือจากชั้นไดงาย ( x  =3.56) หองสมุดมีความสะอาดและนาเขาใช ( x  =3.56) ดังแสดงใน
ตาราง 10 
 
ตาราง 10 ความพึงพอใจตอบริการหองสมุดของนักเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียน 
         บานวังตาอินทร 
 

ขอคําถาม x  S.D. แปลผล 

1. จํานวนหนังสือที่ในหองสมุดมีเพียงพอ 3.38 0.61 พอใจมาก 
2. มีหนังสือใหมเขามาในหองสมุดเสมอ 2.75 0.87 พอใจมาก 
3. หนังสือไมชํารุดฉีกขาด 2.41 0.86 พอใจนอย 
4. จํานวนเกาอ้ีหรือที่น่ังมีเพียงพอ 2.52 1.09 พอใจมาก 
5. จํานวนพื้นที่ของหองสมุดไมคับแคบ 2.72 0.84 พอใจมาก 
6. จํานวนคอมพิวเตอรใชคนหาหนังสือมีเพียงพอ 1.13 0.39 พอใจนอยที่สุด 
7. จํานวนคอมพิวเตอรใชสบืคนอินเทอรเน็ตมีเพียงพอ 1.16 0.58 พอใจนอยที่สุด 
8. เวลาเปด-ปดของหองสมุดเหมาะสม 2.84 0.99 พอใจมาก 
9. มีครูชวยเหลือแนะนําในหองสมุดอยางดี 2.97 0.82 พอใจมาก 
10. หยิบหนังสือจากชั้นไดงาย 3.56 0.72 พอใจมากที่สุด 
11. หองสมุดมีความสะอาดและนาเขาใช 3.56 0.70 พอใจมากที่สุด 
12. หองสมุดมีความเงียบสงบ 2.64 0.82 พอใจมาก 
13. จํานวนหนังสือที่ใหยืมออกนอกหองสมุดมีเพียงพอ 3.15 1.05 พอใจมาก 
14. ระยะเวลาที่ใหยืมมีเพียงพอ 3.64 0.75 พอใจมากที่สุด 

รวม 2.74 0.37 พอใจมาก 
 

ผลการวิเคราะหขอมูลของนักเรียนระดับมัธยมศกึษา โรงเรียนบานวังตาอินทร 
เกี่ยวกับนิสัยรักการอาน พฤติกรรมการใชหองสมุด และความพึงพอใจในการบรกิารของ

หองสมุด ปรากฏดังน้ี 
1. นิสัยรักการอานของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา พบวานักเรียนมีนิสัยรักการอานโดยรวม

อยูในระดับจริง(x  =3.01) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา นิสัยรักการอานอยูในระดับจริงมาก ไดแก 
เม่ือนักเรียนอานหนังสือเสร็จแลว มักเก็บวางเปนระเบยีบ ( x  =3.66) นักเรียนชอบไปหองสมุด 
เพราะมีหนังสือหลากหลายประเภทใหเลอืกอาน ( x  =3.60) รองลงมานิสัยรักการอานอยูในระดับ
จริง นักเรียนไดความรูใหมๆจาการอานหนังสือ ( x  =3.45) ดังแสดงในตาราง 11 
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ตาราง 11  นิสัยรักการอานของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนบานวังตาอนิทร 
 

ขอคําถาม x  S.D. แปลผล 
1. นักเรียนมักยืมหนังสือจากหองสมุดโรงเรียนไปอาน 3.04 0.59 จริง 
2. นักเรียนอานหนังสือพิมพทุกวัน 1.93 0.72 ไมจริง 
3. เวลาวางชวงพักกลางวนั นักเรียนจะไปอานหนังสือที่หองสมุด 2.72 0.78 จริง 
4. นักเรียนหาหนังสือมาอานเพิ่มเติมบทเรียนในแตละวชิา 2.69 0.72 จริง 
5. นักเรียนเขารวมกิจกรรมกรรมสงเสริมการอานของหองสมุดโรงเรียน 3.03 0.76 จริง 
6. นักเรียนชอบอานหนังสือเม่ือมีเวลาวาง 2.87 0.58 จริง 
7. นักเรียนรูสึกวาเวลาหมดอยางรวดเร็วเม่ืออานหนังสือ 3.30 0.78 จริง 
8. นักเรียนชอบอานหนังสือใหมในหองสมุดของโรงเรียน 2.96 0.79 จริง 
9. นักเรียนชอบไปหองสมุด เพราะมีหนังสือหลากหลายประเภทใหเลือกอาน 3.60 0.52 จริงมาก 
10. เม่ือนักเรียนอานหนังสือเสร็จแลว มักเก็บวางเปนระเบียบ 3.66 0.57 จริงมาก 
11. เม่ือนักเรียนเกิดความสงสัยในเรื่องใด จะหาหนังสือที่เกี่ยวกับเรือ่ง 
     น้ันมาอานใหหายสงสัย  

2.87 
0.65 

จริง 

12. นักเรียนคอยดูแลหนังสือไมใหชํารุดเสียหาย 3.40 0.63 จริง 
13. นักเรียนและเพื่อนแลกเปลี่ยนหนังสือกันอาน 2.97 0.70 จริง 
14. นักเรียนชอบจดบันทึกขอความหรือเน้ือเรื่องที่นาสนใจจากหนังสือที่อาน 2.48 0.80 ไมจริง 
15. นักเรียนจะคุยหรือเลาเรือ่งจากหนังสือที่อานใหเพ่ือนฟง 3.10 0.76 จริง 
16. นักเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับจากการอานหนังสือไปใชใน  
     ชีวิตประจําวันได 

3.25 0.64 จริง 

17. นักเรียนไดความรูใหมๆ จากการอานหนังสือ 3.45 0.63 จริง 
รวม 3.01 0.32 จริง 

 

2.  พฤติกรรมการใชหองสมุดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนบานวังตาอนิทร 
2.1 การเขาใชหองสมุด พบวานักเรียนระดับมัธยมศึกษาเขาใชหองสมุดในระดับ 

มาก สัปดาหละ 5 วัน จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 13.40  ในระดับปานกลาง สัปดาหละ 3 -4 วัน  
จํานวน  24 คน คิดเปนรอยละ 35.80 และในระดับนอย สัปดาหละ 1-2 วัน จํานวน 34 คน คิดเปน
รอยละ 50.70 
  2.2 วัตถุประสงคในการเขาใชหองสมุด พบวานักเรียนระดับมัธยมศึกษาเขาใช
หองสมุดเพื่ออานหนังสือมากที่สุด จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 82.10  เพ่ือศึกษาคนควา จํานวน 
41  คน คิดเปนรอยละ 61.20 เพ่ือทําการบาน จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 52.20 และอ่ืน ๆ 
จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1.50 
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2.3 การยืมหนังสือออกนอกหองสมุด พบวานักเรียนมัธยมศึกษายมืหนังสือออก 
นอกหองสมุดไมบอย มีจํานวนมากที่สุด 58 คน คิดเปนรอยละ 86.60 ยืมบอยครั้ง จํานวน 6 คน คิด
เปนรอยละ 9.00 และไมเคยยืม จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 4.50 

2.4 ประเภทของหนังสือที่ชอบอาน พบวาหนังสือประเภทที่นักเรียนระดบัมัธยม 
ศึกษาชอบอานมากที่สุด คือ การตูน จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 70.10 รองลงมาคือนิทาน 
จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 55.20  ความรูทั่วไป จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 46.30 นิยาย 
จํานวน 29 คิดเปนรอยละ 43.30 เรื่องสั้น จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 26.90 หนังสือเกี่ยวกบั
อาชีพ จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 22.40  และอ่ืน จํานวน 5 คน คดิเปนรอยละ 7.50 ตามลําดับ  

3.  ความพึงพอใจที่มีตอบริการหองสมุดโรงเรียน พบวานักเรียนระดับมัธยมศึกษามีความพึง
พอใจตอบริการของหองสมุดโดยรวมอยูในระดับมาก ( x =2.85) เม่ือพิจารณารายขอพบวา มีความ
พึงพอใจในระดับมากเกือบทุกขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ขอแรก คือหองสมุดมีความสะอาดและนา
เขาใช (x =3.37) หยิบหนังสือจากชั้นไดงาย ( x =3.33) เวลาเปด-ปดของหองสมุดเหมาะสม ( x =
3.00) ดังแสดงในตาราง 12 
 
