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บทคัดยอ 

งานวิจัยนีเ้ปนการติดตามผลการดําเนินงานบริการวิชาการแกชุมชนในภาคใต โดยมี

จุดมุงหมาย เพือ่ติดตามผลการดําเนินงานบริการวิชาการแกชุมชนในภาคใต ของสํานักหอสมุดกลาง 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยใชวธิกีารประเมินผลหลังสิ้นสุดโครงการในรูปแบบซิปป (CIPP 

model) ท่ีเปนการประเมินผลผลติของโครงการซ่ึงหองสมุดไดดําเนินการในภาคใต จํานวน  

2 โรงเรียน (สุราษฎรธาน ีและพังงา) กลุมตัวอยางประกอบดวยผูบริหาร จํานวน 2 คน อาจารย จํานวน 

38 คน และนกัเรียน จํานวน 308 คน ในวัดพระบรมธาตุไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี โรงเรียนบานบาง

มวง จังหวัดพงังาโดยการสุมแบบแบงชั้น เครือ่งมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวยแบบ

สัมภาษณผูบริหารโรงเรียนดานการสนับสนุนการดําเนินงานของหองสมุด แบบสอบถามนิสัยรกัการอาน 

แบบสอบถามพฤติกรรมการใชหองสมุด และแบบสอบถามความพึงพอใจตอบรกิารหองสมุดของ

นักเรียน แบบสัมภาษณการใหการสนับสนุนของครู แบบสอบถามพฤติกรรมการใชหองสมุด และ

แบบสอบถามความพึงพอใจตอบริการหองสมุดของครู  ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาปจจัยท่ีเอือ้ตอ

ความสําเรจ็ในการดําเนินงานหองสมุดตามทัศนะของผูบริหารโรงเรียน ไดแก บุคลากร เม่ือสรปุขอมูล

พบวาปจจัยทีส่งผลตอการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการที่ยั่งยนืของสํานักหอสมุดกลางนัน้

ประกอบดวยผูบริหารโรงเรียน และบุคลากร ดังน้ันแนวทางในการจัดดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ

ท่ียั่งยืนของสํานักหอสมุดกลางจึงประกอบดวย (1) การศึกษาความตองการของชมุชน (2) ความพรอม

ของชุมชน และ (3) การกําหนดรูปแบบการจัดบริการวชิาการแกชุมชน  
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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 south region of Thailand including 2 schools in Suratthani province and Phangnga province 

The subjects comprised 2 school administrators, 38 teachers and 308 students at  Wat Phra 

Borommathat Chaiya (Suratthani province) and Banbangmuang School (Phangnga province) 

by stratified random sampling.  The research instrument included semi-structured interview, 

questionnaire concerning student’s reading habit, library usage and satisfaction, and teacher’ 

library usage and satisfaction.  The results indicated that factor affecting community service 

project launched by staff at Central Library included school administrator and staff, hence the 

guideline for performing community service project could be as (1) community need survey 

(2) community readiness, and (3) provision of community service model. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ ไดดําเนินโครงการบริการวิชาการแก
ชุมชนตาง ๆ ทั้งในภาคเหนือ ภาคใต ภาคตะวันออก และภาคกลาง โดยดําเนินการปรับปรุง
หองสมุดโรงเรียนใหไดมาตรฐานในดานตาง ๆ อาทิ เชน การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ การ
วิเคราะหหมวดหมูหนังสือ การสรางฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุด การจัดกายภาพ
หองสมุด การจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน เปนตน  ทั้งน้ีเพ่ือใหโรงเรียนไดใชเปนแนวทางในการ
ดําเนินงานหองสมุดโรงเรียนตอไป 

สําหรับหองสมุดโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ภาคใตซ่ึงไดดําเนินการไปแลวมี ดังน้ี 
1. หองสมุด “อนุสรณ 100 ป ชาตกาลทานพุทธทาสภิกขุ” ณ วัดพระ 

บรมธาตุไชยา อําเภอไชยาจังหวัดสุราษฎรธานี โดยสํานักหอสมุดกลางไดไปบูรณะหองสมุด 
“อนุสรณ 100 ป ชาตกาลทานพุทธทาสภิกขุ” ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยนําผาพระกฐินพระราชทาน
ไปถวาย ณ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี   เร่ิมตั้งแตการ
สํารวจสภาพหองสมุด การปรับปรุงทางกายภาพ ไดแก  การพัฒนาบริเวณนั่งอาน  ชั้นวางหนังสือ  
และจัดบรรยากาศสงเสริมการใชหองสมุด  การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ไดแก การจัดหาหนังสือ
และวัสดุหองสมุด   การจัดทําระบบขอมูลเพ่ือการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศหองสมุด ไดแก 
โปรแกรมสําเร็จรูป PLS 3 การจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน ไดแกการสงเสริมการอานภาษาไทย 
การสงเสริมการอานภาษาอังกฤษ การสอนศิลปะ 

2. โรงเรียนบานบางมวง อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา เปนโรงเรียนที่ได 
ดําเนินงานในการพัฒนาหองสมุด ตั้งแต ป 2548  ซ่ึงเปนโครงการฟนฟูหองสมุดโรงเรียนที่ประสบ
ภัยพิบัติ หลังจากเหตุการณสึนามิ  ซ่ึงประกอบดวยการดําเนินงาน 3 ระยะ  โดยระยะที ่1 เปนการ
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดหองสมุดโรงเรียนเขาสูระบบมาตรฐาน” กิจกรรมที่ฝกอบรม
ไดแก การสรางฐานขอมูล การประเมินทรัพยากรหองสมุด การปรับปรงุหองสมุดทางกายภาพ การ
ใชหองสมุดกับการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน การซอมหนังสือ การเตรียม
หนังสือออกใหบริการ และการสรางเครือขายในการฟนฟูหองสมุดของโรงเรียนที่เขารวม โครงการ 
ระยะที ่2 เปนการติดตามและประเมินผลปญหาและอุปสรรค ตลอดจนการใหคําแนะนํา และระยะที่ 
3 เปนการนําหนังสือที่ผานการคัดสรรมอบใหแกโรงเรยีนที่เขารวมโครงการ (นงนารถ ชัยรัตน.  
2548: 97) 

จากการดําเนินงานทั้ง 2 แหง จึงสรุปกิจกรรมของโครงการบริการวชิาการแกชุมชนที่จัด
ใหแกหองสมุดโรงเรียนประกอบดวย 

1. การปรับปรุงทางกายภาพ ไดแก การพัฒนาบริเวณนั่งอาน  ชั้นวางหนังสือ 



      2 

  2. การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ไดแก การจัดหา คัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศให 
สอดคลองกับการเรียนการสอนของโรงเรียน 

  3. การวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ และการสรางฐานขอมูลทรพัยากรสารสนเทศ ไดแก  
การวิเคราะหหมวดหมูหนังสือดวยระบบทศนิยมของดิวอ้ี และสรางฐานขอมูลดวยโปรแกรม
หองสมุด PLS3.04 

  4. การจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน ไดแก การสงเสริมการอานภาษาไทย การสงเสริมการ
อานภาษาอังกฤษ การสอนศิลปะ การสบืคนทรัพยากรสารสนเทศ การใชหองสมุด 
 จากการดําเนินงานดังกลาวขางตน สํานักหอสมุดกลางจึงมีความประสงคที่จะทราบผลการ
ดําเนินงานที่เปนรูปธรรม วธิีการหนึ่งคือการประเมินโครงการบริการวิชาการที่จัดใหแกชุมชน ทั้งน้ี
เพ่ือนําผลการประเมินไปปรบัปรุงการดําเนินงานในทุกดาน เพ่ือคนหาปจจัยที่มีผลตอการดําเนนิ  
งานโครงการบริการวิชาการแกชุมชนที่ยัง่ยืนแกหองสมุดโรงเรียน และสามารถนํามาพัฒนาและ
ปรับปรุงการดําเนินโครงการบริการวิชาการแกชุมชนทีย่ั่งยืนของสํานักหอสมุดกลางไดตอไป 
 
วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 

เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานบริการวิชาการแกชุมชนในภาคใตของสํานักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
ขอบเขตของโครงการวิจัย 

1. กระบวนการโครงการวิจัย  การประเมินผลการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการแก 
ชุมชนที่ยั่งยืนของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ดําเนินงานตามปจจัยที่มีผล
ตอการดําเนินงานตามโครงการบริการวิชาการแกชุมชนที่ยั่งยืนของสํานักหอสมุดกลาง 

2. ประชากรและกลุมตัวอยาง   
       ประชากร คือโรงเรียนภายใตโครงการบริการวิชาการแกชุมชนเขตพื้นที่ภาคใต จํานวน 

2 แหง ไดแก  1) วัดพระบรมธาตุไชยา 2) โรงเรียนบานบางมวง 
       กลุมตัวอยาง คือ ผูบริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียนในโรงเรียนในโครงการ 

บริการวิชาการแกชุมชนเขตพื้นที่ภาคใตที่ไดมาดวยการสุมอยางเฉพาะเจาะจง (Purposive random 
sampling) ประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน จํานวน 2 คน อาจารย จํานวน 38 คน และนักเรียน จํานวน 
 308 คน 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
1. การประเมินโครงการ (Project evaluation) หมายถึง กระบวนการในการเก็บรวบรวมและ 

วิเคราะหขอมูลของการดําเนินโครงการ และพิจารณาบงชี้ใหทราบถึงจุดเดนหรือจุดดอยของโครงการ
น้ันอยางมีระบบแลวตัดสินใจวาจะปรับปรุงแกไขโครงการนั้นเพ่ือการดําเนินงานตอไปหรือจะยุติการ
ดําเนินงานโครงการนั้นเสีย 

2. การประเมินโครงการแบบซิปป (CIPP model) หมายถึง การประเมินที่เปน
กระบวนการตอเน่ืองเพ่ือใหไดสารสนเทศสําหรับการตัดสินใจ แบงออกเปน 4 ดาน คือ 

2.1 ดานบริบท (Context) ไดแก วัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการบริการ 
วิชาการแกชมุชน 

2.2 ดานปจจัยนําเขา  (Input)  ไดแก 1) ความพรอมของผูบริหารโรงเรียน 2)  
ความพรอมของบุคลากรในโรงเรียน 3) การจัดสรรงบประมาณ 

2.3 ดานกระบวนการ (Process) ไดแก 1) การจัดทางกายภาพ 2) การจัดหา 
ทรัพยากรสารสนเทศ 3) การวิเคราะหทรพัยากรสารสนเทศ 4) การสรางฐานขอมูล 5) กิจกรรม
สงเสริมการอาน 

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

การวิจัยใชวิธกีารประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ ในรูปแบบซิปป (CIPP model) ที่เปนการ
ประเมินผลผลติของโครงการ เปนการประเมินที่มุงตอบคําถามวาโครงการประสบความสําเร็จตาม
แผนที่วางไวหรือไม ผลผลิตของเปนไปตามวตัถุประสงคหรือไม สําหรับการประเมินหลังสิ้นสุด
โครงการ ใชเทคนิคการประเมินผลดวยการติดตามผล (Follow-up study) โดยผลการประเมินน้ีจะ
ใหขอมูลสําหรับการพิจารณาแนวทางในกาจัดบริการวิชาการแกชมุชนที่ยั่งยืนตอไป 

 
 

 



 บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 ในการวิจัยครัง้น้ี ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 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 เปนขวญัและกําลังใจตอผูปฏิบัต ิ
   2.9 เปนสารสนเทศสําหรบัการประเมินผล 
 
แนวคิดเก่ียวกับการประเมินโครงการ 
 ความหมายของการประเมินโครงการ มีผูใหความหมายไว ดังน้ี 
 พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2555: 71) ใหความหมาย การประเมินโครงการวา หมายถึง 
กระบวนการเชิงระบบเพื่อการตรวจสอบหรือชี้บงถึงประสิทธิภาพและประสทิธิผลของโครงการซึ่งจะ
ชวยใหไดขอมูลสารสนเทศที่เปนประโยชนตอการตัดสนิใจเกี่ยวกบัการบริหารจัดการ ปรับปรุงและ
พัฒนาโครงการ 
 สุชาต ิ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
วัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนดไว เพ่ือตัดสินจัดทําโครงการ ทดลองหรือนํารองปรับเปลีย่น 
ระงับ ปรับปรงุ ขยายผล หรือยกเลิกโครงการนั่นเอง 
 จิระศักดิ์ สาระรัตน (2551: 8-9) กลาวถึงความหมายไววา การประเมินโครงการเปน
การประเมินทีซั่บซอน จะตองมีความละเอียดออน มีทัศนะกวางวาจะทําการประเมินจุดใด และใน
รูปแบบใด และการประเมินโครงการจะตองกําหนดใหชัดเจนวาจะประเมินอะไร การหาขอมูลเปน
ส่ิงจําเปนในการประเมินโครงการ 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 
  3. การจําแนกชวงลําดับเวลาการบริหารโครงการ 
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   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) เปนการประเมินที่
จัดทําในระหวางการดําเนินโครงการ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อการศึกษาความกาวหนาของโครงการ
เปนชวง ๆ และเพ่ือดูวาการดาํเนินโครงการไดเปนไปตามแผนที่กําหนดไวหรือไม มีปญหาหรือ
อุปสรรคอยางไรในแตละชวงของการดําเนินงาน ขอมูลสารสนเทศที่จะไดนํามาใชเพ่ือการปรับปรุง
การดําเนินโครงการเพื่อใหมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นในชวงระยะตอไป การประเมินขณะ
ดําเนินงานนี้ตองอาศัยกลไกของระบบการกํากับติดตามงานมาชวย จึงจะทําใหการประเมินเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ 
   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 และผลผลิตของโครงการ 

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

   4.3 การประเมนิกระบวนการ (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

โดยบุคลากรที่ปฏิบตัิงานในองคกร 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.  ชวยในการกาํหนดวัตถุประสงคของการประเมิน 
3.  ชวยในการกาํหนดตัวแปรหรือประเด็นสําคัญ 
4.  ทําใหผลงานการประเมินมีความเปนระบบ ครอบคลุม เปนที่ยอมรับและสื่อ 

ความหมายไดชัดเจน 
 ประเภทรูปแบบของการประเมินโครงการ สามารถสรุปรวมได ดังน้ี  
  1) การประเมินที่เนนจุดมุงหมาย (Objective Based Model) เปนรปูแบบทีเ่นนการ
การตรวจสอบผลที่คาดหวังไดเกิดขึ้นหรอืไม หรือประเมินโดยตรวจสอบผลที่ระบไุวในจุดมุงหมาย
เปนหลักโดยดูวาผลที่เกิดจากการปฏิบัตงิาน บรรลุจุดมุงหมายที่กําหนดไวหรือไม เชน รูปแบบการ
ประเมินของไทเลอร การประเมินของครอนบาค และการประเมินของเคริกแพตทรคิ 
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   2) การประเมินที่เนนจุดมุงหมาย (Judgmental Evaluation Model) เปนรูปแบบ
การประเมินทีมี่จุดมุงหมายเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลสาสนเทศ สําหรับกําหนดหรือวินิจฉัยคุณคาและ
โครงการนั้น ไดแกรูปแบบการประเมินของสเตด การประเมินสครฟิเวน และการประเมินของโพรวัส 
   3) รูปแบบการประเมินที่เนนการตัดสินใจ (Decision-Oriented Evaluation) เปน
รูปแบบการประเมินที่มีจุดมุงหมายเพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูล และขาวสารตาง ๆ เพ่ือชวยใหผูบริหารใน
การตัดสินใจเลือกทางเลอืกตาง 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 โดยการใชกําหนด
นโยบายหรือเปาหมาย ใชการคัดเลือกโครงการที่เหมาะสม 

