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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้เปนการติดตามผลการดําเนินงานบริการวิชาการแกชุมชนในภาคเหนือ โดยมี
จุดมุงหมาย เพื่อติดตามผลการดําเนินงานบริการวิชาการแกชุมชนในภาคเหนือ ของสํานักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยใชวิธกีารประเมินผลหลังสิ้นสุดโครงการในรูปแบบซิปป (CIPP 
model) ท่ีเปนการประเมินผลผลติของโครงการซึ่งหองสมุดไดดําเนินการในภาคเหนือ จํานวน 3 
โรงเรียน ไดแก โรงเรียนบานสวา โรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสขุ จังหวัดนาน  และโรงเรียนบานโคก
วิทยา จังหวัดอุตรดิตถ กลุมตัวอยางประกอบดวยผูบริหาร จํานวน 3 คน ครู จํานวน 53 คน นักเรียน 
จํานวน 623 คน  ของทั้ง 3 โรงเรียน  โดยการสุมอยางเฉพาะเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูลประกอบดวยแบบสัมภาษณผูบริหารโรงเรียนดานการสนับสนนุการดําเนินงานของหองสมุด แบบ
สัมภาษณการใหการสนับสนุนของครู แบบสอบถามพฤติกรรมการใชหองสมุดและความพึงพอใจตอ
บริการหองสมุดของนักเรียนและครู  แบบสอบถามนิสยัรักการอานของนักเรียน ผลการวิเคราะหขอมูล
พบวาปจจัยทีเ่อ้ือตอความสาํเร็จในการดําเนินงานหองสมุดตามทัศนะของผูบริหารโรงเรียน ไดแก 
บุคลากร เม่ือสรุปขอมูลพบวาปจจัยที่สงผลตอการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการที่ยั่งยืนของสํานัก
หอสมุดกลางนั้นประกอบดวยผูบริหารโรงเรียนและบุคลากร ดังนั้นแนวทางในการจัดดําเนินงาน
โครงการบริการวิชาการที่ยัง่ยืนของสํานักหอสมุดกลางจึงประกอบดวย (1) การศึกษาความตองการของ
ชุมชน (2) ความพรอมของชุมชน และ (3) การกําหนดรูปแบบการจดับริการวิชาการแกชุมชน  
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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 north region of Thailand including 3 schools in Nan province and Uttaradit province The 

subjects comprised 3 school administrators, 53 teachers and 623 students at  Bansawa School 

, Wat donmongkol Santisuk School (Nan province) and Ban Khok Witthaya School (Uttaradit 

province) by stratified random sampling.  The research instrument included semi-structured 

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

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

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

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

survey (2) community readiness, and (3) provision of community service model. 

 



บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 

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

 
สําหรับหองสมุดโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือ ซ่ึงไดดําเนินการไปแลวมี ดังน้ี  
1.  โรงเรียนบานสวา จังหวัดนาน สํานักหอสมุดกลาง ไดดําเนินการจัดหาหนังสือ วารสาร 

หนังสือพิมพ  และสื่อโสตทศันวัสดุ  การลงรายการฐานขอมูลบรรณานุกรม จัดทําคูมือสืบคนขอมูล  
ปรับปรุงดานกายภาพหองสมุด รวมทั้งจัดกจิกรรมสงเสริมการอาน เพ่ือสงเสริมและกระตุนใหครูและ
นักเรียนไดใชหองสมุดเพื่อการอาน  

2.  โรงเรียนวดัดอนมงคลสันติสุข จังหวัดนาน สํานักหอสมุดกลาง ไดดําเนินการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ  ปรับปรุงดานกายภาพหองสมุด รวมทั้งจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน เพ่ือ
สงเสริมและกระตุนใหครูและนักเรียนไดใชหองสมุดเพื่อการอาน  
 3. โรงเรียนบานโคกวิทยา จังหวัดอุตรดิตถ สํานักหอสมุดกลาง ไดดําเนินการปรับปรุง
หองสมุดโรงเรียนบานโคกวิทยาคม อําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ โดยการจัดหาหนังสือ วารสาร 
หนังสือพิมพ และสื่อโสตทศันวัสดุ การลงรายการฐานขอมูลบรรณานุกรม จัดทําคูมือสืบคนขอมูล 
ปรับปรุงดานกายภาพหองสมุด รวมทั้งจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน เพ่ือสงเสริมและกระตุนใหครู 
นักเรียนใชหองสมุด รักการอานและการศกึษาตลอดชีวติ   
 