ตาราง 12 ความพึงพอใจตอการบริการหองสมุดของนักเรียนมัธยมศึกษาในโรงเรียนบานวังตาอินทร 
 

ขอคําถาม x  S.D. แปลผล 

1. จํานวนหนังสือที่ในหองสมุดมีเพียงพอ 2.78 0.65 พอใจมาก 
2.  มีหนังสือใหมเขามาในหองสมุดเสมอ 2.60 0.70 พอใจมาก 
3. หนังสือไมชํารุดฉีกขาด 2.99 0.77 พอใจมาก 
4. จํานวนเกาอ้ีหรือที่น่ังมีเพียงพอ 2.93 0.75 พอใจมาก 
5. จํานวนพื้นที่ของหองสมุดไมคับแคบ 2.79 0.83 พอใจมาก 
6. จํานวนคอมพิวเตอรใชคนหาหนังสือมีเพียงพอ 2.36 1.00 พอใจนอย 
7. จํานวนคอมพิวเตอรใชสบืคนอินเทอรเน็ตมีเพียงพอ 2.39 0.92 พอใจนอย 
8. เวลาเปด-ปดของหองสมุดเหมาะสม 3.00 0.70 พอใจมาก 
9. มีครูชวยเหลือแนะนําในหองสมุดอยางดี 2.99 0.83 พอใจมาก 
10. หยิบหนังสือจากชั้นไดงาย 3.33 0.56 พอใจมาก 
11. หองสมุดมีความสะอาดและนาเขาใช 3.37 0.69 พอใจมาก 
12. หองสมุดมีความเงียบสงบ 2.91 0.79 พอใจมาก 
13. จํานวนหนังสือที่ใหยืมออกนอกหองสมุดมีเพียงพอ 2.72 0.83 พอใจมาก 
14. ระยะเวลาที่ใหยืมมีเพียงพอ 2.85 0.66 พอใจมาก 

รวม 2.85 0.39 พอใจมาก 
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สําหรับความคิดเห็นเพ่ิมเตมิของนักเรียนระดับมัธยมศกึษาโรงเรียนบานวังตาอินทรมี
ขอเสนอแนะดังน้ี (1) ดานกายภาพของหองสมุด อยากใหมีคอมพิวเตอรเพ่ิมมากขึ้น จํานวน30 คน  
อยากใหหองสมุดกวางมากขึ้น จํานวน 25 คน  อยากใหมีโตะ-เกาอ้ี เพ่ิมมากขึ้น จํานวน 6 คน  
อยากใหมีเครื่องปรับอากาศ จํานวน 6 คน อยากใหหองสมุดเงียบสงบ จํานวน 3 คน อยากให
หองสมุดสวยงาม จํานวน 3 คน อยากใหหองสมุดสะอาด จํานวน 3 คน และอยากใหมีอินเทอรเน็ต 
จํานวน 2 คน (2) ดานทรัพยากรสารสนเทศ อยากใหหนังสือมีปริมาณมากขึ้น จํานวน 17 คน  
อยากใหมีหนังสือใหมๆ จํานวน 15 คน  อยากใหมีหนังสือประเภทความรู/วิชาการเพิ่มมากขึ้น 
จํานวน 5 คน อยากใหมีหนังสือที่หลากหลายประเภท จํานวน 4 คน (4) ดานการใหบริการของ
หองสมุด อยากใหขยายเวลาการใหบริการเพิ่มมากขึ้น จํานวน 3 คน อยากใหจัดวางหนังสือใหเปน
ระเบียบ จํานวน 2 คน 

 
ความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงานหองสมุดของครูโรงเรียนบานวังตาอินทร 

1. การใหการสนับสนุนการพัฒนาหองสมุด 
 ชวงกอนการพัฒนาหองสมุด  ครูโรงเรียนบานวังตาอนิทรมีความเห็นวาบทบาทใน

การสนับสนุนการพัฒนาหองสมุดของครูโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (x =4.61) เม่ือพิจารณาเปน
รายขอ พบวาขอที่อยูในระดับมากที่สุด ไดแก หองสมุดมีความสําคญัตอการเรียนการสอน ( x =
4.79) สนับสนุนใหมีการพัฒนาหองสมุด ( x =4.64) และนโยบายการพัฒนาหองสมุดของผูบริหาร 
( x =4.57) ตามลําดับ สําหรับขอที่อยูในระดับมาก คือ สนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน 
(x =4.43) ดังแสดงในตาราง 13 

 
ตาราง 13 การใหการสนับสนุนการพัฒนาหองสมุดของครู 

 

การสนับสนุน x  S.D แปลผล 
หองสมุดมีความสําคัญตอการเรียนการสอน 4.79 0.58 มากที่สุด 
นโยบายการพัฒนาหองสมุดของผูบริหาร 4.57 0.65 มากที่สุด 
สนับสนุนใหมีการพัฒนาหองสมุด 4.64 0.50 มากที่สุด 
สนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน 4.43 0.76 มาก 

รวม 4.61 0.41 มากที่สุด 
 

สําหรับบทบาทของครูโรงเรียนบานวังตาอินทรในการดําเนินงานพัฒนาหองสมุด 
มีตามลําดับดังน้ี ชวยเหลือในเรื่องการตดิตอประสานงานเพื่อขอความรวมมือจากชุมชน มีมากที่สุด 
จํานวน 6 คน รองลงมา คือใหคําแนะนําเกี่ยวกับแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาหองสมุด 
กําหนดใหนักเรียนในชั้นที่รับผิดชอบไปชวยทํางานเมื่อเริ่มพัฒนา จํานวน 5 คน เทากัน เขารวม
วางแผนงานการพัฒนาหองสมุด จํานวน 2 คน เขารวมเปนคณะกรรมการหองสมุด และชวยเหลือใน
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การระดมทุน เชน การขอรับบริจาค จํานวน 1 คน เทากัน 
ระหวางดําเนินงานการพัฒนาหองสมุด (Process) ครูที่เขารวมกิจกรรมการ 

พัฒนาหองสมุดในฐานะกรรมการหองสมุด มีความคิดเห็นวา มีบทบาทในฐานะเปนกรรมการฝาย
ประเมินผล จํานวน 3 คน เปนกรรมการในการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน และรวมเปนสังเกตการณ
,จัดหาทุน จํานวน 2 คน เทากัน สําหรับครูที่ใหการสนบัสนนุการพฒันาหองสมุดที่ไมไดเปน
กรรมการ มีความคิดเห็นวา มีบทบาทในการสนับสนุนใหนักเรียนเขามาชวยงานหองสมุดอยาง
ตอเน่ือง จํานวน 9 คน ใหคําปรึกษาแนะนําในการทํางาน จํานวน 8 คน เขารวมอบรมเก่ียวกบั  
“การใชหองสมุด” จํานวน 3 คน และชวยคัดเลือกหนังสือ จํานวน 1 คน 

2. พฤติกรรมการใชหองสมุดของครูโรงเรียนบานวังตาอินทร 
2.1 การเขาใชหองสมุดโรงเรยีน พบวาครูไมไดเขาใชหองสมุดมีจํานวนมากที่สุด  

จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 28.60  เขาใชในระดับมาก สัปดาหละ 5 วัน จํานวน 3 คน คิดเปนรอย
ละ 21.40 ในระดับปานกลาง สัปดาหละ 3-4 วัน จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 21.40 และในระดับ
นอย สัปดาหละ 1-2 วัน จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 28.50 

2.2 วัตถุประสงคในการเขาใชหองสมุด พบวาครเูขาใชหองสมุดเพื่อการศึกษา 
คนความากทีสุ่ด จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 85.70  อานหนังสือเพ่ือความบันเทิง จํานวน 6 คน 
คิดเปนรอยละ 42.90 และเขาใชเพ่ือการเตรียมการสอน จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 35.70 

2.3 การยืมหนังสือออกนอกหองสมุดของครูโรงเรียนบานวงัตาอินทร พบวายืมไม 
บอย จํานวนมากที่สุด 10 คน คิดเปนรอยละ 71.40 ไมเคยยืมหนังสือ จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 
21.40 และยืมบอยครั้ง จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 7.10 