 2. Input evaluation การตดัสินใจโดยใช Structuring Decision เปนการใชปจจัย
นําเขาเพื่อกําหนดโครงสรางของการดําเนินงาน ยุทธวธิี วิธีการ แผนในการดําเนินงาน 

 3. Process evaluation การตัดสินใจโดยใช Implementation Decision เปนการ
ติดตามและกาํกับการดําเนินงานตามแผน เพ่ือปรับปรุงวิธีในการดําเนินงาน รายงานความกาวหนา
ของโครงการ 

 4. Product evaluation เปนการตัดสินใจที่ใช Recycling Decision เปนการนําผลผลิต 
เพ่ือตัดสินใจยุติ ชะลอ หรือขยายโครงการ 
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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
ความสําคัญตอบุคคล สังคม และประเทศชาติ นอกเหนือจากการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให
ผูใชเขาถึงไดอยางสะดวกและรวดเรว็แลว ยังจําเปนตองจัดบริการและกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ  

ดังน้ัน สํานักหอสมุดกลาง (บุญสม เลาพนูพิทยะ และพิมล เมฆสวสัดิ์. 2556: 120-124)  
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ไดริเริ่มโครงการบริการวิชาการแกชุมชนมาโดยตลอด สําหรับในชวงแรก ๆ ตั้งแตป 2532 เปนตน
มา การดําเนินงานบริการวชิาการแกชุมชนจะผานทางโครงการนิทรรศการสัญจรสําหรับนักอาน 
รุนเยาว (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
พรอมการจัดเตรียมฐานและตัวเลมเพ่ือใหบริการ (2) การปรับปรุงทางกายภาพ (3) การจัดกิจกรรม
สงเสริมการอาน โดยทีมบุคลากรของหองสมุดไปดําเนินโครงการบริการวิชาการตามโรงเรียนใน
ภูมิภาคตางๆ ของประเทศ ดังน้ี 
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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
หรือหนวยงานกลางในการรับงานบริการวิชาการโดยตรง มีการบริหารงานและงบประมาณอยางเปน
อิสระ กําหนดใหมีหนาที่ในการดูแลรับผดิชอบดานบริการวิชาการแกชุมชนโดยตรง มีหนาที่วางแผน
จัดทําโครงการและหาแหลงเงินงบประมาณจากภายนอก 2) มหาวิทยาลัยพายัพกบัมหาวิทยาลยั
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นอรท-เชียงใหม ทั้งสองสถาบันมีการกําหนดใหการบริการวิชาการแกชุมชนเปนหนึ่งในภารกิจหลัก
ที่ตองดําเนินงาน โดยกําหนดเปนนโยบายและกําหนดไวในแผนยทุธศาสตร แตสิง่ที่แตกตางกนั คือ 
ที่มาของโครงการใหบริการวิชาการแกชมุชนของมหาวิทยาลัยนอรท-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 ศึกษาเปรียบเทยีบความพึงพอใจของชุมชนใน 3 อําเภอ ที่มีตอการ
ดําเนินงาน และศึกษาวเิคราะหปจจัยเอ้ือตอความสําเรจ็ในการดําเนิน งานของโรงเรียนในโครงการ
หน่ึงอําเภอ หน่ึงโรงเรียนในฝน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษานาน 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) และการวเิคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ผลการวิจัย
พบวา 1) โรงเรียนสา ประสบผลสําเร็จในการดําเนินงานตามโครงการหนึ่งอําเภอ หน่ึงโรงเรียนใน
ฝนมากที่สุด ปญหาที่พบในการดําเนินงานซึ่งเปนปญหาคอนขางรุนแรง เกินรอยละ 40 คือ การ
ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานตนสังกัด 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
การไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานตนสงักัด เปนปญหาระดับรุนแรง เกินรอยละ 50 
สวนการจัดทาํหองปฏิบัติการที่ใชสื่อเทคโนโลยีที่ไดมาตรฐานและสมบูรณ เปนปญหาพอสมควร 
เกินรอยละ 30 นอกนั้นเปนปญหานอย ต่ํากวารอยละ 20  ชุมชนมีความพึงพอใจตอการดําเนินงาน
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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 การไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากผูอุปถัมภโรงเรียน 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 ชุมชนมีความพึงพอใจในระดบัมาก ปจจัยที่เอ้ือตอความสําเร็จในการ
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 แนวทางการดําเนินงานบริการวิชาการแกสังคมเพื่อการ
จัดหาแหลงเงินทุน  ที่มีปจจัยดานความชัดจนของนโยบาย  ดานองคกร  ดานการประชาสัมพันธ  
ดานแหลงทุน  ดานความมีชื่อเสียง และความสําเร็จในการนํานโยบายการจัดหาแหลงเงินทุนเพ่ือ
การดําเนินงานบริการวิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัยในกํากบัของรัฐไปปฏบิัติ แลวทําการ
วิเคราะหขอมูลโดยการหาคารอยละ คะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที 
วิเคราะหคาเฉลี่ย และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และการทดสอบสมมติฐานใชการ วิเคราะห
ความแปรปรวนแบบทางเดียว ทดสอบความแตกตางเปนรายคูโดยใชวธิี LSD และวเิคราะหหา
ปจจัย X (ปจจัยดานความชัดเจนของนโยบาย ปจจัยดานองคกร ปจจัยดานการประชาสัมพันธ 
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ปจจัยดานแหลงเงินทุน และปจจัยดานความมีชื่อเสียง) ที่สงผลตอ Y (ความสําเรจ็ในการนํานโยบาย
การจัดหาแหลงเงินทุนเพ่ือการดําเนินงานบริการวิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
ไปปฏิบตั)ิ โดยการวิเคราะหสมการถดถอยแบบพหุคณู โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 
SPSS ผลการศึกษาพบวา 1) การนํานโยบายการจัดหาแหลงเงินทุนเพ่ือการดําเนินงานบริการ
วิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐไปปฏิบัต ิมีแนวโนมประสบความสําเร็จในระดับ
ปานกลาง 2) ผูบริหารและผูปฏิบัติงานของคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับปจจัยในดานความชัดเจนของนโยบายองคกร ดานองคกร ดานการประชาสัมพันธ และ
แหลงทุน แตกตางกัน3) ปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลการนาํนโยบายการจัดหาแหลงเงินทุนเพ่ือการ
ดําเนินงานบริการวิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐไปปฏบิัติ ของบุคลากรโดยรวม
มากที่สุด คือ ปจจัยดานแหลงทุน รองลงมา คือ ปจจัยดานความชัดเจนของนโยบายองคกร และ
ปจจัยดานความมีชื่อเสียง แตในสวนของผูบริหาร มากที่สุด คือ ปจจัยดานองคกร รองลงมา คือ 
ปจจัยดานความมีชื่อเสียง และสวนผูปฏบิัติงาน มากที่สุด คือ ปจจัยดานแหลงทุน รองลงมา คือ 
ปจจัยดานความชัดเจนของนโยบายองคกร และปจจัยดานความมีชื่อเสียง 
 
 งานวิจัยที่เกี่ยวของดานอ่ืน ๆ  
 จารวี ฟกโพธิ์ (2554: บทคดัยอ) ไดทําวจัิยเรื่องการใชหองสมุดประกอบการสอนและเจตคติ
ตอการใชหองสมุดประกอบการสอนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา
กรุงเทพมหานครเขต 1 จําแนกตามขนาดของโรงเรียน กลุมสาระการเรียนรู และประสบการณการ
สอนในกลุมสาระการเรียนรูของครู กลุมตวัอยางคือครูโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่
การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จํานวน 439 คน ไดมาโดยวิธีการสุมแบบหลายขัน้ตอน เคร่ืองมือ
ที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิตทิี่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐานดวยคา 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
ประกอบการสอนสูงกวาครทูี่มีประสบการณการสอน 11-20 ป 4) ความสัมพันธระหวางการใช
หองสมุดประกอบการสอนกับเจตคต ิตอการใชหองสมุดประกอบการสอนของครูมีความสัมพันธ
ทางบวกและสัมพันธกันในระดับมาก 
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ธิดา สุวรรณสาครกุล (2554: บทคัดยอ) ไดทําวิจัยเรื่องการศึกษาคุณลักษณะของตวัแบบใน
การอานที่สงผลตอนิสัยรักการอานของเด็กวัยรุนในโรงเรียนมัธยมศกึษา เขตกรุงเทพมหานคร การ
วิจัยครั้งน้ีจุดมุงหมายเพ่ือ (1) สํารวจพฤติกรรมการอานและระดับนิสัยรักการอาน (2) สํารวจตัว
แบบในการอาน (3) เปรียบเทียบนิสัยรักการอานจําแนกตามประเภทของตัวแบบ (4) เปรียบเทียบ
นิสัยรักการอานจําแนกตามคุณลักษณะของตัวแบบ (5) เปรียบเทยีบนิสัยรกัการอานจําแนกตาม
ลักษณะทางชวีสังคมของเด็กวัยรุน ไดแก เพศ และชั้นเรียน ของเด็กวัยรุนในโรงเรยีนสังกัด 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
เปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศกึษาปที ่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 นาท-ี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 กลุมตัวอยางโดยรวมและจําแนกตามระดับชั้นสวนใหญมีความสุขจากการอาน โดยทั้ง
สองระดับชั้นมีคะแนนคาฐานนิยม 8 คะแนน 2) ตัวแบบในการอานของเด็กวัยรุนในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา 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
ชอบอานหนังสือมากที่สุด รองลงมา ไดแก คุณลักษณะประสบความสําเร็จในอาชีพ เทากับ
คุณลักษณะขยันขันแข็ง/ทํางานหนัก และตามดวยคณุลกัษณะมีความคิดสรางสรรคและสุนทรียะ 
สําหรับเหตุผลที่ตวัแบบสรางแรงบันดาลใจในการอาน กลุมตัวอยางโดยรวมและจําแนกตามระดับชั้น 
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สวนใหญเลือกเหตุผลที่ตวัแบบนําการอานไปใชประโยชนที่ดีกับตัวเองมากที่สุด รองลงมาคือ เปน
ผูนําทางความคิดและเปนผูที่ฉลาดมีไหวพริบ สวนกจิกรรมที่อยากใหตัวแบบในการอานทํา กลุม
ตัวอยางโดยรวมสวนใหญเลือกการแนะนําหนังสือหรือสื่อที่นาอาน รองลงมาคือ การอธิบายใหเห็น
ความสําคัญของการอาน และลําดับสุดทายคือ เขียนผลงานลงในหนงัสือหรือสื่อตาง ๆ 3) ระดับนิสยั
รักการอาน กลุมตัวอยางโดยรวม และกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศและระดับชั้นมี นิสัยรักการอาน
อยูในระดับปานกลาง 4) นักเรียนที่มีตวัแบบในการอานตางกันมีนิสัยรักการอานแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิต ิที่ระดับ .05 โดยนักเรียนที่เลือกตัวแบบประเภทบุคคลใกลชิดมีคาเฉลี่ยคะแนน
นิสัยรักการอานแตกตาง จากนักเรียนที่เลอืกตัวแบบสญัลักษณ และระหวางนักเรยีนที่เลือกตัวแบบ
ประเภทบคุคลใกลชิดกับไมมีตัวแบบ และระหวางนักเรียนที่เลือกตวัแบบประเภทบุคคลที่มีชือ่เสียง
กับไมมีตัวแบบ และระหวาง นักเรียนที่เลือกตัวแบบประเภทตวัแบบสัญลักษณกบัไมมีตัวแบบ อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 5) นักเรียนที่เลือกคุณลกัษณะของตวัแบบในการอานตางกัน มีนิสัย
รักการอานไมแตกตางกัน 6) นักเรียนหญิงและนักเรียนชาย มีนิสัยรักการอานไมแตกตางกัน และ
พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 มีนิสัยรักการอานสูงกวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .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 
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลยั เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร มี 5 องคประกอบ ไดแก ระดับชั้น : 
มัธยมศึกษาปที่ 4 ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปที่ 5 ระดับชัน้: มัธยมศึกษาปที่ 6 ผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนและฐานะทางเศรษฐกจิของครอบครัว 3) องคประกอบที่มีอิทธพิลตอแรงจูงใจในการใช
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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  
ซ่ึงไดมาจากการสุมตัวอยางดวยวธิีการสุมแบบแบงชั้น เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล คือ 
แบบสอบถาม ไดรับแบบสอบถามกลับคืน ทั้งหมด 333 ชุด วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ คํานวณหาคารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบท ี(t -
test Statistic) ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี คือ 1. นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ประสานมิตร (ฝายมัธยม) มีความตองการในการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน โดยรวมอยูในระดับ
ปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ความตองการในการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน ดาน
การจัดนิทรรศการ และดานกิจกรรมเพื่อบริการแนะแนวการอานอยูในระดับมาก สวนดานอ่ืน ๆ  
คือดานกิจกรรมแนะนําการใชหองสมุดเพื่อการศึกษาคนควา ดานกิจกรรมการแสดง และดาน
กิจกรรมการประกวดแขงขัน มีความตองการอยูในระดับปานกลาง 2.เปรียบเทยีบคาเฉลี่ยความ
ตองการในการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน โดยรวมของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงแตกตางกนั
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถติิ เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานกิจกรรมการประกวดแขงขัน  และ
ดานกิจกรรมเพื่อบริการแนะแนวการอาน  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .05 สวน
ดานอ่ืนๆ ไมพบความแตกตาง ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานทีต่ั้งไว  3. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยความ
ตองการในการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝายมัธยม) โดยรวมและรายดาน จําแนกตามระดับชวงชั้น พบวา ความตองการใน
การจัดกิจกรรมสงเสริมการอานโดยรวมและรายดานทกุดานของนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 3 และ
นักเรียนระดับชวงชั้นที่ 4 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .05 โดยนักเรียนระดับชวง
ชั้นที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยความตองการในการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานสูงกวานักเรียนระดับชวงชั้น
ที่ 4 ซ่ึงสอดคลองกับสมมตฐิานที่ตั้งไว  4.การวิเคราะหปญหาในการเขารวมกิจกรรมสงเสริมการ
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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
พระปริยัตธิรรมแผนกบาล ี (2) ดานปจจัยเบื้องตน พบวาทรัพยากรทีมี่อยูไมเพียงแตขาดแคลน
เทานั้น หากแตยังไมพรอมสําหรับการเรยีนการสอน (3) ดานกระบวนการ พบวาขาดบุคลากร
ทางการบริหารที่มีประสบการณ การจัดการเรียนการสอนไมมาตรฐาน และขาดเครื่องมือในการวัด
และประเมินผลที่เหมาะสม (4) ดานผลผลิต พบวาไมมีหลักประกันวาผูจบจากระบบการศึกษาพระ
ปริยัติธรรมแผนกบาลี  จะดํารงตนเปนศาสนทายาททีเ่พียบพรอมทัง้ดานความรูและการปฏบิัต ิ
 ทวศีักดิ์ อริยวฒันวงศ. (2551: บทคัดยอ) ไดทํางานวิจัยเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนา
วินัยนักเรียนโรงเรียนวัดไรขิงวิทยา โดยมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือประเมินการดําเนินงานโครงการ
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
เหมาะสมในระดับมาก ข) ดานปจจัยนําขาที่เกี่ยวกับบุคลากร วัสดุอุปกรณ และงบประมาณ มีความ
พอเพียงในระดับมาก ค) ดานกระบวนการที่เกี่ยวกบักระบวนการดําเนินงาน การจัดกิจกรรม การ
พัฒนาบุคลากร และการตดิตามประเมินผล มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ง) ดานผลผลติ ความ
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คิดเห็นของครูตอการพัฒนาวินัยของนักเรียนอยูในระดับมาก จ) ดานผล-กระทบ ครูมีความพึงพอใจ
ตอการพัฒนาวินัยของนักเรยีนอยูในระดับมาก 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 
และเปาหมายของโครงการรกัการอานโดยรวมมีความเหมาะสมในระดับดี 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 