          จากการดําเนินงานทั้ง 3 โรงเรยีน จึงสรุปกิจกรรมของโครงการบริการวิชาการแกชุมชนที่
จัดใหแกหองสมุดโรงเรียนประกอบดวย 

1. การปรับปรุงทางกายภาพ ไดแก การทาสีหองสมุด การแบงพ้ืนที่เปนสัดสวน การจัดวาง
ครุภัณฑ และการจัดชั้นหนังสือ 

2. การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ไดแก การจัดหา คัดเลือกหนังสือ และวัสดุหองสมุดให 
สอดคลองกับการเรียนการสอนของโรงเรียน การวิเคราะหหมวดหมูดวยระบบทศนิยมของดิวอ้ี และ
สรางฐานขอมูลหองสมุด โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป PLS3.04  
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3. การจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน ไดแก การสงเสริมการอานภาษาไทย การอาน
ภาษาอังกฤษ การเลานิทาน การเลาเรื่องหนังสือ จัดอบรมความรูเบือ้งตนทางบรรณารักษใหกับครูผู
ปฏิบัติหนาทีบ่รรณารักษ การสืบคนทรพัยากรสารสนเทศ และการใชหองสมุด 

จากการดําเนินงานดังกลาวขางตน สํานักหอสมุดกลางจึงมีความประสงคที่จะทราบผลการ
ดําเนินงานที่เปนรูปธรรม วธิีการหนึ่งคือการประเมินโครงการบริการวิชาการที่จัดใหแกชุมชน ทั้งน้ี
เพ่ือนําผลการประเมินไปปรบัปรุงการดําเนินงานในทุกดาน เพ่ือคนหาปจจัยที่มีผลตอการ
ดําเนินงานโครงการบริการวิชาการแกชมุชนที่ยั่งยืนแกหองสมุดโรงเรียน และสามารถนํามาพัฒนา
และปรับปรุงการดําเนินโครงการบริการวิชาการแกชมุชนที่ยั่งยืนของสํานักหอสมุดกลางไดตอไป 
 
วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 

เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานบริการวิชาการแกชุมชนในภาคเหนือของสํานักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
ขอบเขตของโครงการวิจยั 

 1. กระบวนการโครงการวิจัย การประเมินผลการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการแก 
ชุมชนของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ดําเนินงานตามปจจัยที่มีผลตอการ
ดําเนินงานตามโครงการบริการวิชาการแกชุมชนที่ยั่งยนืของสํานักหอสมุดกลาง 

2. ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากร คือ ผูบริหารโรงเรียน  ครู และนักเรียน 
ในโรงเรียนภายใตโครงการบริการวิชาการแกชุมชนเขตพื้นที่ภาคเหนือ จํานวน 3 แหง ไดแก  

โรงเรียนบานสวา จังหวัดนาน โรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสุข จังหวัดนาน  โรงเรียนบานโคกวิทยา 
จังหวัดอุตรดิตถ กลุมตัวอยาง คือผูบริหาร คณะครู และนักเรียนในโรงเรียนทั้ง 3 แหงที่ไดมาดวยการ
สุมอยางเฉพาะเจาะจง (Purposive random sampling) ประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน จํานวน 3 คน 
ครู จํานวน 53 คน นักเรียน จํานวน 623 คน 

 
นิยามศัพทเฉพาะ 

1. การประเมินโครงการ (Project evaluation) หมายถึง กระบวนการการเก็บรวบรวมและ
วิเคราะหขอมูลของการดําเนินโครงการ และพิจารณาบงชี้ใหทราบถึงจุดเดนหรือจุดดอยของ
โครงการนั้นอยางมีระบบแลวตัดสินใจวาจะปรับปรุงแกไขโครงการนั้นเพ่ือการดําเนินงานตอไปหรือ
จะยุติการดําเนินงานโครงการนั้นเสีย  

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

    2.1 ดานบริบท (Context) ไดแก วัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการบริการวชิาการ 