2.4 ประเภทหนังสือที่ครูโรงเรียนบานวังตาอินทรชอบอาน พบวาหนังสือประเภท 
ความรูทัว่ไปครชูอบอานมากที่สุด จํานวน 12 คน  คิดเปนรอยละ 85.70  หนังสือตํารา/วิชาการ 
จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 71.40  คูมือประกอบอาชีพ จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 64.30  
เรื่องสั้น จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 42.90 นิยาย จํานวน 4 คน คดิเปนรอยละ 28.60 และอ่ืน ๆ 
จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 7.10 ตามลาํดับ  

2.5 การนํานักเรียนมาจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนการสอนในหองสมุด พบวาครูนํา 
นักเรียนมาจัดกิจกรรมในหองสมุดไมบอย มีจํานวนมากที่สุด คือจํานวน 7 คน คดิเปนรอยละ 50.00 
บอยครั้ง จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 28.60 และไมเคยนํานักเรียนมาจัดกิจกรรม จํานวน 3 คน คิด
เปนรอยละ 21.40  ตามลําดับ  

3. ความพึงพอใจที่มีตอบรกิารหองสมุดของครูโรงเรียนบานวังตาอนิทร พบวาครูมีความ 
พึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก (x =2.50) เม่ือพิจารณารายขอพบวามีความพึงพอใจระดับมาก 
จํานวน 11 ขอดวยกัน ขอที่มีคาเฉลี่ย ตัง้แต 3.00 มีดังน้ี ระยะเวลาในการใหยืม ( x =3.14)  
มนุษยสัมพันธของผูใหบรกิาร ( x =3.07) และความเงียบสงบในหองสมุด ( x =3.00) ตามลําดับ 
ดังแสดงในตาราง 14 
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ตาราง 14 ความพึงพอใจที่มีตอบริการของหองสมุดของครูโรงเรียนบานวังตาอินทร 
 

ขอคําถาม x  S.D. แปลผล 
1. จํานวนหนังสือที่ในหองสมุดมีเพียงพอ 2.50 0.52 มาก 
2.  ความทันสมัยของหนังสือในหองสมุด 2.43 0.65 นอย 
3. สภาพตัวเลมหนังสือ (เกา ชํารุด) 2.07 0.48 นอย 
4. จํานวนที่น่ังอาน 2.00 0.56 นอย 
5. จํานวนพื้นที่โดยรวมของหองสมุด 1.86 0.54 นอย 
6. จํานวนคอมพิวเตอรใชในการคนหาหนังสือ 1.50 0.52 นอย 
7. จํานวนคอมพิวเตอรใชในการสืบคนอินเทอรเน็ต 1.50 0.52 นอย 
8. เวลาเปด-ปดของหองสมุด 2.50 0.65 มาก 
9. การมีสวนรวมในการแนะนําหนังสือเขาหองสมุด 2.29 0.73 นอย 
10. การสงเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนการสอน 2.43 0.85 นอย 
11. ความสะดวกในการหยบิตวัเลมจากชัน้ 2.71 0.83 มาก 
12. สภาพความเรียบรอยของชั้นวางหนังสือ 2.93 0.48 มาก 
13. บริเวณทีน่ั่งอานสะอาด/เรียบรอย 2.93 0.27 มาก 
14. ความเงียบสงบในหองสมุด 3.00 0.39 มาก 
15. แสงสวางในหองสมุด 2.93 0.62 มาก 
16. ความสะดวกของเคานเตอรบริการยมื-คืน 2.71 0.61 มาก 
17. ปายประกาศ/ประชาสมัพันธกิจกรรม 2.79 0.70 มาก 
18. มนุษยสัมพันธของผูใหบริการ 3.07 0.92 มาก 
19. จํานวนหนังสือที่ใหยืม 2.64 0.50 มาก 
20. ระยะเวลาในการใหยืม 3.14 0.36 มาก 

รวมทั้งหมด 2.50 0.28 มาก 
 

 



บทที่ 5 
การอภิปรายผล 

 
โครงการวิจัยเรื่อง การติดตามผลการดําเนินงานบริการวิชาการแกชมุชนในภาคกลาง ที่

ประกอบดวยการติดตามผลการดําเนินงานหองสมุด 3 แหง ไดแก  1) หองสมุดพระพุฒาจารย (โต 
พรหฺมรํสี) วัดระฆังโฆสติารามวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร 2) โรงเรียนสุเหราบานดอน 
กรุงเทพมหานคร และ 3) โรงเรียนบานวงัตาอินทร จังหวัดลพบุรี โดยใชกระบวนการการเก็บ
รวบรวมและวเิคราะหขอมูลของการดําเนินโครงการและพิจารณาบงชี้ถึงจุดเดนหรือจุดดอยของ
โครงการดวยวิธีการประเมนิผลแบบซปิป (CIPP model) 

 
ผลการประเมินแบบซิปป 

1. ดานบริบท ไดแก วัตถปุระสงคและเปาหมายของโครงการบริการวิชาการแกชมุชน  
สรุปไดวาสํานกัหอสมุดกลาง มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ไดดําเนินการตาม 

วัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการบริการวิชาการแกชุมชน  โดยดําเนินกิจกรรมแกหองสมุด
โรงเรียนทั้ง 3 แหง ซ่ึงประกอบดวย  

1) การปรับปรุงทางกายภาพ ไดแกการพัฒนาบริเวณนั่งอาน ชั้นวางหนังสือ  
การทาสีหองสมุด การปรับปรุงสวนหยอมและการจัดบรรยายสงเสริมการใชหองสมุด 

2) การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ไดแก การจัดหาหนังสือและวัสดหุองสมุด  
การจัดซื้อการขอรับบริจาค 

3) การจัดวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ 
4) การจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน ไดแกการสงเสริมการอานภาษาไทย  

การสงเสริมการอานภาษาอังกฤษ การสอนศิลปะ การเลานิทาน การเลาเรื่องหนังสือ การเลานิทาน
ประกอบทาทาง 

5) การวิเคราะหหมวดหมูหนังสือและการลงรายการฐานขอมูลใหกับทรพัยากร 
สารสนเทศที่ไดจัดหาใหกับหองสมุด 

6) การจัดการอบรมความรูเบื้องตนทางบรรณารักษศาสตรใหแกครผููปฏิบัติหนาที่ 
บรรณารักษ 

2. ดานปจจัยนําเขา ไดแก 1) ความพรอมของผูบริหารโรงเรียน 2) ความพรอมของ
บุคลากรในโรงเรียน 3) การจัดสรรงบประมาณ ดังน้ี 

1) ดานความพรอมของผูบริหารหองสมุด พบวาหองสมุดทั้ง 3 แหงไมมีแผนการ 
พัฒนาหองสมุดที่เปนลาย-ลกัษณอักษร จึงสงผลใหไมมีการกําหนดแผนการพัฒนาหองสมุดในระยะ
ยาว นอกจากนั้น การเปลี่ยนแปลงผูบริหารของโรงเรียนสุเหราบานดอน และโรงเรียนบานวังตา
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อินทร ทําใหการพัฒนาหองสมุดไมตอเน่ืองและไมมีทิศทางในการพฒันาที่ชัดเจน  ประกอบกับ
ผูบริหารโรงเรียนมีภาระงานมาก หรือมีการเปลี่ยนแปลงตวัผูบริหารโรงเรียน  สําหรับหองสมุดพระ
พุฒาจารย (โต พรหฺมรํสี) พระครูปลัดธรีวัฒน (เผชิญ กวิวํโส) ไดรับมอบหมายใหกํากับดูแล
หองสมุด โดยการบริหารจัดการหองสมุดในระยะแรกมีคณะสงฆทําหนาที่เปนคณะ กรรมการเพื่อ
พัฒนาหองสมุด ซ่ึงตอมาคณะกรรมการบางรูปไดรับสมณศักดิ์สูงขึ้นทําใหมีศาสนกิจมากขึ้นไม
สามารถเขามามีสวนรวมกบักิจกรรมของหองสมุดไดและคณะกรรมการบางรูปไดยายไปจําพรรษาที่
วัดอ่ืน ทําใหเปนอุปสรรคในการบริหารจัดการหองสมุดพระพุฒาจารยมากขึ้น 