 
การติดตามผลการดําเนินงานบริการวิชาการแกชุมชนในภาคใต ของสํานักหอสมุดกลาง 

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

 
การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ผูบริหารโรงเรียน จํานวน 2 คน บุคลากรครู 
จํานวน 38 คน นักเรียน จํานวน 308 คน ในวัดพระบรมธาตุไชยา อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี 
และโรงเรียนบานบางมวง อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา 

กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางประกอบดวยผูใชหองสมุดที่เปนครูและนักเรียน ดังน้ี 
 

นักเรียน 
สถานที ่ ครู 

ป.4 ป.5 ป.6 ม. 1-3 ม. 4-6 
รวม 

วัดพระบรมธาตุไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี 8 - - - 27 13  
โรงเรียนบานบางมวง จังหวัดพังงา 30 35 59 54 120 - 298 

รวมทั้งหมด 38 308 346 
 

 

การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย  
1. แบบสัมภาษณผูบริหารโรงเรียนดานการสนับสนุนการดําเนินงานของหองสมุด

ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบและปลายเปด  
          2. แบบสอบถามนิสัยรักการอานสําหรับนักเรียน  

3. แบบสอบถามพฤติกรรมและพึงพอใจในการใชบริการหองสมุดของนักเรียน  
4. แบบสัมภาษณการใหการสนับสนุนของครู 
5. แบบสอบถามพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใชบริการของหองสมุดของครู  
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
             ผูวิจัยตั้งคณะทํางานเพื่อเดินทางไปเก็บรวบรวมขอมูลในแตละแหง โดยเร่ิมดําเนินการที่
หองสมุดวัดพระบรมธาตุไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี  ในวันที่ 29 สิงหาคม 2554 หองสมุดโรงเรียน
บานบางมวง จังหวัดพังงา ในวันที่ 30 สิงหาคม 2554 ไดรับขอมูลที่สมบูรณกลบัคืนมาดังน้ี 
 

นักเรียน 
สถานที ่

ผู 
บริหาร 

คร ู
ป.4 ป.5 ป.6 ม. 1-3 ม. 4-6 

รวม 

วัดพระบรมธาตุไชยา  
จังหวัดสุราษฎรธานี 

1 8 - - -  27 13 49 

โรงเรียนบานบางมวง จังหวัดพังงา 1 30 35 59 54 120 - 299 

รวมทั้งหมด 2 38 308 348 
 

การจัดกระทาํขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
เม่ือไดรับแบบสัมภาษณและแบบสอบถามกลับคืนมาแลว ผูวิจัยไดดําเนินการ 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    กําหนดให         1 คะแนน 

    จากนั้นนํามาคํานวณหาคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปนรายขอ โดยมี 
การแปลความหมายคาเฉลี่ย 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 



      

 

23 

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 โดยมีการ 
แปลความหมายคาเฉลี่ย 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 โดยมีการ 

แปลความหมายคาเฉลี่ย 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 
            มีความพึงพอใจมากที่สุด      กําหนดให   4 คะแนน 
            มีความพึงพอใจมาก               กําหนดให   3 คะแนน 
            มีความพึงพอใจนอย                    กาํหนดให   2 คะแนน 
            มีความพึงพอใจนอยที่สุด      กําหนดให   1 คะแนน 
จากนั้นนํามาคํานวณหาคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปนรายขอ โดยมีการ 

แปลความหมายคาเฉลี่ย ดังน้ี  



      

 

24 

             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 การติดตามผลการดําเนินงานบริการวิชาการแกชมุชนในภาคใต  

ของสํานักหอสมุดกลาง ในครั้งน้ี มีวัตถปุระสงคหลัก คือ เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานบริการ
วิชาการแกชมุชนในภาคกลางของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยการใช
แบบสัมภาษณผูบริหารโรงเรียน แบบสอบถามนักเรียนและครู ซ่ึงปรากฏผลการวิเคราะหขอมูล  
ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
 
หองสมุด “อนุสรณ 100 ป ชาตกาลทานพุทธทาสภิกขุ” วัดพระบรมธาตุไชยา  

วัดพระบรมธาตุไชยา เปนโรงเรียนพระปริยัติธรรม มีการศึกษาทั้งคันถธุระและวปิสสนาธุระ 
มีทั้งแผนกนักธรรมและแผนกบาล ีแผนกนักธรรมเปดสอนตั้งแต พ.ศ. 2472 มีทั้งชั้นตรี ชั้นโท และ
ชั้นเอก นักเรียนที่มาเรียนมาจากวัดตาง ๆ เชน วัดเวยีง วัดศรีเวียง วัดวชิราราม วัดรัตนาราม และ
วัดธารน้ําไหล สวนแผนกบาลีเปดเรียนเมื่อ พ.ศ. 2501 ฝายวิปสสนาธุระไดเปดสอนวิปสสนา
กรรมฐานตั้งแต พ.ศ. 2479 เปนตนมา เม่ือ พ.ศ. 2541 ไดเปดสอนพระปริยัตธิรรมแผนกสามัญ
ศึกษา ปจจุบัน พระครูพิทกัษเจติยานุกลู เปนผูอํานวยการ ระยะเวลาในการปฏบิัติหนาทีใ่นโรงเรียน
ของพระครูพิทักษเจติยานกุูล ตั้งแต 2541- ปจจุบัน มีผูชวยงานบริหารโรงเรียน จํานวน 3 คน โดย
มีครูทั้งหมด 9 คน อายุของครูที่สอน ประมาณ 31-64 ป ครูที่สอนจบการศึกษาระดับปริญญาโท 
จํานวน 2 คน ปริญญาตรี จํานวน 6 คน และอ่ืน ๆ จํานวน 1 คน 

หองสมุดตั้งเปนอาคารเดี่ยว ชื่อวาหองสมุด “อนุสรณ 100 ป ชาตกาลทานพุทธทาสภิกขุ” 
ขนาดของหองสมุดมีเน้ือที่ กวาง 31 ฟุต ยาว 40 ฟุต หรือจํานวน 6 หองเรียน มีที่น่ังอานหนังสือ 
โตะ จํานวน 6 ตัว เกาอ้ี จํานวน 42 ตวั คอมพิวเตอรสําหรับใชงาน จํานวน 2 เครื่อง และสําหรับ
การสืบคน จํานวน 1 เครื่อง สภาพชั้นหนังสือและหองสมุดโดยรวม สภาพหองสมุดมีสภาพดี 
สะอาด และเรยีบรอย สวนสภาพชั้นหนังสือมีการจัดหมวดหมูเปนระเบียบ สามารถหยิบหนังสือที่
ตองการไดสะดวกและรวดเร็ว บุคลากรทีรั่บผิดชอบหองสมุดคือ ครู จํานวน 1 คน และ ผูชวย
บรรณารักษ จํานวน 1 คน 

การสนับสนุนของผูบริหาร นโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาหองสมุดไมมีเปนลายลักษณอักษร 
ทางโรงเรียนจะมีนโยบาย หรือจะทําก็ตอเม่ือมีความตองการ มีการจัดหาตามความตองการ ตาม
ความจําเปนและมีความถกูตอง 

ลักษณะการบริหารหองสมุด มีการมอบหมายงานใหสามเณรที่เคยศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษา ปจจุบันเรียนในระดับอุดมศึกษา เปนผูดูแลหองสมุด ในเรื่องการจัดทําฐานขอมูล การ
จัดหา การจัดสภาพหองสมุด และการบรกิาร โดยขึ้นตรงกับผูบริหาร และคร ู
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ผูรับผิดชอบหองสมุด และภาระงานที่กําหนดใหครูบรรณารักษ ซ่ึงในที่น้ีคือคือ ครูและ
สามเณรเณรที่ทําหนาที่เปนบรรณารักษ ที่เคยอบรมเกี่ยวกับหองสมุด การจัดหมวดหมูหนังสือ การ
รายการบรรณานุกรมในฐานขอมูล การดูแลรักษาสภาพหองสมุด รวมทั้งการใหบริการ 

การกําหนดงบประมาณใหกับหองสมุด ไมไดกําหนดใหแนนอน หากตองการที่จะทําหรือ
พัฒนาในเรื่องใดในหองสมุดก็ใหขออนุมัติเปนเรื่อง ๆ และคราว ๆ ไป  

จํานวนงบประมาณที่ไดรับในชวงปที่ผานมา 
 

จํานวน 
ป 

งบประมาณ หนังสือ ผูใช การยืม-คืน การจัดกิจกรรมในหองสมุด 
2553 12,000 บาท >3,000 512 1,000 ใชเปนหองเรียนและศึกษาคนควา 
2552 12,000 บาท >2,000 400 600 ใชเปนหองเรียนและศึกษาคนควา 
2551 12,000 บาท >1,000 300 400 ใชเปนหองเรียนและศึกษาคนควา 
  

การแสวงหาแหลงสนับสนุนดานการเงินและทรัพยากร ทางโรงเรียนไมไดดําเนินการ 
เน่ืองจากเปนโรงเรียนปริยัติธรรม จะมีบุคคลทั่วไปบริจาคเปนครั้งคราว 

การสนับสนุนบรรณารักษในดานความรูทางบรรณารักษ ใหสามเณรไดเรียนรูดวยตนเอง 
ดวยการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ และสามารถนํามาปฏิบัติจริงได 

การสนับสนุนหองสมุดในดานบุคลากร โดยใหสามเณรในระดับชั้นตาง ๆ ไปชวยงาน
หองสมุด โดยมีการสลับสับเปลี่ยนกันในระหวางวัน 

การใหความสาํคัญตอหองสมุด  กําหนดใหครูผูสอนวางแผนการสอน โดยมีกิจกรรมที่
จะตองนํานักเรียน (สามเณร) มาใชหองสมุด ใหมีการศกึษาคนควาดวยตนเอง และสอดคลองกับการ
เรียนการสอน สนับสนุนใหบรรณารักษจัดกิจกรรมเลานิทาน หรือแนะนําหนังสือ ในหองสมุดสัปดาห
ละ 1 คร้ัง  ไมมีการกําหนดใหบรรณารักษสอนการใชหองสมุดแกนักเรียนทุกชั้นเรียนในชั่วโมง
กิจกรรมผูเรียน แตครูผูสอนในแตละรายวิชาไดมีการสอดแทรกในชั่วโมงแรก ๆ ของการสอน และ
สนับสนุนใหมีการหมุนเวียนหนังสืออานในหองเรียน  การสนับสนุนนักเรียนใหมีการจัดตั้งชมรม
หองสมุดนั้นยังไมมีการจัดตั้งเนื่องจากจํานวนนักเรียนมีจํานวนไมมากนักที่จะตั้งเปนชมรม และ
นักเรียนจะใชเวลาวางในการอานหนังสือ 

กําหนดใหหองสมุดเปดบริการนอกเวลาราชการ ไดกําหนดเวลาหรอืใหแนวปฏิบตัิใหเปด
บริการเวลา 08.00 -17.00 น. 

การปรับปรุงหองสมุด มีการพัฒนาสถานที่ภายในหองสมุดเปนระยะ ไดแก ทาสี ปรับ
ขยายหอง อ่ืน ๆ โดยจัดหาคอมพิวเตอรในการคนหาหนังสือเพ่ิม ในสวนของการจัดหา
คอมพิวเตอรในการคนอินเทอรเน็ตเพ่ิมน้ันยังไมดําเนินการเนื่องจากนักเรียนสวนใหญเปน
สามเณร จึงยังไมมีการสนับสนุนในเรื่องนี้  สวนโปรแกรมหองสมุดเพื่อใชในการคนหาหนังสือน้ัน
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ไดดําเนินการอยางตอเน่ือง  และมีการสนับสนุนการจัดหาหนังสือ และสื่ออ่ืน ๆ เขามาในหองสมุด 
เชนหางบประมาณใหตางหากเพิ่ม ตามความจําเปนและตามความตองการ 

การแสวงหาแหลงสนับสนุนจากชุมชนหรืออ่ืน ๆ ทางโรงเรียนไมไดแสวงหา เน่ืองจาก
โรงเรียนเปนโรงเรียนปริยัตธิรรม สวนใหญจะมีหนวยงานตาง ๆ เขามาบริจาคบาง 

ปจจัยที่ชวยเกื้อหนุนความสําเร็จของหองสมุด ในดานงบประมาณไดการสนับสนุน และ
ความรวมมือกับระหวางหนวยงานและชุมชน อยางตอเน่ือง  

ปญหาและอุปสรรคหรือขอจํากัดตาง ๆ ที่ประสบ ไดแก  งบประมาณ มีไมเพียงพอกับ
คาตอบแทนของครูที่สอนสามเณร บุคลากรมีเพียงพอ  อาคารสถานที่ โดยรวมดี  
 
ผลการวิเคราะหขอมูล หองสมุด “อนุสรณ 100 ป ชาตกาลทานพุทธทาสภกิขุ” วัดพระบรม 

ธาตุไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี 
สถานภาพของนักเรียนผูตอบแบบสอบถามเปนสามเณรระดับมัธยมศึกษาของวดัพระบรม

ธาตุไชยา จํานวน 40 รูป แบงเปนมัธยมศึกษาศึกษาปที่ 1-3 จํานวน 27 รูป คิดเปนรอยละ 67.50 
ระดับมัธยมศกึษาศึกษาปที ่4-6 จํานวน 13 รูป คิดเปนรอยละ 32.50 

ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับนิสัยรักการอาน พฤติกรรมการใชหองสมุด และความพึง
พอใจในการใชบริการของหองสมุด ปรากฏผลดังน้ี 

 

1. นิสัยรักการอานสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาของวดัพระบรมธาตุไชยา  พบวานักเรียนมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับนิสยัรกัการอาน คาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับจริงหรือมาก ( x =2.98) เมือ
พิจารณาเปนรายขอ พบวานักเรียนไดความรูใหม ๆ จากการอานหนังสือ อยูในระดับจริงหรือมาก 
( x = 3.40) คาเฉลี่ยที่รองลงมาคือ นักเรียนชอบไปหองสมุด เพราะมีหนังสือหลากหลายประเภทให
เลือกอานอยูในระดับจริงหรือมาก ( x =3.35) และ เม่ือนักเรียนอานหนังสือเสร็จแลว มักเก็บวางเปน
ระเบียบ อยูในระดับจริงหรือมาก ( x =3.33) ดังแสดงในตาราง 1 