แกชุมชน 
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2.2 ดานปจจัยนําเขา (Input) ไดแก 1) ความพรอมของผูบริหารโรงเรียน 2) ความ 

พรอมของบุคลากรในโรงเรยีน 3) การจัดสรรงบประมาณ 

   2.3 ดานกระบวนการ (Process) ไดแก 1) การจัดทางกายภาพหองสมุด 2) การ 

จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 3) กิจกรรมสงเสริมการอาน 

2.4 ดานผลผลิต (Output) ไดแก 1) พฤติกรรมการใชหองสมุดของนักเรียน  

2) พฤติกรรมการใชหองสมุดของครู  3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการดําเนินงานหองสมุด 

4) ความพึงพอใจของครูที่มีตอการดําเนินงานหองสมุด  5) นิสัยรักการอานของนักเรียน  

 
กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีใชวธิีการประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ ในรูปแบบซิปป (CIPP model) ที่เปน
การประเมินผลผลติของโครงการ เปนการประเมินที่มุงตอบคําถามวาโครงการประสบความสําเร็จ
ตามแผนที่วางไวหรือไม ผลผลติเปนไปตามวตัถุประสงคหรือไม สําหรับการประเมินหลังสิ้นสุด
โครงการ ใชเทคนิคการประเมินดวยการติดตามผล (Follow-up study) โดยผลการประเมินนี้จะให
ขอมูลสําหรับการพิจารณาแนวทางในการจัดบริการวิชาการแกชุมชนที่ยั่งยืนตอไป 
 



บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

ในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสาร และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง โดยนําเสนอตามหวัขอ้

ดงัต่อไปน้ี 

1. การตดิตามผลโครงการ 

2. แนวคดิเกีย่วกบัการประเมนิโครงการ 

3. บรกิารวชิาการแก่ชุมชนของสาํนกัหอสมดุกลาง 

4. งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

การติดตามผลโครงการ 

 1. จุดมุง่หมายของการตดิตามผลโครงการ ประกอบดว้ยขอ้สาํคญั ดงัน้ี 

  1.1 เพือ่ใหก้ารดาํเนินโครงการเป็นไปตามแผนทีก่าํหนดไวท้ัง้ในดา้นปจัจยันําเขา้ 

กจิกรรมและขัน้ตอนต่าง ๆ  

  1.2 เพือ่การใชท้รพัยากรไดเ้ตม็ทีคุ่ม้คา่ เกดิการประหยดัทรพัยากรต่าง ๆ ของ

โครงการ 

  1.3 เพือ่ใหท้ราบถงึปญัหา อุปสรรค ขอ้ขดัขอ้งต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้ตัง้แต่ชว่งเริม่ดาํเนิน

โครงการ และระหวา่งดาํเนินโครงการ 

  1.4 เพือ่ใหไ้ดแ้นวทางการแกไ้ขปรบัปรงุ เปลีย่นแปลงปจัจยันําเขา้ กจิกรรม และ

ขัน้ตอนต่าง ๆ ของโครงการ 

  1.5 เพือ่สง่เสรมิสนบัสนุนใหโ้ครงการบรรลุตามวตัถุประสงค ์

 2. ประโยชน์ของการตดิตามโครงการ สามารถนําไปใชแ้กป้ญัหาต่าง ๆ ระหวา่งการ

ดาํเนินโครงการ โดยการปรบัเปลีย่นกจิกรรมขัน้ตอน รองลงมา คอื ใชส้าํหรบัการวางแผนจดั

โครงการในอนาคต ซึง่ประโยชน์ต่าง ๆ ของการตดิตามโครงการ สามารถแยกเป็นขอ้ ๆ ไดด้งัน้ี 

(พสิณุ ฟองศร.ี  2553: 111-112) 

  2.1 ทราบถงึสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการดาํเนินโครงการ  

  2.2 ทราบขอ้ด ีขอ้บกพรอ่ง ตลอดจนปจัจยัทีท่าํใหก้ารดาํเนินโครงการมปีญัหา ทาํ

ใหส้ามารถแกไ้ขไดทุ้กจุดอยา่งทนัทว่งท ีหรอืในโอกาสต่อไป 
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  2.3 คุม้คา่ ประหยดัเวลา งบประมาณ และทรพัยากรในการดาํเนินโครงการ 