2) ดานความพรอมของบุคลากรในโรงเรียน พบวาในหองสมุดโรงเรียนสุเหรา 
บานดอน ครูบรรณารักษมีชั่วโมงการสอนมาก ทําใหเวลาที่จัดทํากจิกรรมสงเสริมการอานของ
หองสมุดนอยลง ขณะเดียวกันผูบริหารโรงเรียนมีความเหน็วาครูบรรณารักษควรเปนผูที่มีความ
กระตือรือรนในการแสวงหาความรูและกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือนํามาจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน 
อยางไรก็ตาม โรงเรียนนี้มีคณะกรรมการหองสมุดที่มีสวนรวมในการจัดกิจกรรม และมีนักเรียนทํา
หนาที่เจาหนาที่หองสมุดที่เรียกวา “กลุมบรรณารักษนอย” ขณะที่หองสมุดโรงเรียนบานวังตาอินทร
ไมมีครูบรรณารักษโดยตรง การดําเนินงานหองสมุดใชครูอัตราจาง และมีครภูาษาไทยมีสวนรวมใน
การจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน มีนักเรียนชวยงานหองสมุด 7 คน สําหรับหองสมุดพระพุฒาจารย 
มีฆราวาส 1 คนปฏิบตัิงานเจาหนาที่หองสมุดใหบริการสืบคนขอมูล และใหคําแนะนําที่เกี่ยวกบั
เว็บไซตตาง ๆ  แตไมมีการจัดดําเนินงานกิจกรรมสงเสริมการอานหรือกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู
อ่ืน ๆ 

3) ดานการจัดสรรงบประมาณ พบวาผูบริหารโรงเรียนสุเหราบานดอนและโรงเรียน 
บานวังตาอินทรไดรับงบประมาณสําหรับการจัดซื้อหนังสือ แตขาดงบประมาณสําหรับการปรับปรุง
ทางกายภาพของหองสมุด สําหรับโรงเรียนบานวังตาอินทร มีแผนการขยายพื้นที่หองสมุดให
กวางขวางขึ้น แตเน่ืองจากตองใชงบประมาณแผนดินเปนจํานวนมาก ทางโรงเรียนจึงมีแผนขอ
บริจาคจากหนวยงานอื่น ๆ เชน หนวยงานเอกชน  องคการบริการสวนตําบล ฯลฯ  แตยังขาดความ
ชัดเจนในผลการของบประมาณ สําหรับหองสมุดพระพุฒาจารย (โต พรหฺมรํส)ี ไมไดรับงบประมาณ
ของหองสมุดโดยตรง ไดรับงบประมาณเฉพาะกรณี  

3. ดานกระบวนการ  ไดแก 1) การจัดทางกายภาพ  2) การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
3) กิจกรรมสงเสริมการอาน 

1) ดานการจัดทางกายภาพ พบวาหองสมุดโรงเรียนทั้ง 2 แหงมีปญหาเรื่องความ 
คับแคบ หองสมุดโรงเรียนสุเหราบานดอนมีขนาด 1 หองเรียน แตตองแบงพ้ืนที่ใหกับการเรียนการ
สอนบางวิชา ครุภัณฑของหองสมุดมีจํานวนไมเพียงพอและมีขนาดไมเหมาะสม  สวนหองสมุด
โรงเรียนบานวังตาอินทร มีการลดขนาดของหองสมุดจาก 1 หองเรียนมาเหลือเพียงแคครึ่งหองเรียน 
แสงสวางมีไมเพียงพอ อากาศไมถายเท รอนอบอาว พัดลมมีไมเพียงพอ  ที่น่ังอานไมเพียงพอ   
สําหรับหองสมุดพระพุฒาจารย มีปญหาที่ตั้งไกลจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม ทําใหสามเณรไม
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สามารถเขาใชไดสะดวก ทําใหผูใชบริการมีนอยมาก อีกทั้งเวลาเปด-ปดหองสมุดไมแนนอน ทําให
สามเณรและภิกษุไมสามารถเขาใชบริการของหองสมุด 

2) การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ พบวาหองสมุดโรงเรียนทั้ง 2 แหงจัดสรร 
งบประมาณใหแกโรงเรียนอยางตอเน่ือง แตในจํานวนที่จํากัด เวนแตหองสมุดพระพุฒาจารย 
(โต พรหฺมรํสี) ที่ขาดความเคลื่อนไหวของการจัดหาทรัพยากรหองสมุด  

3) กิจกรรมสงเสรมิการอาน พบวาครูผูสอนในโรงเรียนสุเหราบานดอน และ 
โรงเรียนบานวังตาอินทร มีสวนสนับสนุนการพัฒนาหองสมุดในรูปของการเปนคณะกรรมการ
หองสมุด นอกจากนี้ หองสมุดโรงเรียนสุเหราบานดอนและโรงเรียนบานวังตาอินทร ครูผูสอนยังเห็น
สอดคลองกันวาครูสนับสนนุการพัฒนาหองสมุดโดยการใหคําแนะนําเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนา
หองสมุด และการสนับสนุนใหนักเรียนชวยงานหองสมุดอีกดวย แตยังขาดเรื่องการจัดกิจกรรม
สงเสริมการอาน สวนหองสมุดพระพุฒาจารย (โต พรหฺมรํสี) ไมไดมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน
แตอยางใด 

4. ดานผลผลิต ไดแก 1) พฤติกรรมการใชหองสมุดของนักเรียน  2) พฤติกรรมการใช 
หองสมุดของครู  3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบริการหองสมุด  4) ความพึงพอใจของครูที่มี
ตอบริการหองสมุด  5) นิสัยรักการอานของนักเรียน 

1) พฤติกรรมการใชหองสมุดของนักเรียน พฤติกรรมการใชหองสมุดของนักเรียน 
ระดับประถมศึกษาของทั้งโรงเรียนสุเหราบานดอน และโรงเรียนบานวังตาอินทร พบวามีการเขาใช
หองสมุดสัปดาหละ 3 วัน มากที่สุด วัตถปุระสงคของการเขาใชคือเพ่ือศึกษาคนควา แตพฤติกรรม
การที่นักเรียนยืมหนังสือไมบอยนั้นไมสอดรับกับความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกบัพฤติกรรมนิสัย
รักการอานโดยการยืมหนังสือจากหองสมุด แสดงใหเห็นวานักเรียนทราบวานิสยัรักการอานนั้นคือ
การยืมหนังสือไปอานที่บาน แตในความเปนจริงนักเรียนไมคอยไดยืมหนังสือไปอาน ซ่ึงสอดคลอง
กับงานวิจัยของปทมา อินทรวิมล (2552.  บทคัดยอ) ที่ศึกษาองคประกอบตอแรงจูงใจในการใช
หองสมุดของนักเรียนชวงชัน้ที่ 2 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร พบวาองคประกอบที่
สัมพันธทางบวกกับแรงจูงใจในการใชหองสมุดของนักเรียน ไดแก นิสัยรักการอาน การสนับสนุน
ดานการอานของผูปกครอง ลักษณะทางกายภาพของหองสมุด การสนับสนุนการใชหองสมุดของครู 
และการเลยีนแบบเพื่อนในการใชหองสมุด  สําหรับประเภทของหนังสือที่ชอบอานมากที่สุดคือ
หนังสือการตูนและนิทาน ซ่ึงสอดคลองกับวัยของนักเรียนระดับประถมศึกษาที่สวนใหญชอบอาน
นิทานหรือการตูนเพราะเขาใจงาย และมีรูปภาพประกอบ  

ขณะที่พฤติกรรมการใชหองสมุดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน  
พบวานักเรียนของโรงเรียนสุเหราบานดอนเขาใชหองสมุด 3 วันตอสัปดาหมากที่สุด สวนโรงเรียน
บานวังตาอินทรเขาใชหองสมุด 2 วันตอสัปดาห สวนวัตถุประสงคในการเขาใชหองสมุดของทั้ง 
2 แหง คืออานหนังสือ และยืมหนังสือไมบอย การยืมหนังสือไมสอดรับกับนิสัยรกัการอาน
เชนเดียวกบันักเรียนระดับประถมศึกษา  สวนประเภทของหนังสือที่อานมากที่สุด คือ การตูน นิทาน 
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และความรูทั่วไป ตามลําดับ ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของธิดา สุวรรณสาครกุล (2554: บทคัดยอ) 
ที่พบวานักเรยีนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวมสวนใหญอานการตูนใหความบันเทิง 
นิตยสารบันเทิง และหนังสือพิมพ ตามลําดับ แสดงวานักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนทั้ง 
2 แหง แมวามีศักยภาพที่จะอานหนังสือ ประเภทเรื่องสั้น นิยาย หรือหนังสือเกี่ยวกับอาชีพได แต
ยังคงชอบอานหนังสือที่อานงายกวา ซ่ึงครูผูสอนและบรรณารักษควรฝกฝนใหนักเรียนมัธยมศึกษา
ไดอานหนังสือประเภทอ่ืน ๆ ใหมากขึ้น 