 
ตาราง 1 นิสัยรักการอานสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 
 

ขอคําถาม x  S.D. แปลผล 

1. นักเรียนมักยืมหนังสือจากหองสมุดโรงเรียนไปอาน 2.48 0.55 ไมจริง 

2. นักเรียนอานหนังสือพิมพทุกวัน 3.20 0.61 จริง 

3. เวลาวางชวงพักกลางวนั นักเรียนจะไปอานหนังสือที่หองสมุด 3.13 0.40 จริง 

4. นักเรียนหาหนังสือมาอานเพิ่มเติมบทเรียนในแตละวชิา 2.85 0.48 จริง 

5. นักเรียนเขารวมกิจกรรมกรรมสงเสริมการอานของหองสมุดโรงเรียน 2.83 0.59 จริง 
6. นักเรียนชอบอานหนังสือเม่ือมีเวลาวาง 3.03 0.53   จริง 

7. นักเรียนรูสึกวาเวลาหมดอยางรวดเร็วเม่ืออานหนังสือ 2.73 0.75 จริง 
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ตาราง 1 (ตอ) 
 

ขอคําถาม x  S.D. แปลผล 

8. นักเรียนชอบอานหนังสือใหมในหองสมุดของโรงเรียน 3.05 0.71 จริง 
9. นักเรียนชอบไปหองสมุด เพราะมีหนังสือหลากหลายประเภทใหเลือกอาน 3.35 0.58 จริง 
10. เม่ือนักเรียนอานหนังสือเสร็จแลว มักเก็บวางเปนระเบียบ 3.33 0.62 จริง 
11. เม่ือนักเรียนเกิดความสงสัยในเรื่องใด จะหาหนังสือที่เกี่ยวกับเรือ่งนั้นมา 
     อานให หายสงสัย  

3.08 0.57 จริง 

12. นักเรียนคอยดูแลหนังสือไมใหชํารุดเสียหาย 3.10 0.55 จริง 
13. นักเรียนและเพื่อนแลกเปลี่ยนหนังสือกันอาน 2.63 0.74 จริง 
14. นักเรียนชอบจดบันทึกขอความหรือเน้ือเรื่องที่นาสนใจจากหนังสือที่อาน 2.60 0.63 จริง 
15. นักเรียนจะคุยหรือเลาเรือ่งจากหนังสือที่อานใหเพ่ือนฟง 2.85 0.66 จริง 
16. นักเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับจากการอานหนังสือไปใชใน 
     ชีวิตประจําวันได 

3.03 0.62 จริง 

17. นักเรียนไดความรูใหม ๆ จากการอานหนังสือ 3.40 0.63 จริง 
รวมทั้งหมด 2.98 0.21 จริง 

 

2. ดานพฤติกรรมการใชหองสมุดของนักเรียนมัธยมศึกษาวัดพระบรมธาตุไชยา 
     2.1 การเขาใชหองสมุดพบวานักเรยีนใชหองสมุดในระดับมาก มากที่สุด สัปดาหละ 

 5 วัน จํานวน 22 รูป คิดเปนรอยละ 55.00 รองลงมาระดับปานกลาง สัปดาหละ 3-4 วัน จํานวน 17 
รูป คิดเปนรอยละ 42.50 และระดับนอย สัปดาหละ 1-2 วัน จํานวน 1 รูป คิดเปนรอยละ 2.50 
ตามลําดับ 

     2.2 วตัถปุระสงคของการเขาใชหองสมุดโรงเรียน พบวานักเรียนเขาใชหองสมุดเพื่อ
ศึกษาคนควา จํานวน 29 รูป รองลงมาคือ เพ่ือทําการบาน จํานวน 23 รูป อานหนังสือมากที่สุด 
จํานวน 20 รูป และอ่ืน ๆ จํานวน 3 รูป  

     2.3 การยืมหนังสือของหองสมุด พบวาจํานวนนักเรียนยืมหนังสือไมบอยมีจํานวนมาก
ที่สุด 26 รูป คิดเปนรอยละ 65.00 ไมเคยยืมหนังสือในหองสมุดเลย มีจํานวน 12 รูป คิดเปนรอยละ 
65 และที่มีการยืมหนังสือบอยครั้งมีจํานวน 2 รูป คิดเปนรอยละ 5 

     2.4 ประเภทของหนังสือที่นักเรียนชอบอาน พบวา นักเรียนในระดับมัธยมศกึษาชอบ
ความรูทัว่ไป จํานวน 27 รูป  อานการตูน จํานวน 20 รูป  นิทาน จํานวน 19 รูป  นิยาย จํานวน  
15 รูป  เร่ืองสั้น จํานวน 14 รูป  เรื่องเก่ียวกับอาชีพ จํานวน 13 รูป  และ อ่ืน ๆ จํานวน 9 รูป 

3. ความพึงพอใจที่มีตอบรกิารหองสมุดของนักเรียนมัธยมศึกษา วดัพระบรมธาตุไชยา
พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอบริการของหองสมุด คาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับพอใจมากหรือ
มาก ( x =2.91) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวานักเรียนมีความพึงพอใจตอหองสมุดมีคาเฉลี่ยอยูใน
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ระดับพอใจมากที่สุดหรือมากที่สุด คือ หองสมุดมีความสะอาดและนาเขาใช ( x =3.58) รองลงมาอยู
ในระดับพอใจมากหรือมาก คือ หยิบหนังสือจากชั้นไดงาย ( x =3.33) และ เวลาเปด-ปดของ
หองสมุดเหมาะสม ( x =3.04) ตามลําดับ ดังแสดงในตาราง 2 
 
ตาราง 2 ความพึงพอใจที่มีตอบริการหองสมุดของนักเรียนมัธยมศึกษาวัดพระบรมธาตุไชยา 
 

ขอคําถาม x  S.D. แปลผล 

1. จํานวนหนังสือที่ในหองสมุดมีเพียงพอ 2.80 0.61 พอใจมาก 
2.  มีหนังสือใหมเขามาในหองสมุดเสมอ 2.73 0.78 พอใจมาก 
3. หนังสือไมชํารุดฉีกขาด 2.83 0.64 พอใจมาก 
4. จํานวนเกาอ้ีหรือที่น่ังมีเพียงพอ 2.98 0.83 พอใจมาก 
5. จํานวนพื้นที่ของหองสมุดไมคับแคบ 3.10 0.93 พอใจมาก 
6. จํานวนคอมพิวเตอรใชคนหาหนังสือมีเพียงพอ 2.05 0.90 พอใจนอย 
7. จํานวนคอมพิวเตอรใชสบืคนอินเทอรเน็ตมีเพียงพอ 1.93 0.73 พอใจนอย 
8. เวลาเปด-ปดของหองสมุดเหมาะสม 3.30 0.79 พอใจมาก 
9. มีครูชวยเหลือแนะนําในหองสมุดอยางดี 3.20 0.61 พอใจมาก 
10. หยิบหนังสือจากชั้นไดงาย 3.33 0.53 พอใจมาก 
11. หองสมุดมีความสะอาดและนาเขาใช 3.58 0.55 พอใจมากที่สุด 
12. หอสมุดมีความเงียบสงบ 3.15 0.70 พอใจมาก 
13. จํานวนหนังสือที่ใหยืมออกนอกหองสมุดมีเพียงพอ 2.73 0.72 พอใจมาก 
14. ระยะเวลาที่ใหยืมมีเพียงพอ 3.00 0.78 พอใจมาก 

รวมทั้งหมด 2.91 0.28 พอใจมาก 
 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติมของนักเรียนมัธยมศึกษาวัดพระบรมธาตุไชยา มีขอเสนอแนะดังน้ี (1) 
ดานกายภาพของหองสมุด อยากใหมีเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสืบคนขอมูลเพ่ิม จํานวน 12 รูป (2) 
ดานทรัพยากรสารสนเทศ อยากใหมีจํานวนหนังสือเพ่ิมขึ้น เชน ความรูทั่วไป สารคดี การตูน 
นิทาน นิยาย และ เรื่องสั้น จํานวน 17 รูป (3) ดานการบริการของหองสมุด อยากใหเพ่ิมเวลาการ
ใหบริการ จํานวน 3 รูป อยากใหหองสมุดจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน จํานวน 5 รูป 

4. ความคิดเห็นของครูวัดพระบรมธาตุไชยาเกี่ยวกบัการดําเนินงานหองสมุด 
       4.1 การใหการสนับสนนุการพัฒนาหองสมุด 

   ชวงกอนการพัฒนาหองสมุดครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกบัการสนับสนนุการพัฒนา 
หองสมุด โดยรวมอยูในระดบัมากที่สุด ( x  =4.53) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาอยูในระดับมาก
ที่สุดคือหองสมุดมีความสําคัญตอการเรยีนการสอน ( x =4.89) รองลงมา นโยบายการพัฒนา
หองสมุดของผูบริหาร ( x =4.56) และขอทีอ่ยูในระดับมาก รองลงมา มีอยู 2 ขอ คือ สนับสนุนใหมี
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การพัฒนาหองสมุด และสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน ( x =4.33) 
สําหรับบทบาทของครูในการดําเนินงานพัฒนาหองสมุด ครูมีความคิดเห็นวา 

การมีบทบาทในการใหคําแนะนําเกี่ยวกบัแนวทางทีเ่หมาะสมในการพัฒนาหองสมุดมีจํานวน 6 คน 
กําหนดใหนักเรียนในชั้นที่รับผิดชอบไปชวยทํางานเมื่อเริ่มการพัฒนา จํานวน 4 คน บทบาทในการ
เขารวมวางแผนงานการพัฒนาหองสมุด จํานวน 3 คน บทบาทในการเขารวมเปนคณะกรรมการฯ
หองสมุดและบทบาทในการชวยเหลือเรือ่งการระดมทุน เชน ขอรับบริจาค จํานวน 2 คน เทากัน 
และชวยเหลือในเรื่องติดตอประสานงานเพื่อขอความรวมมือจากชุมชุน จํานวน 2 คน 

 ระหวางดําเนินงานการพัฒนาหองสมุด (Process) ครูเปนบุคคลที่รวมกิจกรรม 
การพัฒนาในฐานะกรรมการเชน เปนกรรมการในการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน จํานวน 4 คน 
เปนกรรมการฝายประเมินผล จํานวน 1 คน และในฐานะที่ครูที่ไมไดเขารวมเปนกรรมการฯ ไดให
การสนับสนุนโดยเขารวมอบรมชวยงานหองสมุดอยางตอเน่ือง จํานวน 7 คน ใหคําปรึกษา แนะนํา 
ในการทํางาน เชน การจัดสถานที่ และตกแตงภายในหองสมุด จํานวน 5 คน เขารวมอบรมเกี่ยวกับ 
“การใชหองสมุด” จํานวน 4 คน และชวยในการคัดเลอืกหนังสือ จํานวน 3 คน 

      4.2 ดานพฤติกรรมการใชหองสมุดของครูวัดพระบรมธาตุไชยา 
         4.2.1 การเขาใชหองสมุด พบวาครเูขาใชหองสมุดในระดับนอย มากที่สุด

สัปดาหละ 1-2 วัน จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 55.60 และระดับปานกลาง สัปดาหละ 3-4 วัน 
จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 44.40 

         4.2.2 วัตถุประสงคในการเขาใชหองสมุด พบวาครูเขาใชหองสมุดเพื่อศึกษา
คนควา มีจํานวนมากที่สุด 9 คน รองลงมาคือเพ่ือเตรียมการสอน จํานวน 8 คน และอานหนังสือเพ่ือ
ความบันเทิง จํานวน 3 คน 

         4.2.3 ความถี่ในการยืมหนังสือออกนอกหองสมุด พบวาครูมีการยมืหนังสือ 
นาน ๆ ครั้ง มากที่สุด จํานวน 8 คน คดิเปนรอยละ 88.90 รองลงมาไมเคย จํานวน 1 คน คดิเปน
รอยละ 11.10 

         4.2.4 ประเภทของหนังสือที่เลือกอาน พบวาครชูอบอานหนังสือประเภทตํารา/
วิชาการและความรูทั่วไปมากที่สุด จํานวน 9 คน เทากัน รองลงมาคือ คูมือประกอบอาชีพ จํานวน 
6 คน เรื่องสั้น จํานวน 3 คน และนิยาย จํานวน 1 คน 

         4.2.5 ความถี่ของการนํานกัเรียนมาจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนการสอนใน
หองสมุด พบวา ครูนํานักเรียนมาจัดกิจกรรมนานๆ ครั้ง จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 100.00 

      4.3 ดานความพึงพอใจที่มีตอบริการหองสมุด พบวาครวูัดพระบรมธาตุไชยามีความ
พึงพอใจที่มีตอบริการหองสมุดโดยรวมอยูในระดับมาก ( x = 3.05) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา
ครูมีความพึงพอใจในเรื่องจํานวนที่น่ังอานอยูในระดับมากที่สุด ( x = 3.75) สวนคาเฉลี่ยที่รองลงมา 
3 ขอไดแก ความสะดวกในการหยิบตวัเลมจากชั้น ความเงียบสงบในหองสมุด และแสงสวางใน
หองสมุด ( x = 3.44) เทากัน ดังแสดงในตาราง 3 



      31 

ตาราง 3 ความพึงพอใจที่มีตอบริการหองสมุดของครูวัดพระบรมธาตุไชยา 
 

ขอคําถาม x  S.D. แปลผล 

1. จํานวนหนังสือที่ในหองสมุดมีเพียงพอ 3.33 0.50 มาก 
2.  ความทันสมัยของหนังสือในหองสมุด 3.22 0.44 มาก 
3. สภาพตัวเลมหนังสือ (เกา ชํารุด) 2.11 0.33 นอย 
4. จํานวนที่น่ังอาน 3.78 0.67 มากที่สุด 
5. จํานวนพื้นที่โดยรวมของหองสมุด 3.00 0.87 มาก 
6. จํานวนคอมพิวเตอรใชในการคนหาหนังสือ 2.44 0.53 นอย 
7. จํานวนคอมพิวเตอรใชในการสืบคนอินเทอรเน็ต 2.56 0.53 มาก 
8. เวลาเปด-ปดของหองสมุด 3.00 0.50 มาก 
9. การมีสวนรวมในการแนะนําหนังสือเขาหองสมุด 3.00 0.50 มาก 
10. การสงเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนการสอน 3.00 0.50 มาก 
11. ความสะดวกในการหยบิตวัเลมจากชัน้ 3.44 0.53 มาก 
12. สภาพความเรียบรอยของชั้นวางหนังสือ 3.22 0.44 มาก 
13. บริเวณทีน่ั่งอานสะอาด/เรียบรอย 3.11 0.33 มาก 
14. ความเงียบสงบในหองสมุด 3.44 0.53 มาก 
15. แสงสวางในหองสมุด 3.44 0.53 มาก 
16. ความสะดวกของเคานเตอรบริการยมื-คืน 3.00 0.00 มาก 
17. ปายประกาศ/ประชาสมัพันธกิจกรรม 2.56 0.53 มาก 
18. มนุษยสัมพันธของผูใหบริการ 3.11 0.33 มาก 
19. จํานวนหนังสือที่ใหยืม 3.22 0.44 มาก 
20. ระยะเวลาในการใหยืม 3.00 0.00 มาก 