  2.4 สามารถเกบ็รวบรวม วเิคราะหข์อ้มลูต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการ เพือ่

นําเสนอการดาํเนินโครงการในเชงิสถติหิรอืวทิยาศาสตร ์ทาํใหไ้ดร้บัการเชื่อถอืและยอมรบัจากผูท้ี่

เกีย่วขอ้ง 

  2.5 กระตุน้ใหผู้ป้ฏบิตังิาน และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการ มคีวามสาํนึกต่อหน้าที่

ความรบัผดิชอบ และกระตอืรอืรน้ในการแกไ้ข ตลอดจนคดิคน้ปรบัปรงุโครงการอยา่งสมํ่าเสมอ 

  2.6 ผูบ้รหิารระดบัต่าง ๆ ของโครงการสามารถวนิิจฉยัสัง่การไดอ้ยา่งรดักุม มี

เหตุผล 

  2.7 สรา้งความสมัพนัธภาพอนัดรีะหวา่งผูบ้รหิารกบัผูป้ฏบิตังิานของโครงการ 

ตลอดจนผูท้ีเ่กีย่วขอ้งอื่น ๆ  

  2.8 เป็นขวญัและกาํลงัใจต่อผูป้ฏบิตั ิ

  2.9 เป็นสารสนเทศสาํหรบัการประเมนิผล 

 

แนวคิดเก่ียวกบัการประเมินโครงการ 

 ความหมายของการประเมนิโครงการ มนีกัวชิาการใหค้วามหมายเกีย่วกบัการประเมนิ

โครงการไว ้ดงัน้ี 

 พชิติ ฤทธิจ์รญู (2555: 71) ใหค้วามหมาย การประเมนิโครงการวา่ หมายถงึ กระบวนการ

เชงิระบบเพือ่การตรวจสอบหรอืชีบ้่งถงึประสทิธภิาพและประสทิธผิลของโครงการซึง่จะชว่ยใหไ้ด้

ขอ้มลูสารสนเทศทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการตดัสนิใจเกีย่วกบัการบรหิารจดัการ ปรบัปรงุและพฒันา

โครงการ 

 สชุาต ิประสทิธิร์ฐัสนิธุ ์(2554: 2) การประเมนิผลโครงการ หมายถงึ กระบวนการศกึษา

แสวงหาความรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัการดาํเนินโครงการวา่เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนต่างๆ

ทีไ่ดก้าํหนดไวห้รอืไม ่มปีญัหาและอุปสรรคอะไร และบรรลุตามเป้าหมายทีต่อ้งการหรอืไม ่มี

ผลกระทบในแงม่มุต่างๆอยา่งไรทีเ่กดิขึน้จากโครงการบา้ง   

เชาว ์อนิใย (2553: 4) ไดก้ล่าววา่ การประเมนิโครงการ หมายถงึ กระบวนการพจิารณา

ตดัสนิคุณคา่ โดยการคน้ควา้เกบ็รวบรวมขอ้มลูต่างๆจากชุดของกจิกรรมทีจ่ดัขึน้อยา่งมรีะบบมา

ประกอบการตดัสนิใจ ตคีา่ผลการดาํเนินการนัน้วา่บรรลุวตัถุประสงคห์รอืไม ่ใชเ้ป็นสว่นหน่ึงของ

กระบวนการจดัการ 
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อเนก พ. อนุกลูบุตร (2556: 18) หมายถงึการตดัสนิคุณคา่โครงการโดยใชข้อ้มลูหรอืเกณฑ์

ต่าง ๆ เป็นการคน้หาความจรงิแบบวทิยาศาสตรแ์ลว้ตดัสนิเป็นคุณคา่ตามเกณฑ ์

 พสิณุ ฟองศร ี(2553: 68) ไดใ้หค้วามหมายของการประเมนิโครงการวา่ เป็นกระบวนการ

ตดัสนิคุณคา่ของโครงการในระยะหน่ึงระยะใดหรอืทุกระยะ โดยนําสารสนเทศจากการวดัมา

เปรยีบเทยีบกบัเกณฑท์ีก่าํหนดไว ้เพือ่ตดัสนิจดัทาํโครงการ ทดลองหรอืนํารอ่งปรบัเปลีย่น ระงบั 