2) พฤติกรรมการใชหองสมุดของครู   
พบวาพฤติกรรมการใชหองสมุดของครูผูสอนทั้ง 3 แหงเขาใชหองสมุด 

คอนขางนอย สําหรับวตัถุประสงคที่เขาใชคือเพ่ือศึกษาคนควา การยืมหนังสือมีนาน ๆ ครั้ง 
ประเภทของหนังสือที่เลือกอานคือตําราวิชาการและความรูทั่วไปสําหรับการนํานักเรียนเพ่ือจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในหองสมุดนอยเชนกัน ซ่ึงคลายคลึงกบัผลงานวิจัยของจารวี ฟกโพธิ์ 
(2554.  บทคดัยอ) ที่พบวาครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา 
กรุงเทพมหานคร เขต 1 มีการใชหองสมุดประกอบการสอนโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือแยก
เปนรายขอมีการใชระดับมากในเรื่องของการกําหนดหัวขอเกี่ยวกบัเนื้อหาที่สอนใหนักเรียนไปศึกษา
คนควาเพิ่มเตมิจากหนังสือทั่วไป  สวนในเร่ืองของการนํานักเรียนไปจัดกิจกรรมในหองสมุด พบวา
ครูผูสอนในโรงเรียนสุเหราบานดอน และโรงเรียนบานวังตาอินทร ยกเวนโรงเรียนพระปริยัตธิรรม 
วัดระฆังโฆสติาราม  มีการนํานักเรียนเพ่ือจัดกิจกรรมในหองสมุดนาน ๆ ครั้งและไมบอย ที่เปน
เชนนั้นก็อาจเนื่องมาจากจํานวนภาระงานสอนในหองเรียนของอาจารยแตละคนมีจํานวนมาก หรือ
เคยชินกับการสอนในรูปแบบเดิม คือ การบรรยายในชั้นเรียนโดยใชแบบเรยีนและเอกสารที่อาจารย
มีอยูเพ่ือใชประกอบการสอนเปนหลกั 

3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการบริการหองสมุด 
ความพึงพอใจตอบริการของหองสมุด พบวานักเรียนประถมศึกษาของทั้ง  

โรงเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก สําหรับรายละเอียดของความพึงพอใจตอบริการ
ของหองสมุด ที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือหองสมุดมีความสะอาดและนาเขาใช สวนความพึงพอใจ
ที่อยูในระดับนอยคือจํานวนคอมพิวเตอรใชคนควาและใชสบืคนอินเทอรเน็ต  

สําหรับความพึงพอใจที่มีตอบริการหองสมุด นักเรียนมัธยมศึกษามีความ 
พึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก สําหรับรายละเอียดของความพึงพอใจตอบริการของหองสมุดที่มี
ความพึงพอใจมากที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดของโรงเรียนสุเหราบานดอนคือหยิบหนังสือจากชั้นไดงาย และ
ของโรงเรียนบานวังตาอินทรคือหองสมุด มีความสะอาดและนาเขาใช สวนความพึงพอใจนอยทั้ง 
2 แหงมีความคิดเห็นตรงกนัคือ จํานวนคอมพิวเตอรใชคนหาหนังสือมีเพียงพอ และจํานวน
คอมพิวเตอรใชสืบคนอินเทอรเน็ตมีเพียงพอ ซ่ึงสอดรับกบัความตองการของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา ที่ตองการใชคอมพิวเตอรเพ่ือสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ตและคนหาหนังสือใน
ฐานขอมูลเพ่ิมมากขึ้น 
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4) ความพึงพอใจของครูที่มีตอบริการหองสมุด   
ความพึงพอใจที่มีตอบริการหองสมุด พบวาครขูองหองสมุดทั้ง 3 แหง 

มีความพึงพอใจตอบริการของหองสมุด ซ่ึงรายละเอียดของการบริการมีความแตกตางกัน เชน 
ครูผูสอนของโรงเรียนสุเหราบานดอนและครูผูสอนโรงเรียนบานวังตาอินทรมีความพึงพอใจใน 
มนุษยสัมพันธของผูใหบรกิารมากที่สุด คณะกรรมการหองสมุดพระพุฒาจารยพึงพอใจในลักษณะ
ทางกายภาพมากที่สุด เชนความเรียบรอยของชั้นวางหนังสือ แสงสวางในหองสมุด ความเงียบสงบ
ในหองสมุด เปนตน  

5) นิสัยรักการอานของนักเรียน 
นิสัยรักการอานของนักเรียนประถมศึกษาในโรงเรียนสุเหราบานดอนและ 

โรงเรียนบานวังตาอินทร พบวานักเรียนมีนิสัยรักการอานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด  คือ นักเรียนไดรับ
ความรูใหม ๆ จากการอานหนังสือ ทั้งน้ีอาจเปนเพราะนักเรียนเห็นวาการอานจะทําใหมีความรูเพ่ิม
มากขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาสภาพการอานของนักเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
(กรมวิชาการ.  2545: ออนไลน) ที่พบวานักเรียนใหเหตุผลในการอานโดยเรียงจากมากไปหานอย
ตามลําดับ ไดแก ชวยเพ่ิมพูนความรู เพ่ือความสนุกสนานเพลิดเพลิน และชอบอาน สวนนิสัยรกัการ
อานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดของโรงเรียนสุเหราบานดอน คือ นักเรียนอานหนังสือที่ชอบซํ้า ๆ กัน
หลายครั้ง สวนโรงเรียนบานวังตาอินทร คือ นักเรียนแลกเปลีย่นหนังสืออานกับเพ่ือน 

ขณะที่นิสัยรักการอานของนักเรียนมัธยมศึกษาของโรงเรียนสุเหราบานดอน 
และโรงเรียนบานวังตาอินทร พบวานิสยัรักการอานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ นักเรียนชอบไป
หองสมุด เพราะมีหนังสือที่หลากหลายประเภทใหเลือกอาน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของสกุณี 
เกรียงชัยพร (2548: บทคัดยอ) ที่ศึกษาองคประกอบทีมี่อิทธิพลตอนิสัยรักการอานของนักเรียนชวง
ชั้นที่ 3 โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร พบวาองคประกอบดาน
สิ่งแวดลอมในโรงเรียน ไดแก ลักษณะทางกายภาพของหองสมุด เปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งใน
การสงเสริมนิสัยรักการอาน และสถานที่นักเรียนชอบอานมากที่สุด คือ หองสมุดโรงเรียน (กรม
วิชาการ.  2545: ออนไลน)  สวนนิสัยรักการอานที่นักเรียนเห็นวาไมเปนจริง คือ นักเรียนอาน
หนังสือพิมพทุกวัน ทั้งน้ีเน่ืองจากหองสมุดโรงเรียนสุเหราบานดอนเปดใหบริการเฉพาะชวงเชาและ
กลางวัน สวนหลังเลิกเรียนปดบริการ ทําใหนักเรียนไมสามารถอานหนังสือพิมพไดทันทุกวัน สวน
หองสมุดโรงเรียนบานวังตาอินทรไมมีหนังสือพิมพออกใหบริการทกุวัน  และนักเรียนในทั้ง 2 
โรงเรียน เห็นวานิสัยรักการอานที่ไมเปนจริง คือ นักเรียนชอบจดบันทึกขอความหรือเน้ือเรื่องที่
นาสนใจจากหนังสือที่อาน ซ่ึงอาจเปนเพราะวานักเรยีนไมเคยเขารวมกิจกรรมในลักษณะนี้หรือ
ครูผูสอนไมเคยจัดกิจกรรมเชนนี้ในการนาํนักเรียนเขาใชหองสมุด  

สําหรับความคิดเห็นเพ่ิมเตมิ พบวานักเรยีนของทั้ง 2 แหง มีความตองการดานตางๆดังน้ี 
ดานกายภาพของหองสมุดที่นักเรียนมีความตองการสงูสุด คือ  อยากใหหองสมุดมี 