รวมทั้งหมด 3.05 0.14 มาก 

 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมของครูวัดพระบรมธาตุไชยา มีขอเสนอแนะดังน้ี (1) ดานกายภาพของ

หองสมุด อยากใหมีการปรับปรุงหองสมุดเนื่องจากมีความชื้นจากพื้นขึ้นมา อยากใหหองสมุดสะอาด 
จํานวน 4 คน (2) ดานทรัพยากรสารสนเทศ อยากใหมีจํานวนหนังสือใหมใหมากกวานี้ และมี
คอมพิวเตอรไวครูผูสอนและนักเรียนใชงานได จํานวน 4 คน (3) ดานการบริการของหองสมุด ดีอยู
แลว แตอยากใหมีการยืมหนังสือและเขาใชหองสมุดใหมากขึ้น จํานวน 4 คน 
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หองสมุดโรงเรียนบานบางมวง จังหวดัพังงา 
โรงเรียนบานบางมวงเปนโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด

พังงา มีผูอํานวยการ 1 คน รองผูอํานวยการโรงเรียน จํานวน 1 คน ครูผูสอน จํานวน 36 คน
ลูกจางประจํา จํานวน 2 คน มีนักเรียน จํานวน 705 คน เปดสอนตั้งแตชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 โดยมี นายจิตดี ทองเสน เปนผูอํานวยการโรงเรียน ณ วันที่สัมภาษณ (30 
สิงหาคม 2554) ปฏิบัติหนาที่เปนผูบริหารโรงเรียนบานบางมวงมาแลว 12 ป ครูและนักเรียนที่ใชเปน
กลุมตัวอยาง มีครู จํานวน 30 คน อายุของครูที่สอนในโรงเรียนอยูในระหวาง 25-60 ป ครูสวนใหญ
จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน 29 คน และระดับปริญญาโท จํานวน 1 คน สาขาวิชาที่จบมา 
ไดแก ภาษาไทย คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ  วทิยาศาสตร พลศึกษา ดนตรีศึกษา การประถมศกึษา 
บริหารการศึกษา มีนักเรียน จํานวน 268 คน แบงเปน ระดับประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 35 คน ระดับ
ประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 59 คน ระดับประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 54 คน และมัธยมศึกษาปที ่1-3 
จํานวน 120 คน  

หองสมุดตั้งเปนอาคารเดี่ยว ขนาดของหองสมุดมีเน้ือที่ กวาง 170 ตารางเมตร  มีพ้ืนที่น่ัง
อานหนงัสือ มีโตะ จํานวน 4 ตัว เกาอ้ี จํานวน 24 ตวั คอมพิวเตอรสําหรับใชงาน จํานวน 15 เครื่อง 
คอมพิวเตอรสําหรับการสบืคน จํานวน 1 เครื่อง  มีมุมมัลติมีเดีย สําหรับใหนักเรยีนไดชมภาพยนตร
ประเภทการตนู สารคดี และใชในกิจกรรมการเรียนการสอนของครู สภาพชั้นหนังสือและสภาพ
หองสมุดโดยรวมสะอาดนาเขาใช และเรียบรอยดี และมทีี่น่ังอานกับพ้ืน บุคลากรที่รับผิดชอบคอืครู
บรรณารักษ จํานวน 1 คน และ ครู จํานวน 4 คน 

การสนับสนุนของผูบริหาร ผูบริหารมีนโยบายและมีมติในที่ประชุม มีการจัดซื้อโดยงานพัสดุ 
มีแผนพัฒนาหองสมุด และเปนหองสมุดในฝน โดยมีวัตถุประสงค ตองการเพิ่มวัสดุอุปกรณ และ
ขยายเนื้อที่ของหองสมุดใหกวางขวาง รวมทั้งระบบมัลติมีเดีย 

ลักษณะการบริหารหองสมุด การบริหารหองสมุดขึ้นตรงกับฝายวชิาการ โดยมีการบริหาร 
เชิงระบบคือวชิาการ กิจกรรม การชวยเหลือนักเรียน และระบบสนบัสนุนบุคลากร ผูรับผิดชอบ
หองสมุด อยูในรูปกรรมการ คือครูภาษาไทย ครูอนุบาล ครูคอมพิวเตอร ครูบรรณารักษ (ลูกจาง 
ระดับปริญญาตรี ไมใชสาขาบรรณารักษ) ภาระงานที่กําหนดใหครูบรรณารักษ ทําหนาที่เปน
บรรณารักษอยางเดียว การจัดหมวดหมูหนังสอื การลงรายการบรรณานุกรมในฐานขอมูล การดูแล
รักษาสภาพหองสมุด รวมทั้งบริการผูใช 

การกําหนดงบประมาณใหกับหองสมุด เปนงบประมาณที่รวมอยูกับงบประมาณของฝาย 
วิชาการ ในลกัษณะที่เปนโครงการ มีการเสนอโครงการพัฒนาและทํากิจกรรม 
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งบประมาณทีไ่ดรับในชวงปที่ผานมา เปนงบจัดสรร งบอุดหนุน ตามรายหัวของนักเรียน 
 

ป 2553 งบประมาณทีจั่ดใหหองสมุด การจัดกิจกรรมในหองสมุด (ครั้ง) 
หนังสือ  60,000 บาท 
คอมพิวเตอร 112,800 บาท 
ปรับปรุงหองสมุด 202,000 บาท 
โปรเจคเตอร  28,000 บาท 

ใชเปนหองเรียนและศึกษาคนควา 

 

การแสวงหาแหลงสนับสนุนดานการเงินและทรัพยากร โรงเรียนไดจัดกิจกรรม 100 ป ของ
โรงเรียนโดยคณะกรรมการโรงเรียน ไดรับเงินบริจาคจึงไดนํามาพัฒนาหองสมุด นอกจากนี้โรงเรียน
ยังมีรายไดจากการปลูกผักขาย และจากขายยางพารา ไดนํามาสบทบทุนคาอาหารกลางวันทีท่าง
รัฐบาลใหคาหวัละ 15 บาท ตอนักเรียน 1 คน 

การสนับสนุนบรรณารักษในดานความรูทางบรรณารักษ  ใหมีการเรียนรูดวยตนเอง ดวย
การไปฝกอบรม โดยมีการจัดครูพ่ีเลี้ยง ครูประจําการไปฝกอบรมตามสถานศึกษาตาง ๆ ใน
เครือขายดวย และการสนับสนุนหองสมุดในดานบุคลากร โดยใหครู และนักเรียนในโรงเรียนไป
ชวยงานหองสมุด รวมทั้งครูกลุมสาระการเรียนรูมีการประสานงานกัน  

การใหความสาํคัญตอหองสมุด กําหนดใหครูผูสอนวางแผนการสอน มีกิจกรรมที่จะตองนํา
นักเรียนมาใชหองสมุด มีการศึกษาคนควาดวยตนเอง และตองสอดคลองกับหลักสูตรการเรียนการ
สอน และครูบรรณารักษทําสถิติในการเขาใชของครู  สนบัสนุนใหบรรณารักษจัดกิจกรรมเลานิทาน 
หรือแนะนําหนังสือ ในหองสมุดสัปดาหละ 1 ครั้ง  กําหนดใหบรรณารักษสอนการใชหองสมุดแก
นักเรียนทุกชัน้เรียนในชัว่โมงกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  สนับสนุนใหมีการหมุนเวียนหนังสืออานใน
หองเรียน สนับสนุนนักเรียนใหมีการกิจกรรมสงเสริมการอานในหองสมุด กําหนดใหหองสมุดเปด
บริการในเวลาราชการ โดยเปดบริการเวลา 08.00-16.00 น. 

การปรับปรุงหองสมุด มีการพัฒนาสถานที่ภายในหองสมุดเปนระยะ ๆ ไดแก การทาสี 
การปรับขยายพื้นที่ เพ่ือวางชั้นหนังสือ ที่น่ังอานหนังสือ รวมทั้งการจัดหาคอมพิวเตอรในการ
คนหาหนังสือ จัดหาคอมพิวเตอรในการคนอินเทอรเน็ตเพ่ิมเติม  สนับสนุนโปรแกรมหองสมุดเพื่อ
ใชในการคนหาหนังสือ สนับสนุนการจัดหาหนังสือ สื่ออ่ืน ๆ เขาหองสมุด ไดงบอุดหนุนรายหัว 
เงินบริจาค รวมทั้งงบจัดสรร การแสวงหาแหลงสนับสนนุจากชุมชนหรืออ่ืน ๆ โดยมีมูลนิธิ หาง
รานตาง ๆ และรับการสนบัสนุนจากบุคคลตาง ๆ ทัว่ไป  

ปจจัยที่ชวยเกื้อหนุนความสําเร็จของหองสมุด คือผูใหบริการและผูรับบริการ มีความพึง
พอใจในการอํานวยความสะดวกและบริการแกผูใช รวมทั้งงบประมาณที่ไดจากรัฐและจากจัดสรร
เอง (ผูบังคับบัญชา รายไดสถานศึกษา) และจากความรวมมือระหวางหนวยงานและชุมชน 
หองสมุดจึงเปนหัวใจสําคัญของโรงเรียน จึงไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางาน ใหมีการ
พัฒนาและมีความคิดในการดึงผูใชเขาหองสมุด 
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ปญหาและอุปสรรคหรือขอจํากัดตาง ๆ ที่ประสบ ไดแก งบประมาณ ซ่ึงไมไดเปนปญหา
สําคัญ แตเปนปญหาคือการบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากร จะตองมีการสงเสริมใหบุคลากรเขา
ใชหองสมุดอยางสม่ําเสมอและตอเน่ือง เพ่ือเปนตนแบบในการอานหนังสือใหกับนักเรียน ในสวน
ของอาคารสถานที่ ไดมีการปรับปรุง มีการขนยาย โดยการขยายพื้นที่ สําหรับวางชั้นหนังสือ ที่น่ัง
อานหนังสือ รวมทั้งที่น่ังการใชสื่อมัลติมีเดีย 
 
ผลการวิเคราะหขอมูลโรงเรียนบานบางมวง จงัหวดัพังงา 

สถานภาพของนักเรียนประถมศึกษาของโรงเรียนบานบางมวง จํานวน 148 คน แบงเปน
ระดับประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 23.60 ระดับประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 59 
คน คิดเปนรอยละ 39.90 ระดับประถมศกึษาปที่ 6 จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 36.50 

ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับนิสัยรักการอาน พฤติกรรมการใชหองสมุด และความพึง
พอใจ ในการบริการของหองสมุด ปรากฏผลดังน้ี 

 

1. นิสัยรักการอานสําหรับนักเรียนประถมศึกษาของโรงเรียนบานบางมวง พบวานกัเรียนมี 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับนิสยัรกัการอาน คาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับจริงหรือมาก ( x =3.11) โดย
นักเรียนไดรับความรูใหม ๆ จากการอานหนังสืออยูในระดับจริงมากหรือมากที่สุด ( x = 3.53) 
คาเฉลี่ยที่รองลงมาคือ นักเรียนชอบอานหนังสือในหองสมุด อยูในระดับจริงหรือมาก ( x = 3.31) 
และนักเรียนยมืหนังสือจากหองสมุดไปอาน อยูในระดับจริงหรือมาก ( x = 3.28) ดังแสดงในตาราง 4 
 
ตาราง 4 นิสัยรักการอานสําหรับนักเรียนประถมศึกษาโรงเรียนบานบางมวง  
 

ขอคําถาม x  S.D. แปลผล 
1. นักเรียนชอบอานหนังสือ 3.14 0.51 จริง 
2. นักเรียนอานหนังสือที่ชอบซํ้า กันหลายครั้ง 2.69 0.77 จริง 
3. นักเรียนแลกเปลี่ยนหนังสืออานกับเพ่ือน  2.88 0.81 จริง 
4. นักเรียนเลาเรื่องจากหนังสือที่อานใหเพ่ือนฟง 2.68 0.77 จริง 
5. นักเรียนเขารวมกิจกรรมในหองสมุด 3.26 0.68 จริง 
6. นักเรียนอานหนังสือเม่ือมีเวลาวาง 3.14 0.62 จริง 
7. นักเรียนคอยดูแลรักษาหนังสือไมใหชํารุดเสียหาย 3.14 0.63 จริง 
8. นักเรียนยืมหนังสือจากหองสมุดไปอาน 3.28 0.72 จริง 
9. นักเรียนชอบอานหนังสือในหองสมุด 3.31 0.67 จริง 
10. นักเรียนไดรับความรูใหม ๆ จากการอานหนังสือ 3.53 0.62 จริงมาก 

รวมทั้งหมด 3.11 0.37 จริง 
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2. ดานพฤติกรรมการใชหองสมุดของนักเรียนประถมศกึษาของโรงเรียนบานบางมวง 
       2.1 การเขาใชหองสมุดพบวานักเรยีนใชหองสมุดในระดับมาก สัปดาหละ 5 วัน  

จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 22.30 ระดับปานกลาง สัปดาหละ 3-4 วัน จํานวน 67 คน คิดเปนรอย
ละ 45.30 ระดับนอย สัปดาหละ 1-2 วัน จํานวน 48  คน คิดเปนรอยละ 32.40 ตามลําดับ  

         2.2 วัตถุประสงคของการเขาใชหองสมุดโรงเรียน พบวานกัเรียนเขาใชหองสมุดเพื่อ
ศึกษาคนควา จํานวน 121 คน รองลงมาคือ อานหนังสือมากที่สุด จํานวน 87 คน เพ่ือทําการบาน 
จํานวน 79 คน และอ่ืน ๆ จํานวน 7 คน  

         2.3 การยืมหนังสือของหองสมุด พบวาจํานวนนักเรียนยืมหนังสือไมบอยมีจํานวน
มากที่สุด 108 คน คิดเปนรอยละ 73.00 ที่มีการยืมหนังสือบอยครั้งมีจํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 
20.30 ที่ไมเคยยืมหนังสือในหองสมุดเลย มีจํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 6.80 

         2.4 ประเภทของหนงัสือที่นักเรียนชอบอาน พบวา นักเรียนในระดับประถมศึกษา
ชอบอานการตูน จํานวน 111 คน หนังสือนิทาน จํานวน 107 คน ความรูทั่วไป จํานวน 75 คน 
นิยาย จํานวน 58 คน เรื่องสั้น จํานวน 36 คน เรื่องเก่ียวกับอาชพี จํานวน 31 คน และ อ่ืน ๆ 
จํานวน 10 คน 

3. ความพึงพอใจที่มีตอบริการหองสมุดของนักเรียนระดับประถมศึกษาของโรงเรียนบาน
บางมวง พบวานักเรียนมีความพึงพอใจตอบริการของหองสมุด คาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับพอใจ
มากหรือมาก ( x =3.21) โดยนักเรียนมีความพึงพอใจตอหองสมุดมีคาเฉลี่ยอยูในระดับพอใจมาก
ที่สุดหรือมากที่สุด 2 ขอ และขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ หองสมุดมีความสะอาดและนาเขาใช ( x =
3.53) และ จํานวนพื้นที่ของหองสมุดไมคับแคบ ( x =3.51) และรองลงมาคือ หยิบหนังสือจากชั้นได
งาย ( x =3.43) ตามลําดับ ดังแสดงในตาราง 5 
 