ปรบัปรงุ ขยายผล หรอืยกเลกิโครงการนัน่เอง 

จริะศกัดิ ์สาระรตัน์ (2551: 8-9) ไดก้ล่าวถงึความหมายของการประเมนิโครงการวา่ การ

ประเมนิโครงการเป็นการประเมนิทีซ่บัซอ้น จะตอ้งมคีวามละเอยีด มทีศันะกวา้งวา่จะทาํการ

ประเมนิจุดใด และในรปูแบบใด และการประเมนิโครงการจะตอ้งกาํหนดใหช้ดัเจนวา่จะประเมนิอะไร 

การหาขอ้มลูเป็นสิง่จาํเป็นในการประเมนิโครงการ การเกบ็รวบรวมขอ้มลู เพือ่กาํหนดเกณฑ ์และ

กาํหนดเครือ่งมอืในการประเมนิตอ้งพจิารณาอยา่งรอบคอบ การวเิคราะหผ์ลของการประเมนิจะตอ้ง

ทาํอยา่งระมดัระวงั และมคีวามเทีย่งตรง เพือ่พจิารณาปรบัปรงุ และเปลีย่นแปลงโครงการให้

เหมาะสมต่อไป 

จากความหมายดงักล่าวพอสรปุไดว้า่ การประเมนิโครงการ หมายถงึ กระบวนการทีเ่กบ็

รวบรวมขอ้มลู วเิคราะหเ์กีย่วกบัโครงการอยา่งเป็นระบบทุกขัน้ตอน เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มลูในการ

ตดัสนิใจวา่จะปรบัปรงุหรอืควรดาํเนินโครงการต่อไปเพือ่ใหโ้ครงการมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

 ประเภทของการประเมินโครงการ 

 การประเมนิโครงการบรกิารสงัคม สามารถจาํแนกประเภทไดเ้ป็น 4 ประเภท ดงัน้ี 

  1. การประเมนิความตอ้งการทีจ่าํเป็น ใชว้ธิกีารวดัและประเมนิความตอ้งการของ 

โครงการแทรกเขา้ไปในเป้าหมายดว้ย ซึง่ต่อมาไดก้ลายเป็นเกณฑพ์ืน้ฐานสาํหรบัการพจิารณา

อนุมตัเิพือ่ใหก้ารสนบัสนุนโครงการ โดยเฉพาะโครงการทางดา้นการศกึษาต่าง ๆ โครงการเกีย่วกบั

การสง่เสรมิบรกิารวชิาการ  โครงการพฒันาจติใจและอารมณ์นกัเรยีน และโครงการฝึกอบรมทาง

การศกึษา เป็นตน้ โดยโครงการดงักล่าวต่างเป็นการประเมนิในระดบัทีก่วา้งขวางมากยิง่ขึน้ ทัง้ใน

ระดบัทอ้งถิน่ ภมูภิาค และระดบัชาต ิ(Stufflebeam.  2007: 117-118) 

 ในการวดัและประเมนิผลความตอ้งการทีจ่าํเป็นนัน้ ก่อนทีจ่ะดาํเนินการใด ๆ กจ็ะตอ้งมี

การวางแผนโครงการไวล้ว่งหน้าอยา่งมปีระสทิธภิาพ สามารถใหค้าํตอบต่าง ๆ ไดต้รงตามความ

ตอ้งการทีแ่ทจ้รงิ นกัประเมนิใหค้วามสนใจเกีย่วกบัการวางแผนการประเมนิ และเชือ่วา่การวางแผน

โครงการจาํเป็นตอ้งเป็นสว่นหน่ึงของกระบวนการประเมนิ โดยใหก้ารวางแผนเป็นขัน้ตอนหน่ึงของ
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การประเมนิโครงการนัน้ ๆ ก่อนนําโครงการนัน้ ๆ ไปสูข่ ัน้ปฏบิตั ิทาํใหน้กัวางแผนทีด่ตีอ้งมขีอ้มลู

เกีย่วกบัความตอ้งการทีจ่าํเป็นอยา่งถูกตอ้งโดยอาศยัเทคนิคซึง่สามารถวดัและประเมนิความ

ตอ้งการทีเ่หมาะสมไดใ้นเชงิปรมิาณ รวมทัง้อาจใชเ้ทคนิคอื่น ๆ ทีเ่อือ้ต่อการประเมนิความตอ้งการ 