พ้ืนที่กวางมากขึ้น และอยากใหมีคอมพิวเตอรเพ่ือใชในหองสมุดมากขึ้น 
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ดานทรัพยากรสารสนเทศทีนั่กเรียนมีความตองการสูงสุด คือจํานวนหนังสือใหม ๆ 
เพ่ิมมากขึ้น 

ดานการบริการของหองสมุดที่นักเรียนมีความตองการสูงสุด คือ อยากใหขยายเวลา 
การใหบริการ นอกจากนี้นักเรียนมัธยมโรงเรียนสุเหราบานดอน ยังตองการใหมีบรรณารักษอยู
ประจําที่หองสมุดและอยาก ใหหองสมุดจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน  สวนนักเรียนมัธยมศึกษา
โรงเรียนบานวังตาอินทร อยากใหหองสมุดจัดวางหนังสือใหเปนระเบียบ  
 
สรุป 

จากการติดตามผลการดําเนินงานบริการวชิาการแกชุมชนในภาคกลางขางตน พบวา
หองสมุดโรงเรียนยังคงดําเนินกิจกรรมการใหบริการอยางตอเน่ืองภายใตขอจํากัดตาง ๆ กัน
โดยเฉพาะความพรอมดานบุคลากรที่รับผิดชอบดําเนินการและดูแลกิจการดานหองสมุด เน่ืองจาก 
มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่รับผิดชอบในภาระหนาที่ดังกลาวตามวาระและเหตุอันจําเปนตาม
สถานการณ  จึงทําใหสามารถสรุปไดวา ปจจัยในการดําเนินงานหองสมุดประการหนึ่งที่สําคัญน้ัน 
ก็คือ บุคลากรที่รับผิดชอบภาระหนาที่งานหองสมุด คณะผูวิจัยจึงมุงไปที่ประเด็นการพัฒนาหรือ 
ใหความรูดานหองสมุดแกบุคลากรที่รับผดิชอบดวยการอบรมเชิงปฏบิัติการ  เน่ืองจากบุคลากรนี้ 
จะเปนตวัขบัเคลื่อนสําคัญใหงานหองสมุดสามารถดําเนินไปไดอยางตอเน่ือง ความรูเกี่ยวกับงาน
หองสมุดประกอบดวยความรูพ้ืนฐานในการวิเคราะหหมวดหมูหนังสือ และการบนัทึกรายการ
บรรณานุกรมลงในฐานขอมูล การจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน  และการดูแลบํารุงรักษาหนังสืออยาง
งาย ดวยความรูพ้ืนฐานเหลานี้จะทําใหบคุลากรที่รับผดิชอบสามารถนําไปปรับหรือประยุกตใชตาม
สภาวะของเหตุการณในแตละหองสมุดได 
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  ไมมี ใชวธิีการดําเนินการอยางไร................................................................................. 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

          2.2 ลกัษณะการบรหิารงานหองสมุด 

  ขึ้นตรงกบัฝายวชิาการ 

  เปนสวนหนึ่งของงาน (เชน งานแนะแนว) ที่ขึ้นตรงกับฝายวชิาการ 

  ลักษณะอ่ืน ๆ (ระบุ).................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

          2.3 ผูรับผิดชอบงานหองสมุด 

  ในรูปคณะกรรมการ ขอสําเนาเอกสาร 

  ครูบรรณารักษ 

  อ่ืน ๆ (ระบุ)................................................................................................................ 

..................................................................................................................................................... 

          2.4 ภาระงานที่กําหนดใหครูบรรณารักษ 

  เปนบรรณารักษอยางเดียว 

  เปนบรรณารักษและสอนดวย  ขอสําเนาเอกสาร (จํานวนชั่วโมงสอน) 

 เปนบรรณารักษ สอน และงานอื่น ๆ ขอสําเนาเอกสาร (จํานวนชั่วโมงสอน/ภาระงานอื่น

ทีไดรับมอบหมาย) 
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           2.5 การกําหนดงบประมาณใหกับหองสมุด 

  จัดแบงงบประมาณประจําป สําหรับหองสมุดโดยเฉพาะ 

  เปนงบประมาณที่รวมอยูกับงบประมาณชองฝายวชิาการ 

 ไมไดกําหนดใหแนนอน หากตองการขออะไรใหอนุมัติเปนคราว ๆ 

 อ่ืน ๆ   (ระบุ).............................................................................................................. 

..................................................................................................................................................... 

          2.6 จํานวนงบประมาณที่ไดรับในชวงปที่ผาน (ขอตัวเลขภายหลัง) 

           2.7 การแสวงหาแหลงสนับสนุนดานการเงินและทรัพยากร 

  ไมไดดําเนินการ 

  ดําเนินการโดย............................................................................................................ 

          2.8 การสนับสนุนบรรณารักษในดานความรูทางดานบรรณารักษศาสตร 

  ใหเรียนรูเอง 

  ใหเรียนรูกับบรรณารักษโรงเรียนอ่ืน 

 สงไปอบรมกับสมาคมหองสมุดฯ 

 อ่ืน ๆ (ระบุ)................................................................................................................ 

           2.9 การสนับสนุนหองสมุดในดานบุคลากร 

 ใหครูในโรงเรียนไปชวยงานหองสมุด และมีการอํานวยความสะดวกอยางไร เชน 

ยืดหยุนดานเวลาดานภาระงานสอน

..................................................................................................................................................... 

 ใหนักเรียนไปชวยงานหองสมุด ใหนโยบายไปหรือไม อยางไร 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

           2.10 การใหความสําคัญตอหองสมุด 

       1) กําหนดใหครูผูสอนวางแผนการสอน โดยมีกิจกรรมที่ตองนํานักเรียนมาใชหองสมุด 

     ใช       ไมใช 

อยางไร.................................................................................................................................... 

       2) สนับสนุนใหบรรณารักษจัดกิจกรรมเลานิทาน หรือแนะนําหนังสือในหองสมุด 

สัปดาหละครัง้ 

      ใช       ไมใช 
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       3) กําหนดใหบรรณารักษสอนการใชหองสมุดแกนักเรียนทุกชัน้เรียนในชัว่โมงกิจกรรม

พัฒนาผูเรียน    ใช       ไมใช 

       4) สนับสนุนใหมีกาหมุนเวียนหนังสอือานในหองเรียน     ใช      ไมใช 

       5) สนับสนุนนักเรียนใหมีการจัดตั้งชมรมหองสมุด     ใช      ไมใช 

       6) กําหนดใหหองสมุดเปดบริการนอกเวลาราชการ     ใช      ไมใช 

  หาก ใช  กําหนดเวลาหรือแนวปฏิบตัิอยางไร 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

            2.11 การปรับปรงุพัฒนาหองสมุด 

       1) มีการพัฒนาสถานที่ในหองสมุดเปนระยะ     ใช      ไมใช 

ไดแก ทาสี ปรับขยายหอง อ่ืนๆ 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

       2) จัดหาคอมพิวเตอรในการคนหาหนังสือเพ่ิมเติม            ใช      ไมใช 

       3) จัดหาคอมพิวเตอรในการคนอินเทอรเน็ตเพ่ิมเติมเพ่ิมเติม   ใช      ไมใช 

       4) สนับสนุนโปรแกรมหองสมุดเพื่อใชในการคนหาหนังสือ      ใช    ไม 

       5) สนับสนุนการจัดหาหนังสือ สื่อ อ่ืนๆ เขาหองสมุด             ใช     ไมใช 

เชน หางบใหตางหากเพิ่ม

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

             2.12 การแสวงหาแหลงสนับสนุนจากชุมชนหรือที่อ่ืน ๆ 

       1) ขอความรวมมือ/การสนับสนุนกับหนวยงานของรัฐเพ่ือเปนแหลงสนับสนุน   

                            ใช   ไมใช เชน เครือขายระหวางโรงเรียน หนวยงานรัฐดวยกัน

..........................................................................................................................................................    

      2) ขอความรวมมือ/สนับสนุนภายในชุมชน   ใช   ไมใช 

เชน วัด อบต. อบจ

.......................................................................................................................................................... 

       3) ขอความรวมมือ/การสนับสนุนภายนอกชุมชน     ใช   ไมใช 

เชน องคกรหรือมูลนิเอกชนตาง ๆ...................................................................................................... 
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3. ตามความคิดเห็นของทานแลว คิดวาปจจัยทีช่วยเกื้อหนุนความสําเร็จของหองสมุด 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

4. ปญหา/อุปสรรค หรือขอจํากัดตางๆ ที่ประสบ ไดแก 

 งบประมาณ

......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

 บุคลากร

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 
 อาคารสถานที่

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 
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แบบสอบถามนิสัยรักการอานสําหรับนักเรียนประถมศึกษา 

โรงเรียน.................................................................................................................. 