ตาราง 5 ดานความพึงพอใจที่มีตอบริการหองสมุดของนักเรียนประถมศึกษาโรงเรียนบานบางมวง 
 

ขอคําถาม x  S.D. แปลผล 

1. จํานวนหนังสือที่ในหองสมุดมีเพียงพอ 3.34 0.65 พอใจมาก 
2. มีหนังสือใหมเขามาในหองสมุดเสมอ 3.25 0.69 พอใจมาก 
3. หนังสือไมชํารุดฉีกขาด 3.02 0.79 พอใจมาก 
4. จํานวนเกาอ้ีหรือที่น่ังมีเพียงพอ 2.82 0.77 พอใจมาก 
5. จํานวนพื้นที่ของหองสมุดไมคับแคบ 3.51 0.62 พอใจมากที่สุด 
6. จํานวนคอมพิวเตอรใชคนหาหนังสือมีเพียงพอ 3.08 0.83 พอใจมาก 
7. จํานวนคอมพิวเตอรใชสบืคนอินเทอรเน็ตมีเพียงพอ 2.98 0.74 พอใจมาก 
8. เวลาเปด-ปดของหองสมุดเหมาะสม 3.24 0.84 พอใจมาก 
9. มีครูชวยเหลือแนะนําในหองสมุดอยางดี 3.28 0.78 พอใจมาก 
10. หยิบหนังสือจากชั้นไดงาย 3.43 0.63 พอใจมาก 
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ตาราง 5 (ตอ) 
 

ขอคําถาม x  S.D. แปลผล 

11. หองสมุดมีความสะอาดและนาเขาใช 3.53 0.68 พอใจมากที่สุด 
12. หอสมุดมีความเงียบสงบ 3.22 0.83 พอใจมาก 
13. จํานวนหนังสือที่ใหยืมออกนอกหองสมุดมีเพียงพอ 3.20 0.79 พอใจมาก 
14. ระยะเวลาที่ใหยืมมีเพียงพอ 3.07 0.85 พอใจมาก 

รวมทั้งหมด 3.21 0.36 พอใจมาก 

 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ของนักเรียนประถมศึกษาโรงเรียนบานบางมวง มีขอเสนอแนะดังน้ี 

(1)  ดานกายภาพของหองสมุด อยากใหมีเครื่องคอมพิวเตอรเพ่ิมมากขึ้น จํานวน 30 คน อยากให
หองสมุดมีพ้ืนที่กวางมากขึน้ สําหรับเด็ก ๆ น่ังอานหนังสือ จํานวน 24 คน ใหเพ่ิมโตะ-เกาอ้ีน่ังอาน
มากขึ้น จํานวน 18 คน (2) ดานทรัพยากรสารสนเทศ อยากใหมีจํานวนหนังสือใหมเพ่ิมมากขึ้น เชน 
การตูน นิทาน เกม จํานวน 18 คน (3) ดานการบริการของหองสมุด อยากใหเพ่ิมเวลาการใหบริการ
หลังเลิกเรียน จํานวน 10 คน อยากใหหองสมุดจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน จํานวน 12 คน 

สถานภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนบานบางมวง จํานวน 120 คน เปน
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3 จํานวน 120 คน คิดเปนรอยละ 100.00 

ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกบันิสัยรักการอาน พฤติกรรมการใชหองสมุด และความพึง
พอใจในการบริการของหองสมุด ปรากฏผลดังน้ี 

4. นิสัยรักการอานสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาของโรงเรียนบานบางมวง  พบวานักเรียน
ระดับมัธยมศกึษาโรงเรียนบานบางมวง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับนิสยัรักการอาน คาเฉลี่ยโดยรวมอยู
ในระดับจริงหรือเห็นดวยมาก ( x =2.86) โดยนักเรียนไดรับความรูใหม ๆ จากการอานหนังสืออยูใน
ระดับจริงหรือเห็นดวยมาก ( x = 3.25) คาเฉลี่ยที่รองลงมาคือ เม่ือนักเรียนอานหนังสือเสร็จแลว มัก
เก็บวางเปนระเบียบ อยูในระดับจริงหรือเห็นดวยมาก ( x = 3.16) และนักเรียนสามารถนําความรูที่
ไดรับจากการอานหนังสือไปใชในชีวติประจําวันไดอยูในระดับจริงหรือเห็นดวยมาก 
( x = 3.15) ดังแสดงในตาราง 6 
 
ตาราง 6 นิสัยรักการอานสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนบานบางมวง 
 

ขอคําถาม x  S.D. แปลผล 
1. นักเรียนมักยืมหนังสือจากหองสมุดโรงเรียนไปอาน 2.78 0.70 จริง 
2. นักเรียนอานหนังสือพิมพทุกวัน 2.28 0.62 ไมจริง 
3. เวลาวางชวงพักกลางวนั นักเรียนจะไปอานหนังสือที่หองสมุด 2.57 0.79 จริง 
4. นักเรียนหาหนังสือมาอานเพิ่มเติมบทเรียนในแตละวชิา 2.67 0.69 จริง 
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ตาราง 6 (ตอ) 
 

ขอคําถาม x  S.D. แปลผล 
5. นักเรียนเขารวมกิจกรรมกรรมสงเสริมการอานของหองสมุดโรงเรียน 2.63 0.72 จริง 
6. นักเรียนชอบอานหนังสือเม่ือมีเวลาวาง 2.89 0.66 จริง 
7. นักเรียนรูสึกวาเวลาหมดอยางรวดเร็วเม่ืออานหนังสือ 2.87 0.79 จริง 
8. นักเรียนชอบอานหนังสือใหมในหองสมุดของโรงเรียน 2.97 0.78 จริง 
9. นักเรียนชอบไปหองสมุด เพราะมีหนังสือหลากหลายประเภทใหเลือกอาน 3.08 0.79 จริง 
10. เม่ือนักเรียนอานหนังสือเสร็จแลว มักเก็บวางเปนระเบียบ 3.16 0.58 จริง 
11. เม่ือนักเรียนเกิดความสงสัยในเรื่องใด จะหาหนังสือที่เกี่ยวกับเรือ่งนั้น 
     มาอานใหหายสงสัย  

2.98 0.57 จริง 

12. นักเรียนคอยดูแลหนังสือไมใหชํารุดเสียหาย 3.14 0.61 จริง 
    
13. นักเรียนและเพื่อนแลกเปลี่ยนหนังสือกันอาน 2.86 0.76 จริง 
14. นักเรียนชอบจดบันทึกขอความหรือเน้ือเรื่องที่นาสนใจจากหนังสือที่อาน 2.65 0.72 จริง 
15. นักเรียนจะคุยหรือเลาเรือ่งจากหนังสือที่อานใหเพ่ือนฟง 2.76 0.77 จริง 
16. นักเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับจากการอานหนังสือไปใชใน 
      ชีวิตประจําวันได 

3.15 0.51 จริง 

17. นักเรียนไดความรูใหมๆ จากการอานหนังสือ 3.25 0.58 จริง 
รวมทั้งหมด 2.86 0.37 จริง 

 

5. ดานพฤติกรรมการใชหองสมุดของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนบานบางมวง 
     5.1 การเขาใชหองสมุดพบวานักเรยีนใชหองสมุดในระดับนอยมากที่สุด สัปดาหละ  

1-2 วัน จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 56.70 รองลงมา ระดับปานกลาง สัปดาหละ 3-4 วัน จํานวน 
47 คน คิดเปนรอยละ 39.20 และ ระดับมาก สัปดาหละ 5 วัน จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 4.10 
ตามลาํดับ 

       5.2 วัตถุประสงคของการเขาใชหองสมุดโรงเรียน พบวานักเรยีนเขาใชหองสมุดเพื่อ
ศึกษาคนควา จํานวน 85 คน รองลงมาคือ อานหนังสือมากที่สุด จํานวน 79 คน เพ่ือทําการบาน 
จํานวน 58 คน และอ่ืน ๆ จํานวน 5 คน  

       5.3 การยืมหนังสือของหองสมุด พบวาจํานวนนกัเรียนยืมหนังสือไมบอยมีจํานวนมาก
ที่สุด 89 คน คิดเปนรอยละ 74.20 ไมเคยยืมหนังสือในหองสมุดเลย มีจํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 
13.30 และทีมี่การยืมหนังสือบอยครั้งมีจํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 12.50 
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      5.4 ประเภทของหนังสือที่นักเรียนชอบอาน พบวา นักเรียนในมัธยมศึกษาชอบอาน
การตูน จํานวน 86 คน นิยาย  จํานวน 68 คน นิทาน จํานวน56   ความรูทั่วไป จํานวน 55 คน 5 
เรื่องสั้น จํานวน 50 คน เรือ่งเก่ียวกับอาชีพ จํานวน 30 คน  และ อ่ืน ๆ จํานวน 10 คน 
 

6. ความพึงพอใจที่มีตอบรกิารหองสมุดของนักเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนบานบางมวง 
พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอบริการของหองสมุด คาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับพอใจมากหรือ
มาก ( x =2.91) โดยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับพอใจมากหรือมากทุกขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 
หองสมุดมีความสะอาดและนาเขาใช ( x =3.38) และ จํานวนพื้นที่ของหองสมุดไมคับแคบ ( x =
3.16) และรองลงมาคือ หยิบหนังสือจากชั้นไดงาย ( x =3.04) ตามลําดับ ดังแสดงในตาราง 7 
 
ตาราง 7 ความพึงพอใจที่มีตอบริการหองสมุดของนักเรียนโรงเรียนบานบางมวง 
 

ขอคําถาม x  S.D. แปลผล 

1. จํานวนหนังสือที่ในหองสมุดมีเพียงพอ 2.96 0.73 พอใจมาก 
2.  มีหนังสือใหมเขามาในหองสมุดเสมอ 2.76 0.79 พอใจมาก 
3. หนังสือไมชํารุดฉีกขาด 2.66 0.82 พอใจมาก 
4. จํานวนเกาอ้ีหรือที่น่ังมีเพียงพอ 2.80 0.87 พอใจมาก 
5. จํานวนพื้นที่ของหองสมุดไมคับแคบ 3.16 0.76 พอใจมาก 
6. จํานวนคอมพิวเตอรใชคนหาหนังสือมีเพียงพอ 2.64 0.97 พอใจมาก 
7. จํานวนคอมพิวเตอรใชสบืคนอินเทอรเน็ตมีเพียงพอ 2.66 0.98 พอใจมาก 
8. เวลาเปด-ปดของหองสมุดเหมาะสม 2.98 0.70 พอใจมาก 
9. มีครูชวยเหลือแนะนําในหองสมุดอยางดี 2.84 0.89 พอใจมาก 
10. หยิบหนังสือจากชั้นไดงาย 3.04 0.74 พอใจมาก 
11. หองสมุดมีความสะอาดและนาเขาใช 3.38 0.64 พอใจมาก 
12. หอสมุดมีความเงียบสงบ 2.94 0.86 พอใจมาก 
13. จํานวนหนังสือที่ใหยืมออกนอกหองสมุดมีเพียงพอ 2.98 0.80 พอใจมาก 
14. ระยะเวลาที่ใหยืมมีเพียงพอ 2.93 0.84 พอใจมาก 

รวมทั้งหมด 2.91 0.52 พอใจมาก 
 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนบานบางมวง มีขอเสนอแนะดังน้ี  
(1) ดานกายภาพของหองสมุด อยากใหมีเครื่องคอมพิวเตอรเพ่ิม จํานวน 60 คน ใหเพ่ิมโตะ-เกาอ้ี
น่ังอานมากขึ้น จํานวน 25 คน ใหมีนํ้าสะอาดดื่มในหองสมุด จํานวน 20 คน (2) ดานทรัพยากร
สารสนเทศ อยากใหมีจํานวนหนังสือเพ่ิมมากขึ้น เชน ความรูทัว่ไป การตูน นิทาน นิยาย เรื่องสั้น 
จํานวน24 คน (3) ดานการบริการของหองสมุด อยากใหเพ่ิมเวลาการใหบริการ จํานวน 3 คน อยาก
ใหหองสมุดจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน จํานวน 10 คน 
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7. ความคิดเห็นของครูโรงเรียนบานบางมวงเกี่ยวกบัการดําเนินงานหองสมุด 

       7.1. การใหการสนับสนนุการพัฒนาหองสมุด 
                                 ชวงกอนการพัฒนาหองสมุด ครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการสนับสนุนการ
พัฒนาหองสมุด โดยรวมอยูในระดับมาก ( x =4.48) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาอยูในระดับมาก
ที่สุด จํานวน 2 ขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคอืหองสมุดมีความสําคัญตอการเรียนการสอน ( x =4.63) 
รองลงมา นโยบายการพัฒนาหองสมุดของผูบริหาร ( x =4.57) และขอที่อยูในระดับมากรองลงมาคือ 
สนับสนุนใหมีการพัฒนาหองสมุด ( x =4.43) ตามลําดับ 
                                 สําหรับบทบาทของครูในการดําเนินงานพัฒนาหองสมุด  ครูมีความคิดเห็นวา
บทบาทในการใหคําแนะนําเกี่ยวกับแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาหองสมุดมีจํานวน 8 คน 
กําหนดใหนักเรียนในชั้นที่รับผิดชอบไปชวยทํางาน เม่ือเริ่มการพัฒนา จํานวน 5 คน มีบทบาทใน
การเขารวมเปนคณะกรรมการหองสมุด จํานวน 3 คน  มีบทบาทในการเขารวมวางแผนงานการ
พัฒนาหองสมุด และชวยเหลือในเรื่องติดตอ ประสานงานเพื่อขอความรวมมือจากชุมชุน จํานวน 2 
คน  เทากัน และมีบทบาทในการชวยเหลอืเรื่องการระดมทุน เชน ขอรับบริจาค จํานวน 1 คน  
                                 ระหวางดําเนินงานการพัฒนาหองสมุด (Process) ครูเปนบุคคลที่ไดรวม
กิจกรรมการพัฒนาในฐานะกรรมการ เชน เปนกรรมการในการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน จํานวน 
6 คน และเปนกรรมการฝายประเมินผล จํานวน 2 คน และในฐานะที่ครูที่ไมไดเขารวมเปน
กรรมการฯ ไดใหการสนบัสนุนโดยใหคําปรึกษา แนะนํา ในการทํางาน เชน การจัดสถานที่ และ
ตกแตงภายในหองสมุด จํานวน 5 คน สนับสนุนใหนักเรียนมาชวยงานหองสมุดตอเน่ือง จํานวน 
8 คน เขารวมอบรมเก่ียวกบั “การใชหองสมุด” จํานวน 1 คน 

     7.2. ดานพฤติกรรมการใชหองสมุดของครูโรงเรียนบานบางมวง 
   7.2.1 การเขาใชหองสมุด พบวาครูเขาใชหองสมุดในระดับปานกลางมากที่สุด 

สัปดาหละ 3-4 วัน จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 46.67  รองลงมาในระดับนอย สัปดาหละ 1-2 วัน 
จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 43.33 และในระดับมาก สัปดาหละ 5 วัน จํานวน 3 คน คิดเปน 
รอยละ 10.00  

   7.2.2 วัตถปุระสงคในการเขาใชหองสมุด พบวาเพื่อศึกษาคนควา มีจํานวนมาก 
ที่สุด 25 คน รองลงมาคือเพ่ืออานหนังสือเพ่ือความบนัเทิง จํานวน 18 คน และใชเพ่ือเตรียมการสอน 
จํานวน 14 คน 