เชน่ การใชข้อ้มลูจากระเบยีนสะสมทีม่อียู ่หรอืการสงัเคราะหข์อ้มลูทีม่อียู ่เป็นตน้ 

 2. การประเมนิกระบวนการ แนวคดิหลกัของวธิกีารน้ี คอื เมือ่โครงการไดร้บัการพฒันา

และเริม่ดาํเนินการแลว้ ผูป้ระเมนิตอ้งยอ้นกลบัไปทบทวนเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการอกีครัง้เพือ่

ตรวจสอบวา่ภายในโครงการไดม้กีารปฏบิตัไิปตามขัน้ตอนตามทีอ่อกแบบไวห้รอืไม ่สาํหรบัการ

ประเมนิแบบน้ี สามารถกลา่วอกีนยัหน่ึงวา่เป็นการตรวจสอบความพยายามของโครงการวา่ได้

ดาํเนินการไปอยา่งครบถว้นและตรงตามแผนทีว่างไวทุ้กขัน้ตอนหรอืไม ่ 

 3. การประเมนิผลผลติ โดยทัว่ไปแลว้ผูป้ระเมนิมกัเน้นการประเมนิผลสมัฤทธิข์อง

โครงการจากการประเมนิผลผลติโดยตรงของโครงการนัน้ ๆ ซึง่ความจรงิแลว้เป็นการยากทีจ่ะระบุ 

“เหตุ”  ซึง่หมายถงึ “ปจัจยันําเขา้” ในระหวา่งการดาํเนินโครงการกบั “ผล” ทีเ่กดิตามมาของโครงการ 

เชน่ เมือ่มกีารจดัโครงการพฒันานิสยัรกัการอา่นของเยาวชนในทอ้งถิน่ กจ็ะมคีาํถาม ดงัน้ี 

  3.1 ผูเ้ขา่รว่มโครงการมนิีสยัรกัการอา่นมากกวา่ผูไ้มไ่ดเ้ขา้รว่มโครงการหรอืไม ่

  3.2 มหีลกัฐานหรอืไมท่ีแ่สดงวา่ผูเ้ขา้รว่มโครงการมคีวามสนใจในการอา่นมากขึน้ 

 อยา่งไรกต็าม แมว้า่การประเมนิผลผลติของโครงการเป็นเรือ่งทีย่ากและซบัซอ้น แต่กม็ี

ความสาํคญั เน่ืองจากโครงการทัง้หลายยอ่มคาดหวงัทีจ่ะทราบสภาพทีแ่ทจ้รงิวา่มผีลผลติตาม

วตัถุประสงคข์องโครงการมากน้อยเพยีงใด มผีลขา้งเคยีงประการใดบา้งและจะสง่ผลกระทบ

อะไรบา้ง อนัจะนําไปสูก่ารตดัสนิคุณคา่ของโครงการทีเ่กดิขึน้จากการใหบ้รกิาร ดว้ยเหตุน้ีผูป้ระเมนิ

จาํเป็นตอ้งพยายามประเมนิใหไ้ดต้ามน้ี 

   1)  โครงการนัน้บรรลุวตัถุประสงคห์รอืไม ่และประสบผลสาํเรจ็มากน้อยเพยีงใด 

รวมทัง้มผีลขา้งเคยีงอะไรบา้ง ซึง่สามารถบ่งบอกถงึผลกระทบของโครงการดงักล่าว 

   2) มหีลกัฐานดา้นขอ้มลู สารสนเทศ และบรบิททีส่นบัสนุนผลการประเมนิ ซึง่

สามารถนํามาอธบิายหรอือภปิราย 

   3) มวีธิกีารและตวับ่งชีข้องการประเมนิทีส่ามารถชีแ้จงหรอืยนืยนัความเป็นไป

ได ้ซึง่เป็นทีย่อมรบักนัไดห้รอืไม ่และเพราะเหตุใด 

 4. การประเมนิประสทิธภิาพ ผูบ้รหิารโครงการตระหนกัถงึความสาํคญัของการประเมนิ

ประสทิธภิาพโครงการดว้ย โดยถอืวา่เป็นวธิกีารประเมนิทีจ่าํเป็นสาํหรบัโครงการบรกิารทัว่ไป 