ระดับชั้นที่เรยีน     ( ) ประถม 4    ( ) ประถม 5    ( ) ประถม 6 

คําชี้แจง ใหนักเรียนกาเครือ่งหมาย / ลงในชองที่ตรงกบัการกระทําของนักเรียนตามความเปนจรงิ 

ขอความ จริงมาก จริง ไมจริง ไมจริงเลย 

1. นักเรียนชอบอานหนังสือ     

2. นักเรียนอานหนังสือที่ชอบซํ้าๆ กันหลายครั้ง     

3. นักเรียนแลกเปลี่ยนหนังสืออานกับเพ่ือน     

4. นักเรียนเลาเรื่องจากหนังสือที่อานใหเพ่ือนฟง     

5. นักเรียนชอบเขารวมกิจกรรมในหองสมุด     

6. นักเรียนอานหนังสือเม่ือมีเวลาวาง     

7. นักเรียนดูแลรักษาหนังสือไมใหชํารุดเสียหาย     

8. นักเรียนยืมหนังสือจากหองสมุดไปอาน     

9. นักเรียนชอบไปอานหนังสือในหองสมุด     

10. นักเรียนไดรับความรูใหม ๆ จากการอานหนังสือ     
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แบบสอบถามพฤติกรรมในการใชบริการหองสมุดของนักเรียนประถมศึกษา 

คําชี้แจง โปรดกรอกขอความและทําเครือ่งหมาย / ลงในชองความเปนจริง 

โรงเรียน..................................................................................................................................... 

ระดับชั้นที่เรยีน ( ) ประถม 4 ( ) ประถม 5 ( ) ประถม 6 

ดานพฤติกรรมการใชหองสมุด 

1. นักเรียนเขาใชหองสมุดโรงเรียน 

( ) 5 วัน/สัปดาห ( ) 3 - 4 วัน/สัปดาห ( ) 1- 2 วัน/สัปดาห 

2. นักเรียนเขาใชหองสมุดโรงเรียนเพ่ือ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

( ) ศึกษาคนควาเพื่อการเรยีน ( ) ทําการบาน ( ) อานหนังสือเพ่ือความบันเทิง 

( ) อ่ืน ๆ โปรดระบ ุ

3. นักเรียนยืมหนังสืออกนอกหองสมุด 

( ) บอยครั้ง ( ) ไมบอย ( ) ไมเคยเลย (ระบุเหตุผล)....................... 

4. นอกจากหนังสือเรียนแลว นักเรียนชอบอานหนังสือประเภทไหน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

( ) เรื่องสั้น ( ) นิยาย ( ) หนังสือเกี่ยวกบัอาชีพ 

( ) ความรูทั่วไป ( ) นิทาน ( ) การตูน 

( ) อ่ืน ๆ โปรดระบ ุ
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ดานความพงึพอใจที่มีตอบริการของหองสมุด 

ขอความ 
พอใจมาก
ที่สุด 

พอใจ
มาก 

พอใจ
นอย 

พอใจนอย
ที่สุด 

1. จํานวนหนังสือที่ในหองสมุดมีเพียงพอ     

2. มีหนังสือใหมเขามาในหองสมุดเสมอ     

3. หนังสือไมชํารุดฉีกขาด     

4. จํานวนเกาอ้ีหรือที่น่ังมีเพียงพอ     

5. จํานวนพื้นที่ของหองสมุดไมคับแคบ     

6. จํานวนคอมพิวเตอรใชคนหาหนังสือมีเพียงพอ     

7. จํานวนคอมพิวเตอรใชสบืคนอินเทอรเน็ตมีเพียงพอ     

8. เวลาเปด-ปดของหองสมุดเหมาะสม     

9. มีครูชวยเหลือแนะนําในหองสมุดอยางดี     

10. หยิบหนังสือจากชั้นไดงาย     

11. หองสมุดมีความสะอาดและนาเขาใช     

12. หองสมุดมีความเงียบสงบ     

13. จํานวนหนังสือที่ใหยืมออกนอกหองสมุดมีเพียงพอ     

14. ระยะเวลาที่ใหยืมมีเพียงพอ     
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แบบสอบถามนิสัยรักการอานสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษา 

โรงเรียน....................................................................................................................................... 

ระดับชั้นที่เรยีน   (     )  มัธยม 1 - 3         (     ) มัธยม 4 - 6   

คําชี้แจง  ใหนักเรียนกาเครื่องหมาย / ลงในชองที่ตรงกับการกระทําของนักเรียนตามความเปนจริง 

 
ขอความ 

 
จริงมาก 

 
จริง 

 
ไมจริง 

 
ไมจริงเลย 

1. นักเรียนมักยืมหนังสือจากหองสมุดโรงเรียนไปอาน     
2. นักเรียนอานหนังสือพิมพทุกวัน     
3. เวลาวางชวงพักกลางวนั นักเรียนจะไปอานหนังสือใน
หองสมุด 

    

4. นักเรียนหาหนังสือมาอานเพิ่มเติมบทเรียนในแตละวชิา     
5. นักเรียนเขารวมกิจกรรมสงเสริมการอานของหองสมุด     
6. นักเรียนชอบอานหนังสือเม่ือมีเวลาวาง     
7. นักเรียนรูสึกวาเวลาหมดไปอยางรวดเร็วเม่ืออานหนังสือ     
8. นักเรียนชอบอานหนังสือใหมในหองสมุดของโรงเรียน     
9. นักเรียนชอบไปหองสมุด เพราะมีหนังสือหลากหลาย
ประเภทใหเลอืกอาน 

    

10. เม่ือนักเรียนอานหนังสือเสร็จแลว มักเก็บวางเปน
ระเบียบ 

    

11. เม่ือนักเรียนเกิดความสงสัยในเรื่องใด จะหาหนังสือที่
เกี่ยวกับเรื่องนั้นมาอานใหหายสงสัย 

    

12. นักเรียนคอยดูแลรักษาหนังสือไมใหชํารุดเสียหาย     
13. นักเรียนและเพื่อนแลกเปลี่ยนหนังสือกันอาน     
14. นักเรียนชอบจดบันทึกขอความหรือเน้ือเรื่องที่นาสนใจ
จากหนังสือที่อาน 

    

15. นักเรียนจะคุยหรือเลาเรือ่งจากหนังสือที่อานใหเพ่ือนฟง     
16. นักเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับจากการอานหนังสือไป
ใชในชวีติประจําวันได 

    

17. นักเรียนไดความรูใหม ๆ จากการอานหนังสือ      
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แบบสอบถามพฤติกรรมและความพงึพอใจในการใชบริการหองสมุดของนกัเรียน 

 

คําชี้แจง       โปรดกรอกขอความและทาํเครื่องหมาย / ลงในชองความเปนจริง 

 

โรงเรียน...................................................................................................................................... 

ระดับชั้นที่เรยีน   (     )  มัธยม 1 - 3         (     ) มัธยม 4 - 6   

 

ดานพฤติกรรมการใชหองสมุด 

1. นักเรียนเขาใชหองสมุดโรงเรียน 

      (     )  5 วัน/สัปดาห      (     ) 3 - 4 วัน/สัปดาห   (     ) 1- 2 วัน/สัปดาห  

2. นักเรียนเขาใชหองสมุดโรงเรียนเพ่ือ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

      (     )  ศกึษาคนควาเพื่อการเรียน      (     ) ทําการบาน   (     ) อานหนังสือเพ่ือความบันเทิง 

      (     ) อ่ืน ๆ โปรดระบุ

.......................................................................................................................................................... 