   7.2.3 ความถี่ในการยืมหนังสือออกนอกหองสมุด พบวาครูยืมหนังสือ นาน ๆ 
ครั้ง มากที่สุด จํานวน 15  คิดเปนรอยละ 50.00 รองไมเคย จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 40.00 
และบอยครั้ง จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 10.00 ตามลําดับ 

   7.2.4 ประเภทของหนังสือที่เลือกอาน พบวาครชูอบอานหนังสือประเภท 
ความรูทัว่ไปมากที่สุด จํานวน 27 คน รองลงมาคือ ตํารา/วิชาการ จํานวน 18 คน คูมือประกอบ
อาชีพ จํานวน 10 คน เรื่องสั้น จํานวน 12 คน นิยาย จํานวน 7 คน และหนังสืออ่ืน ๆ จํานวน 1 คน
ตามลําดับ 
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  7.2.5 ความถี่ของการนํานักเรียนมาจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนการสอนใน 
หองสมุด พบวา ครูนํานักเรียนมาจัดกิจกรรมนาน ๆ ครั้ง มากที่สุด จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 
70.00 และนํามาจัดกิจกรรมบอยครั้ง จํานวน 6 คน คดิเปนรอยละ 20 สวนไมเคยนํามาจัดกิจกรรม
เลยมี จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 10 

     7.3 ดานความพึงพอใจที่มีตอบริการหองสมุดของครูโรงเรียนบานบางมวง พบวาครูมี
ความพึงพอใจที่มีตอบริการหองสมุดโดยรวมอยูในระดับมาก ( x  = 3.04) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ 
พบวาครูมีความพึงพอใจในเรื่องของแสงสวางในหองสมุดอยูในระดับมาก ( x  = 3.43) สวนคาเฉลีย่
ที่รองลงมา 3 ขอ ไดแก บริเวณที่น่ังอานสะอาด/เรียบรอย ความสะดวกของเคานเตอรบริการยืม-คืน 
และการมีมนุษยสัมพันธของผูใหบริการ ( x  = 3.37) เทากัน ดังแสดงในตาราง 8 
ตาราง 8 ความพึงพอใจที่มีตอบริการหองสมุดของครูโรงเรียนบานบางมวง 
 

ขอคําถาม x  S.D. แปลผล 

1. จํานวนหนังสือที่ในหองสมุดมีเพียงพอ 2.90 0.31 มาก 
2. ความทันสมัยของหนังสือในหองสมุด 3.10 0.55 มาก 
3. สภาพตัวเลมหนังสือ (เกา ชํารุด) 2.27 0.69 นอย 
4. จํานวนที่น่ังอาน 2.73 0.64 มาก 
5. จํานวนพื้นที่โดยรวมของหองสมุด 3.20 0.48 มาก 
6. จํานวนคอมพิวเตอรใชในการคนหาหนังสือ 2.83 0.79 มาก 
7. จํานวนคอมพิวเตอรใชในการสืบคนอินเทอรเน็ต 3.03 0.62 มาก 
8. เวลาเปด-ปดของหองสมุด 2.93 0.58 มาก 
9. การมีสวนรวมในการแนะนําหนังสือเขาหองสมุด 2.50 0.68 มาก 
10. การสงเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนการสอน 2.80 0.71 มาก 
11. ความสะดวกในการหยบิตวัเลมจากชัน้ 3.07 0.64 มาก 
12. สภาพความเรียบรอยของชั้นวางหนังสือ 3.27 0.52 มาก 
13. บริเวณทีน่ั่งอานสะอาด/เรียบรอย 3.37 0.62 มาก 
14. ความเงียบสงบในหองสมุด 3.27 0.69 มาก 

15. แสงสวางในหองสมุด 3.43 0.50 มาก 
16. ความสะดวกของเคานเตอรบริการยมื-คืน 3.37 0.62 มาก 
17. ปายประกาศ/ประชาสมัพันธกิจกรรม 3.10 0.55 มาก 
18. มนุษยสัมพันธของผูใหบริการ 3.37 0.56 มาก 
19. จํานวนหนังสือที่ใหยืม 3.10 0.55 มาก 
20. ระยะเวลาในการใหยืม 3.07 0.58 มาก 

รวมทั้งหมด 3.04 0.33 มาก 
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ขอเสนอแนะเพิ่มเติมของครูโรงเรียนบานบางมวง มีขอเสนอแนะดังน้ี (1)  ดานกายภาพของ
หองสมุด ประกอบดวย อยากใหหองสมุดสะอาดโดยงดรับประทานอาหารทุกประเภท จํานวน 2 คน 
(2) ดานทรัพยากรสารสนเทศ ประกอบดวยอยากใหมีจํานวนหนังสือใหมใหมากกวานี้ และมี
คอมพิวเตอรไวครูผูสอนใชงานไดอยางเทาเทียมกัน จํานวน 3 คน (3) ดานการบริการของหองสมุด 
ประกอบดวยอยากใหเพ่ิมเวลาการใหบรกิาร จํานวน 4 คน  

 



บทที่ 5 
การอภิปรายผล 

 
โครงการวิจัยเรื่อง การติดตามผลการดําเนินงานบริการวิชาการแกชมุชนในภาคใต   

ที่ประกอบดวย การติดตามผลการดําเนินงานหองสมุด 2 แหง ไดแก 1) วัดพระบรมธาตุไชยา 
อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี 2) โรงเรียนบานบางมวง อําเภอตะกัว่ปา จังหวัดพังงา โดยใช
กระบวน การการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลของการดําเนินโครงการและพิจารณาบงชี้ถึง
จุดเดนหรือจุดดอยของโครงการดวยวิธีการประเมินผลแบบซิปป (CIPP model)  
 
ผลการประเมินแบบซิปป  

1. ดานบริบท ไดแก วัตถปุระสงคและเปาหมายของโครงการบริการวิชาการแกชมุชน 
สรุปไดวาสํานกัหอสมุดกลาง มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒไดดําเนินการตาม 

วัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการบริการวิชาการแกชุมชนโดยดําเนินกิจกรรมแกหองสมุด
โรงเรียนทั้ง 2 แหง ประกอบดวย 

1) ดานการปรับปรุงทางกายภาพ ไดแก การปรับปรุงภูมิทัศนทั้งภายในและ 
ภายนอกหองสมุด ตั้งแตบรเิวณโดยรอบหองสมุด ทาสีหองสมุด บริเวณที่น่ังอานหนังสือ ชั้นวาง
หนังสือ ปายประชาสัมพันธการใชหองสมุด ปายบอกหมวดหมูหนังสือ ติดไฟฟาเพิ่มในบางจุด ปรับ
ขยายหองสมุด เปนตน 

2) การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศหองสมุด ไดแก การจัดหาหนังสือ วัสดุ  
หองสมุดที่สอดคลองกับการเรียนการสอนและสอดคลองกับชุมชนโดยรอบ ตลอดจนเครื่อง
คอมพิวเตอร ชั้นวางหนังสือ เปนตน 

3) การวิเคราะหและการสรางฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ ไดแก 
หนังสือหรือทรัพยากรสารสนเทศทีเ่ปนของเดิมของหองสมุด และที่สํานักหอสมุดกลางจัดหาให
ภายหลัง  รวมทั้งการประทับตรา ติดสนัหนังสือ ติดบารโคดหนังสือ  

4) การจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน ไดแก การสงเสริมการอานภาษาไทย  
ภาษาอังกฤษ การสอนศิลปะ การเลาเรื่องหนังสือ การสืบคนหาหนังสือ ทักษะการรูสารสนเทศ  
การซอมหนังสือ ปลูกฝงการมีจิตอาสา สรางคุณธรรมใหเกิดแกนักเรียนและคนในชุมชนอยาง
ตอเน่ืองมีการเรียนรูตลอดชีวิต 

5) การจัดการอบรมความรูเบื้องตนทางบรรณารักษศาสตร ไดแก การ 
อบรมใหแกครู ผูปฎิบัติหนาที่บรรณารักษ รวมทั้งครูและนักเรียนชวยงานหองสมุด เพ่ือใหการ
ดําเนินการหองสมุดเปนไปอยางตอเน่ือง และสงเสริมใหชวยงานของหองสมุดโรงเรียน เชน การ
สรางฐานขอมูลและวัสดุ การวิเคราะหหมวดหมูหนังสือ การเตรียมตวัเลมกอนออกบริการ การจัด
หนังสือขึ้นชั้น การสืบคนหนังสือในหองสมุด เปนตน 
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2. ดานปจจัยนําเขา ไดแก ความพรอมของผูบริหารโรงเรียน ความพรอมของบุคลากรใน
โรงเรียน การจัดสรรงบประมาณ ดังน้ี 

 1) ดานความพรอมของผูบริหารโรงเรียน พบวา หองสมุดวัดพระบรมธาตุไชยา 
ไมมีแผนพัฒนาหองสมุดเปนลายลักษณอักษร โดยจะทําก็ตอเม่ือมีความจําเปนหรือเม่ือมีความ
ตองการเปนคราว ๆ สําหรับโรงเรียนบานบางมวง มีแผนพัฒนาหองสมุดเปนลายลักษณอักษร  
มีการจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาหองสมุดโดยดึงชุมชนเขามามีสวนรวม โดยโรงเรียนรวมกับ
คณะกรรมการโรงเรียนฯ  หองสมุดทั้ง 2 แหง มีการสนับสนุนใหนักเรียนไปชวยงานหองสมุด 
สําหรับหองสมุดวัดพระบรมธาตุไชยา มีพระครูพิทักษเจติยานุกูล เปนผูกํากับดูแลหองสมุดโดยมี
การบริหารจัดการ มอบหมายงานใหสามเณรเปนผูดูแลหองสมุด  สวนโรงเรียนบานบางมวง มีนาย
จิตดี ทองเสน เปนผูอํานวยการโรงเรียน การบริหารหองสมุดขึ้นตรงกับฝายวชิาการ โดยมีการ
บริหารเชิงระบบคือวชิาการ กิจกรรม การชวยเหลือนักเรียน และระบบสนับสนุนบุคลากร  
   2) ดานความพรอมของบุคลากรในโรงเรยีน พบวาหองสมุดวัดพระบรมธาตุไชยา 
บุคลากรผูที่ดูแลรับผิดชอบ จะเปนครูและสามเณร สวนโรงเรียนบานบางมวงผูรับผิดชอบหองสมุด 
อยูในรูปกรรมการฯ คือครูภาษาไทย ครูอนุบาล ครูคอมพิวเตอร ครบูรรณารักษ (ลกูจาง ระดับ
ปริญญาตรี ไมใชสาขาบรรณารักษ) โดยบุคลากรทั้งสองโรงเรียนไดมีการเรียนรูดวยตนเอง และจาก
การฝกอบรมในเรื่องการดําเนินงานหองสมุด และยังมีนักเรียนชวยงานหองสมุด ไมมีบุคลากรตรง
กับวิชาชีพทั้ง 2 แหง โดยเฉพาะบุคลากรครูโรงเรียนบานบางมวงที่ไดรับมอบหมายใหดูแลหองสมุด
ไมไดตรงกับวชิาชีพเลย แตก็สามารถดําเนินงานหองสมุดได  
  3) ดานการจัดสรรงบประมาณ พบวาหองสมุดวัดพระบรมธาตุไชยา ไมไดกําหนด
แนนอน จะเปนงบอุดหนนุเปนรายเดือน หากตองการที่จะทําหรือพัฒนาในเรื่องใดในหองสมุดก็ให
ขออนุมัติเปนเรื่อง ๆ และคราว ๆ ไป และในการแสวงหาแหลงสนับสนุนดานการเงินและทรัพยากร 
ทางวัดพระบรมธาตุไชยาไมไดดําเนินการ เน่ืองจากเปนโรงเรียนปริยัติธรรม จะมีบุคคลทั่วไปบริจาค
เปนครั้งคราว การสนับสนุนจากชุมชนหรืออ่ืน ๆ สวนใหญจะมีหนวยงานตาง ๆ เขามาบริจาคบาง 
และงบประมาณในเรื่องคาตอบแทนมีไมเพียงพอกับคาตอบแทนของครูที่สอนสามเณร  สวน
โรงเรียนบานบางมวง มีงบประมาณจํานวนจํากัดไมเพียงพอที่จะจางบุคลากรสายวิชาชีพมาดูแล
หองสมุด งบประมาณเปนงบจัดสรร งบอุดหนุน ตามรายหัวของนักเรียน  

3. ดานกระบวนการ  ไดแก 1) การจัดทางกายภาพ  2) การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  
3) กิจกรรมสงเสริมการอาน 
 1) การจัดการทางกายภาพ พบวาหองสมุดโรงเรียนทั้ง 2 แหง มีปญหาในดาน
พ้ืนที่เหมือนกัน สําหรับวัดพระบรมธาตุไชยาไดปรับปรุงหองสมุด มีการพัฒนาอาคารสถานที่ทั้ง
ภายในและภายนอกหองสมุดเปนระยะ ไดแก ทาสี ปรับขยายหอง อ่ืน ๆ และเนื่องจากหองสมุดเปน
อาคารเดี่ยวติดพื้นดินทําใหมีปญหาดานความชื้น เปนสาเหตุทําใหหองสมุดมีกลิ่นอับชื้น จึงตองมี
การดูแลเปนพิเศษ สวนหองสมุดโรงเรียนบานบางมวง ไดดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาหองสมุดให
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มีความกวางขวางขึ้น โดยไดดําเนินการเปนระยะ ๆ มีการทาสี ปรับขยายพื้นที่ เพ่ือวางชั้นหนังสือ 
ที่น่ังอานหนังสือ 

2) การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ พบวาหองสมุดโรงเรียนทั้ง 2 แหง 
จัดสรรงบประมาณใหแกโรงเรียนอยางตอเน่ือง แตในจํานวนที่จํากัด 

3) กิจกรรมสงเสริมการอาน พบวาครูผูสอนวัดพระบรมธาตุไชยา มีการ  
วางแผนการสอน โดยมีกิจกรรมที่จะตองนํานักเรียน (สามเณร) มาใชหองสมุด ใหมีการศึกษา
คนควาดวยตนเอง และสอดคลองกับการเรียนการสอน สนับสนุนใหบรรณารักษจัดกิจกรรมเลา
นิทาน หรือแนะนําหนังสือ ในหองสมุดสัปดาหละ 1 ครั้ง ครูผูสอนในแตละรายวิชาไดมีการ
สอดแทรกในชั่วโมงแรก ๆ ของการสอน และสนับสนนุใหมีการหมุนเวียนหนังสอือานในหองเรียน  
การสนับสนุนนักเรียนใหมีการจัดตั้งชมรมหองสมุดนั้นยังไมมีการจัดตั้งเนื่องจากจํานวนนักเรียนมี
จํานวนไมมากนักที่จะตั้งเปนชมรม และนักเรียนจะใชเวลาวางในการอานหนังสือ สวนโรงเรียนบาน
บางมวง ครูผูสอนมีการวางแผนการสอน มีกิจกรรมที่จะตองนํานักเรยีนมาใชหองสมุด มีการศึกษา
คนควาดวยตนเอง และตองสอดคลองกับหลักสตูรการเรียนการสอน สนับสนุนใหบรรณารักษจัด
กิจกรรมเลานิทาน หรือแนะนําหนังสือ ในหองสมุดสัปดาหละ 1 ครั้ง  กําหนดใหบรรณารกัษสอน
การใชหองสมุดแกนักเรียนทุกชั้นเรียนในชั่วโมงกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  สนับสนุนใหมีการหมุนเวียน
หนังสืออานในหองเรียน สนับสนุนนักเรยีนใหมีการกิจกรรมสงเสริมการอานในหองสมุด 