เน่ืองจากมนัชว่ยสง่เสรมิใหโ้ครงการเหล่านัน้สามารถดาํเนินการอยา่งสอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ของ
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สงัคม โดยเฉพาะอยา่งยิง่โครงการทีเ่อือ้อาํนวยต่อการพฒันาทอ้งถิน่หรอืโครงการทีเ่ป็นตวักาํหนด

เกณฑส์าํคญัสาํหรบัประกนัโครงการขนาดใหญ่ระดบัชาต ิ

 รปูแบบของการประเมินโครงการ 

รปูแบบการประเมนิ เป็นกรอบหรอืแนวความคดิทีส่าํคญัทีแ่สดงใหเ้หน็กระบวนการ 

หรอืรายการประเมนิซึง่มคีวามแตกต่างกนัขึน้อยูก่บัขอ้ตกลงเบือ้งตน้ซึง่มนีกัวชิาการทางดา้นการ

ประเมนิไดเ้สนอกรอบความคดิใหน้กัประเมนิไดเ้ลอืกใชม้อียูห่ลายรปูแบบ รปูแบบการประเมนิ

โดยทัว่ไปแบง่ออกเป็น 3 กลุ่มคอื (สมคดิ พรมจุย้.2550: 50) 

1. รปูแบบการประเมนิทีเ่น้นจุดมุง่หมาย (Objective Based Model) เป็นรปูแบบที ่

เน้นการตรวจสอบผลทีค่าดหวงัไดเ้กดิขึน้หรอืไม ่หรอืประเมนิโดยตรวจสอบผลทีร่ะบุไวใ้น

จุดมุง่หมายเป็นหลกัโดยดวูา่ผลทีเ่กดิจากการปฏบิตังิานบรรลุจุดมุง่หมายทีก่าํหนดไวห้รอืไม ่ไดแ้ก่

รปูแบบการประเมนิของไทเลอร ์(Tyler), ครอนบาด (Cronbach) และ เครกิแพตทรคิ (Kirkpatirck) 

2. รปูแบบการประเมนิทีเ่น้นการตดัสนิคณุคา่ (Judgemental Evaluation Model)  

เป็นรปูแบบการประเมนิทีม่จุีดมุง่หมายเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ขอ้มลูสารสนเทศสาํหรบักาํหนดและวนิิจฉยั

คุณคา่และโครงการนัน้  ไดแ้ก่รูแ้บบการประเมนิของสเตด (Stake),  สคฟิเวน่ (Scriven) และ  

โพรวสั (Provus) 

3. รปูแบบการประเมนิทีเ่น้นการตดัสนิใจ (Decision-Oriented Evaluation Model)  

เป็นรปูแบบการประเมนิทีม่จุีดมุง่หมายเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ขอ้มลูและขา่วสารต่างๆเพือ่ชว่ยผูบ้รหิารใน

การตดัสนิใจเลอืกทางเลอืกต่าง ๆไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  ไดแ้ก่รปูแบบการประเมนิของเวลซ ์(Welch), 

สตฟัเฟิลบมิ (Stufflebeam) และ อลัคนิ (Alkin) 

 รตันะ บวัสนธ ์(2540: 110-111) นําเสนอรปูแบบการประเมนิแบบซปิป์ (CIPP model) 

โดยกล่าววา่รปูแบบการประเมนิน้ีเป็นของสตฟัเฟิลบมี (Stufflebeam, D.L & Shinkfield, Anthony 

J.) โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

 C (Context evaluation) คอื การประเมนิสภาพแวดลอ้มของโครงการ ซึง่หมายถงึ การ

ประเมนิเกีย่วกบัสิง่ทีจ่ะเป็นสว่นสาํคญัในการชว่ยกาํหนดวตัถุประสงคข์องโครงการ เป็นสิง่ทีอ่ยู่

ภายนอกโครงการ แต่มผีลต่อความสาํเรจ็หรอืความลม้เหลวของโครงการ ไดแ้ก่ ความตอ้งการของ

ชุมชน และกลุ่มเป้าหมายทีจ่ะรบับรกิารจากโครงการ จาํนวนประชากร กระแสทศิทางของสงัคมและ