3. นักเรียนยืมหนังสืออกนอกหองสมุด 

      (     )  บอยครั้ง    (     ) ไมบอย        (     ) ไมเคยเลย (ระบุเหตุผล)............................... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

4. นอกจากหนังสือเรียนแลว นักเรียนชอบอานหนังสือประเภทไหน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

      (     )  เรื่องสั้น              (     ) นิยาย         (     ) หนังสือเกี่ยวกับอาชพี 

      (     )  ความรูทั่วไป    (     ) นิทาน         (     ) การตูน 

      (     )  อ่ืน ๆ โปรดระบุ.......................................................................................................... 
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ดานความพงึพอใจที่มีตอบริการของหองสมุด 
 

ขอความ 
พอใจมาก
ที่สุด 

พอใจ
มาก 

พอใจ
นอย 

พอใจ 
นอยที่สุด 

1. จํานวนหนังสือที่ในหองสมุดมีเพียงพอ     

2. มีหนังสือใหมเขามาในหองสมุดเสมอ     

3. หนังสือไมชํารุดฉีกขาด     

4. จํานวนเกาอ้ีหรือที่น่ังมีเพียงพอ     

5. จํานวนพื้นที่ของหองสมุดไมคับแคบ     

6. จํานวนคอมพิวเตอรใชคนหาหนังสือมีเพียงพอ     

7. จํานวนคอมพิวเตอรใชสบืคนอินเทอรเน็ตมีเพียงพอ     

8. เวลาเปด-ปดของหองสมุดเหมาะสม     

9. มีครูชวยเหลือแนะนําในหองสมุดอยางดี     

10. หยิบหนังสือจากชั้นไดงาย     

11. หองสมุดมีความสะอาดและนาเขาใช     

12. หองสมุดมีความเงียบสงบ     

13. จํานวนหนังสือที่ใหยืมออกนอกหองสมุดมี

เพียงพอ 

    

14. ระยะเวลาที่ใหยืมมีเพียงพอ     

 

ขอเสนอแนะสาํหรับหองสมุด

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
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แบบสัมภาษณ การใหการสนับสนุนของครู 

วันที่บันทึก............................................ 
โรงเรียน....................................................................................................................................... 
ชื่อผูใหสัมภาษณ ......................................................................................................................... 
 
สถานภาพสวนตวั 

 1. เพศ                 ชาย   หญิง 
2. อายุ  ....................... ป 
3. ระดับการศกึษา  ปริญญาตรี   ปริญญาโท 
    อ่ืนๆ (ระบุ) .................................... 

 4. สาขาวิชาทีส่ําเร็จการศึกษา .................................................... 
 5. วิชาที่สอน 
  5.1 ......................................................... จํานวนคาบ/สัปดาห  
  5.2 .........................................................  จํานวนคาบ/สัปดาห 
  5.3 .........................................................  จํานวนคาบ/สัปดาห  
 6. ภาระงานอื่น 
  6.1 ..................................................................................................................... 
  6.2 ..................................................................................................................... 
 
การใหการสนับสนุนการพัฒนาหองสมุด 
 ชวงกอนการพัฒนาหองสมุด 
         1. ทานมีความเห็นวา หองสมุดมีความสําคัญตอการเรียนการสอน เพียงไร 
    มากที่สุด  มาก   พอประมาณ   นอย   นอยที่สุด 
 2. ทานเห็นดวยกับนโยบายการพัฒนาหองสมุดของผูบริหาร เพียงไร 
    มากที่สุด  มาก   พอประมาณ   นอย   นอยที่สุด 

3. ทานสนับสนุนใหมีการพัฒนาหองสมุด เพียงไร 
    มากที่สุด  มาก   พอประมาณ   นอย   นอยที่สุด 

4. ทานสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน เพียงไร 
    มากที่สุด  มาก   พอประมาณ   นอย   นอยที่สุด 
          5. ในการดําเนินงานพัฒนาหองสมุด ทานไดเขาไปมีบทบาทอยางไร 
      เขารวมเปนคณะกรรมการในการพัฒนาหองสมุด  
      เขารวมวางแผนงานการพัฒนาหองสมุด 
      ใหคําแนะนําเกี่ยวกบัแนวทางทีเ่หมาะสมในการพัฒนาหองสมุด 
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      กําหนดใหนักเรียนในชั้นที่รับผิดชอบไปชวยทํางาน  เม่ือเริ่มการพัฒนา 
     ชวยเหลือในเรื่องการติดตอ ประสานงาน เพ่ือขอความรวมมือจากชุมชน  
     ชวยเหลือในเรื่องการระดมทุน เชน ขอรับบริจาค 
           6.  ระหวางดําเนินงานการพัฒนาหองสมุด (process) 

      เปนบุคคลหนึ่งที่รวมในกิจกรรมการพัฒนา ในฐานะกรรมการฯ เชน  

 เปนกรรมการในการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน   
 เปนกรรมการฝายประเมินผล  
   
 
  

 
      ในฐานะครูที่ไมไดเขารวมเปนกรรมการฯ ไดใหการสนับสนุนโดย 

 ใหคําปรึกษา แนะนํา ในการทํางาน เชน 
   - การจัดสถานที่ และตกแตงภายในหองสมุด 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………….. 
     ชวยในการคัดเลือกหนังสือ    

 เขารวมอบรมเกี่ยวกบั “การใชหองสมุด” 
     สนบัสนุนใหนักเรียนมาชวยงานหองสมุดตอเน่ือง 
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แบบสอบถามพฤติกรรมและความพงึพอใจในการใชบริการหองสมุดของคร ู

 

คําชี้แจง       โปรดกรอกขอความและทาํเครื่องหมาย / ลงในชองความเปนจริง 

 

โรงเรียน...................................................................................................................................... 

เพศ   (     )  ชาย           เพศ   (     )  หญิง 

อายุ .........................ป      ประสบการณในการสอน..................................ป 

ระดับชั้นที่เรยีน  (     ) ประถม 1 - 3 (     ) ประถม 4 - 6   (     ) มัธยม 1 - 3 (     ) มัธยม 4 - 6   

ดานพฤติกรรมการใชหองสมุด 

1. ทานเขาใชหองสมุดโรงเรียนสัปดาหละ 

      (     )  5 วัน/สัปดาห      (     ) 3 - 4 วนั/สัปดาห   (     ) 1- 2 วัน/สัปดาห  

2. ทานเขาใชหองสมุดโรงเรียนเพ่ือ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

      (     )  ศกึษาคนควา  (     ) เตรียมการสอน   (     ) อานหนังสือเพ่ือความบันเทิง 

      (     ) อ่ืน ๆ โปรดระบุ...........................................................................................................  

3. การยืมหนังสืออกนอกหองสมุด 

      (     )  บอยครั้ง    (     ) ไมบอย        (     ) ไมเคย 

4. ทานชอบอานหนังสือประเภทไหน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

      (     )  ตาํราวิชาการ    (     ) เรื่องสั้น    (     ) นิยาย         (     ) คูมือประกอบอาชีพ 

      (     )  ความรูทั่วไป     (     ) อ่ืน ๆ โปรดระบุ................................ 

5. ทานเคยนาํนักเรียนมาจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนการสอนในหองสมุด 

      (     )  บอยครั้ง    (     ) ไมบอย        (     ) ไมเคย 
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ความพึงพอใจที่มีตอบริการหองสมุดของครู 
 

ขอความ 
มาก
ที่สุด 

มาก นอย 
นอย
ที่สุด 

1. จํานวนหนังสือที่ในหองสมุดมีเพียงพอ     

2.  ความทันสมัยของหนังสือในหองสมุด     

3. สภาพตัวเลมหนังสือ (เกา ชํารุด)     

4. จํานวนที่น่ังอาน     

5. จํานวนพื้นที่โดยรวมของหองสมุด     

6. จํานวนคอมพิวเตอรใชในการคนหาหนังสือ     

7. จํานวนคอมพิวเตอรใชในการสืบคนอินเทอรเน็ต     

8. เวลาเปด-ปดของหองสมุด     

9. การมีสวนรวมในการแนะนําหนังสือเขาหองสมุด     

10. การสงเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนการสอน     

11. ความสะดวกในการหยบิตวัเลมจากชัน้     

12. สภาพความเรียบรอยของชั้นวางหนังสือ     

13. บริเวณทีน่ั่งอานสะอาด/เรียบรอย     

14. ความเงียบสงบในหองสมุด     

15. แสงสวางในหองสมุด     

16. ความสะดวกของเคานเตอรบริการยมื-คืน     

17. ปายประกาศ/ประชาสมัพันธกิจกรรม     

18. มนุษยสัมพันธของผูใหบริการ     

19. จํานวนหนังสือที่ใหยืม     

20. ระยะเวลาในการใหยืม     
 

ขอเสนอแนะสาํหรับหองสมุด

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
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ประมวลภาพโครงการวิจัย 
 เร่ือง การติดตามผลการดําเนินงานบริการวิชาการแกชุมชนในภาคกลาง 
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