4. ดานผลผลิต ไดแก 1) พฤติกรรมการใชหองสมุดของนักเรียน  2) พฤติกรรมการใช
หองสมุดของครู  3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบริการหองสมุด  4) ความพึงพอใจของครูที่มี
ตอบริการหองสมุด  5) นิสัยรักการอานของนักเรียน 
                     1) พฤติกรรมการใชหองสมุดของนักเรียน พบวานักเรียนประถมศึกษา 
โรงเรียนบานบางมวงเขาใชหองสมุด 5 วันตอสัปดาหมากที่สุด วัตถุประสงคในการเขาใชหองสมุด
ของนักเรียนประถมศึกษาเขาใชหองสมุดเพื่อศึกษาคนควา การยืมหนังสือของนักเรียนจะมีการยืม
หนังสือไมบอย ไมสอดรับกับความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมนิสัยรกัการอานโดยการ
ยืมหนังสือจากหองสมุด แสดงใหเห็นวานักเรียนทราบวานิสัยรักการอานนั้นคือการยืมหนังสือไป
อานที่บาน แตในความเปนจริงนักเรียนไมคอยไดยืมหนังสือไปอาน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ
ปทมา อินทรวิมล (2552.  บทคัดยอ) ที่ศึกษาองคประกอบตอแรงจูงใจในการใชหองสมุดของ
นักเรียนชวงชัน้ที่ 2 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร พบวาองคประกอบที่สัมพันธ
ทางบวกกบัแรงจูงใจในการใชหองสมุดของนักเรียน ไดแก นิสัยรักการอาน การสนับสนุนดานการ
อานของผูปกครอง ลักษณะทางกายภาพของหองสมุด การสนับสนุนการใชหองสมุดของครู และการ
เลียนแบบเพือ่นในการใชหองสมุด สวนประเภทของหนังสือที่อานมากที่สุดคือการตูนซึ่งสอดคลอง
กับวัยของนักเรียนระดับประถมศึกษาที่สวนใหญชอบอานนิทานหรือการตูนเพราะเขาใจงาย และมี
รูปภาพประกอบ  



      45 

        ขณะที่พฤติกรรมการใชหองสมุดของนักเรียนมัธยมศึกษาพบวานักเรียน
มัธยมศึกษาวดัพระบรมธาตุไชยาและโรงเรียนบานบางมวงเขาใชหองสมุด ไมเหมือนกัน คือ 
นักเรียนมัธยมศึกษาวัดพระบรมธาตุไชยา เขาใชหองสมุด 5 วันตอสปัดาหมากที่สุด สวนนักเรียน
มัธยมศึกษาโรงเรียนบานบางมวงเขาใชหองสมุด 1-2 วันตอสัปดาหมากที่สุด สวนวัตถุประสงคใน
การเขาใชหองสมุดของนักเรียนมัธยมศึกษา ทั้ง 2 แหง เขาใชหองสมุดเพื่อศึกษาคนควา และมีการ
ยืมหนังสือไมบอย การยืมหนังสือไมสอดรับกับนิสัยรกัการอานเชนเดียวกับนักเรยีนระดับ
ประถมศึกษา ประเภทของหนังสือที่นักเรียนมัธยมศึกษาวัดพระบรมธาตุไชยาอานมากที่สุดคือ
ความรูทัว่ไปสวนนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนบานบางมวงอานมากที่สุดคือการตูน  

2) พฤติกรรมการใชหองสมุดของครู พบวาครูวัดพระบรมธาตุไชยาและโรงเรียน 
บานบางมวงเขาใชหองสมุด แตกตางกัน กลาวคือครวูดัพระบรมธาตุไชยาเขาใชหองสมุด 1-2 วันตอ
สัปดาห สวนครูโรงเรียนบานบางมวงเขาใชหองสมุด 3-4 วันตอสัปดาห ซ่ึงคลายคลึงกับผลงานวิจัย
ของจารวี ฟกโพธิ์ (2554.  บทคัดยอ) ทีพ่บวาครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา กรงุเทพมหานคร เขต 1 มีการใชหองสมุดประกอบการสอนโดยรวมอยูในระดับปานกลาง 
วัตถุประสงคในการเขาใชหองสมุดของครู ทั้ง 2 แหงคือเขาใชหองสมุดเพื่อศึกษาคนควา และ
ความถี่ในการยืมหนังสือยืมหนังสือนาน ๆ ครั้ง สวนประเภทของหนงัสือที่ครูอาน ครูวัดพระบรม
ธาตุไชยา อานหนังสือประเภทตํารา/วิชาการ และความรูทั่วไป มากเทากัน สวนครูโรงเรียนบานบาง
มวงอานความรูทั่วไปมากที่สุด ความถีข่องการนํานักเรียนมาจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนการสอนใน
หองสมุด ปรากฏวาครูทั้ง 2 แหง โดยมีการนํานักเรียนมาจัดกิจกรรม นาน ๆ ครั้ง ที่เปนเชนน้ัน
เน่ืองมาจากจํานวนภาระงานสอนในหองเรียนของครูแตละคนมีจํานวนมาก หรือเคยชินกับการสอน
ในรูปแบบเดิม คือการบรรยายในชั้นเรียนโดยใชแบบเรียนหรือเอกสารที่ครูมีอยูเพ่ือใชประกอบการ
สอนเปนหลัก 

3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการบริการหองสมุด พบวานักเรียน 
ประถมศึกษาโรงเรียนบานบางมวงมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก สําหรับรายละเอียดของ
ความพึงพอใจตอบริการของหองสมุดที่มีความพึงพอใจมากในเรื่องหองสมุดมีความสะอาดนาเขาใช 
สวนความพึงพอใจอยูในระดับนอยคือ จํานวนคอมพิวเตอรใชคนหาหนังสือ และจํานวนคอมพิวเตอร
ใชสืบคนอินเทอรเน็ต 

ขณะที่ความพึงพอใจที่มีตอบริการหองสมุดของนักเรียนมัธยมศึกษา  
พบวานักเรียนมัธยมศึกษาทั้ง 2 แหง มีความพึงพอใจมาก สําหรับรายละเอียดของความพึงพอใจตอ
บริการของหองสมุดที่มีความพึงพอใจมากของนักเรียนมัธยมศึกษาวัดพระบรมธาตุไชยาและ
โรงเรียนบานบางมวงคือหองสมุดมีความสะอาดนาเขาใช เหมือนกัน สวนความพึงพอใจนอย โดย
นักเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา มีความคิดเห็นวา จํานวนคอมพิวเตอรใชคนหาหนังสือ และจํานวน
คอมพิวเตอรใชสืบคนอินเทอรเน็ตมีเพียงพอ ซ่ึงสอดรับกับความตองการของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาที่ตองการใชคอมพิวเตอรเพ่ือสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ตและคนหาหนังสือใน
ฐานขอมูลมากขึ้น 
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4) ความพึงพอใจของครูที่มีตอบริการหองสมุด พบวา ครูทั้ง 2 แหง มีความพึง 
พอใจโดยรวมอยูในระดับมาก สําหรับรายละเอียดของความพึงพอใจของครูที่มีตอบริการของ
หองสมุด คือครูวัดพระบรมธาตุไชยาพึงพอใจเรื่องหองสมุดมีจํานวนเกาอ้ีหรือที่น่ังเพียงพอ สวนครู
โรงเรียนบานบางมวงมีความพึงพอใจเรื่องแสงสวางในหองสมุด สวนความพึงพอใจนอยของครูวัด
พระบรมธาตุไชยา และโรงเรียนบานบางมวงมีความพอใจนอยในเรื่องสภาพตัวเลมหนังสือ (เกา 
ชํารุด) เหมือนกัน และครูโรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยามีความพึงพอใจนอยตอจํานวนคอมพิวเตอร
ใชในการสืบคนอินเทอรเน็ต อีกหนึ่งขอ 

5) นิสัยรักการอานของนักเรียน พบวา นักเรียนประถมศึกษาโรงเรียนบานบาง 
มวงมีนิสัยรักการอานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด  คือ นักเรียนไดรับความรูใหม ๆ จากการอานหนังสือ 
ทั้งน้ีอาจเปนเพราะนักเรียนเห็นวาการอานจะทําใหมีความรูเพ่ิมมากขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับผล
การศึกษาสภาพการอานของนักเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (กรมวิชาการ.  2545: ออนไลน) 
ที่พบวานักเรียนใหเหตุผลในการอานโดยเรียงจากมากไปหานอยตามลําดับ ไดแก ชวยเพ่ิมพูน
ความรู เพ่ือความสนุกสนานเพลิดเพลิน และชอบอาน สวนสวนนิสัยรักการอานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
ของนักเรียนประถมโรงเรียนบานบางมวง คือเลาเรื่องจากหนังสือที่อานใหเพ่ือนฟง  

ขณะที่นักเรียนมัธยมศึกษาวัดพระบรมธาตุไชยาและโรงเรียน 
บานบางมวง พบวานิสัยรักการอานที่เปนจริงหรือมาก คือ นักเรียนชอบไปหองสมุดเพราะนักเรียน
ไดความรูใหม ๆ จากการอานหนังสือ เชนกัน 
 

สําหรับความคิดเห็นเพ่ิมเตมิของนักเรียนและครู มีขอเสนอแนะดังน้ี  
(1)  ดานกายภาพของหองสมุด นักเรียนประถมศึกษา ตองการใหหองสมุดมีเครื่อง 

คอมพิวเตอร และมีพ้ืนที่กวางขวางมากขึน้ สําหรับเด็ก ๆ น่ังอานหนังสือ และอยากใหเพ่ิมโตะ-เกาอ้ี
น่ังอาน นักเรียนมัธยมศึกษา ทั้ง 2 แหงมีขอเสนอแนะที่เหมือนกันคือใหมีเครื่องคอมพิวเตอรเพ่ิมมาก
ขึ้นและใหมีนํ้าสะอาดดื่มในหองสมุด  สวนครูมีความตองการใหมีการปรับปรุงหองสมุดเนื่องจากมี
ความชื้นจากพื้นขึ้นมา และอยากใหหองสมุดสะอาดโดยการงดรับประทานอาหารทุกประเภท  

(2) ดานทรัพยากรสารสนเทศ นักเรียนประถมศึกษามีความตองการใหมีจํานวน 
หนังสือใหมเพ่ิม เชน การตูน นิทาน เกม นักเรียนมัธยมศึกษาทั้ง 2 แหง มีขอเสนอแนะที่เหมือนกัน
คือใหมีจํานวนหนังสือเพ่ิมมากขึ้น ไดแก ความรูทั่วไป สารคดี การตูน นิทาน นิยาย เรื่องสั้น สวนครู
ทั้ง 2 แหงมีขอเสนอแนะที่เหมือนกัน คือใหมีจํานวนหนงัสือใหมใหมากกวานี้ และมีคอมพิวเตอรไว
ครูผูสอนใชงานไดอยางเทาเทียมกัน 

(3) ดานการบริการของหองสมุด นักเรียนประถม ตองการใหเพ่ิมเวลาการ 
ใหบริการหลังเลิกเรียน และมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานใหมากขึ้น นักเรียนมัธยมศึกษาทั้ง 2 
แหงมีขอเสนอแนะที่เหมือนกันคือตองการใหเพ่ิมเวลาการใหบริการ และใหหองสมุดจัดกิจกรรม
สงเสริมการอาน สวนครูโรงเรียนตองการใหเพ่ิมเวลาการใหบริการ และใหมีการยืมหนังสือและเขาใช
หองสมุดใหมากขึ้น 



      47 

สรุป 

จากการติดตามผลการดําเนินงานบริการวชิาการแกชุมชนในภาคใตขางตน พบวาหองสมุด
โรงเรียนยังคงดําเนินกิจกรรมการใหบริการอยางตอเน่ืองภายใตขอจํากัดตาง ๆ กันโดยเฉพาะความ
พรอมดานบุคลากรที่รับผิดชอบดําเนินการและดูแลกิจการดานหองสมุด เน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลง
บุคลากรที่รับผิดชอบในภาระหนาที่ดังกลาวตามวาระและเหตุอันจําเปนตามสถานการณ  จึงทําให
สามารถสรุปไดวา ปจจัยในการดําเนินงานหองสมุดประการหนึ่งที่สําคัญน้ันก็คือ บคุลากรที่
รับผิดชอบภาระหนาที่งานหองสมุด คณะผูวิจัยจึงมุงไปที่ประเด็นการพัฒนาหรือใหความรูดาน
หองสมุดแกบุคลากรที่รับผดิชอบดวยการอบรมเชิงปฏบิัติการ  เน่ืองจากบุคลากรนี้จะเปนตวั
ขับเคลื่อนสําคัญใหงานหองสมุดสามารถดําเนินไปไดอยางตอเน่ือง ความรูเกี่ยวกบังานหองสมุด
ประกอบดวยความรูพ้ืนฐานในการวิเคราะหหมวดหมูหนังสือ และการบันทึกรายการบรรณานุกรมลง
ในฐานขอมูล การจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน  และการดูแลบํารงุรักษาหนังสืออยางงาย ดวยความรู
พ้ืนฐานเหลานี้จะทําใหบุคลากรที่รับผิดชอบสามารถนําไปปรับหรอืประยุกตใชตามสภาวะของ
เหตุการณในแตละหองสมุดได 
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ภาคผนวก 

-แบบสัมภาษณผูบริหารโรงเรียนดานการสนับสนุนการดําเนินงานของหองสมุด  
-แบบสอบถามนิสัยรักการอานของนักเรียนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา  
-แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชหองสมุดของนักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับ
มัธยมศึกษา    
-แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจตอบริการของหองสมุดของนักเรียนระดับประถมศึกษา และ
ระดับมัธยมศกึษา 
-แบบสัมภาษณ และแบบสอบถามพฤติกรรมการใชหองสมุด และความพึงพอใจตอบริการของ   
   หองสมุดของครู  
-ประมวลภาพโครงการวิจัยเรื่อง การติดตามผลการดําเนินงานบริการวิชาการแกชมุชนในภาคใต 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

แบบสัมภาษณผูบริหารโรงเรียนดานการสนับสนุนการดําเนินงานของหองสมุด 

วันที่สัมภาษณ............................................โรงเรียน.................................................................. 

ชื่อผูอํานวยการ........................................................................................................................ 

1. ขอมูลทั่วไป 

     1.1 ระยะเวลาในการปฏิบตัหินาที่ในโรงเรียน..................................ป.........................เดือน 

     1.2 จํานวนผูชวยงานบริหารโรงเรียน....................................คน  

2. การสนับสนุนของผุบริหาร 

 2.1 มีการพัฒนาหองสมุดเปนลายลักษณอักษรหรือไม  มี ขอสําเนาเอกสาร 

  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 การติดตามผลการดําเนินงานบริการวิชาการแกชุมชนในภาคใต 

 
วัดพระบรมธาตุไชยา อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี 
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โรงเรียนบานบางมวง อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา 
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