การเมอืง สภาพเศรษฐกจิและปญัหาของชุมชน ตลอดจนนโยบายของหน่วยงานระดบับนและ

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
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 I (Input evaluation) คอื การประเมนิปจัจยันําเขา้ของโครงการ หมายถงึ การประเมนิ

ทรพัยากรทีจ่าํเป็นสาํหรบัการนํามาใชใ้นการดาํเนินโครงการ กาํลงัคนหรอืจาํนวนบุคคลทีต่อ้งใช ้

งบประมาณและแหล่งเงนิทนุสนบัสนุน วสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ อาคารสถานที ่เครือ่งมอืและครภุณัฑ ์

การประเมนิปจัจยันําเขา้จะชว่ยในการพจิารณาตดัสนิใจวา่โครงการนัน้ ๆ มคีวามเหมาะสมและ

เป็นไปไดใ้นทางปฏบิตัทิีจ่ะทาํใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องโครงการบรรลุหรอืไม ่รวมทัง้ชว่ยในการ

วางแผนจดักจิกรรมของโครงการอยา่งเหมาะสม 

 P (Process evaluation) คอื การประเมนิกระบวนการดาํเนินงานของโครงการ 

หมายถงึ เป็นการประเมนิเกีย่วกบัวธิกีารจดักจิกรรมของโครงการ การนําปจัจยัเขา้มาใชเ้หมาะสม

มากน้อยเพยีงไร เป็นไปตามลาํดบัขัน้ตอนหรอืไม ่กจิกรรมทีจ่ดัขึน้จะก่อใหเ้กดิการบรรลุ

วตัถุประสงคข์องโครงการหรอืมอุีปสรรคใด ๆ เกดิขึน้ เพือ่ทีจ่ะไดนํ้าผลการประเมนิมาปรบัปรงุ

กระบวนการดาํเนินงานใหร้ดักุมมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้  

 P (Product evaluation) คอื การประเมนิผลผลติของโครงการ เป็นการประเมนิเกีย่วกบั

ผลทีไ่ดร้บัทัง้หมดจากการดาํเนินโครงการวา่ไดผ้ลมากน้อยเพยีงไร เป็นไปตามวตัถุประสงคข์อง

โครงการทีก่าํหนดไวห้รอืไม ่การประเมนิผลผลติจะมกีารนําไปเปรยีบเทยีบกบัเกณฑม์าตรฐานที่

กาํหนดไวท้ีจ่ะเป็นตวับ่งชีค้วามสาํเรจ็หรอืความลม้เหลวของโครงการ การประเมนิในสว่นน้ีมี

วตัถุประสงคเ์พือ่การตดัสนิใจปรบัปรงุขยายโครงการนําไปใชต่้อเน่ืองต่อไป หรอืเพือ่ลม้เลกิ

โครงการ  

 

บริการวิชาการแก่ชมุชนของสาํนักหอสมดุกลาง 

 ดว้ยภารกจิสาํคญัประการหน่ึงของมหาวทิยาลยั นัน้กค็อื บรกิารวชิาการแก่สงัคมและชุมชน 

สาํนกัหอสมดุกลางในฐานะทีเ่ป็นหน่วยงานสนบัสนุน จงึรบัภารกจิดงักล่าวเป็นภารกจิหน่ึงใน

ภาระหน้าทีข่องสาํนกัหอสมดุกลางดว้ย  นอกจากนัน้สิง่สาํคญัอกีประการหน่ึง คอืวา่หอ้งสมดุมี

ความสาํคญัต่อบุคคล สงัคม และประเทศชาต ินอกเหนือจากการจดัหาทรพัยากรสารสนเทศเพือ่ให้

ผูใ้ชเ้ขา้ถงึไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเรว็แลว้ ยงัจาํเป็นตอ้งจดับรกิารและกจิกรรมหลากหลายรปูแบบ  

ดงันัน้ สาํนกัหอสมดุกลาง (บุญสม เลา้พนูพทิยะ และพมิล เมฆสวสัดิ.์ 2555: 119-124) 

ไดร้เิริม่โครงการบรกิารวชิาการแก่ชุมชนมาโดยตลอด สาํหรบัในชว่งแรก ๆ ตัง้แต่ปี 2532 เป็นตน้

มา การดาํเนินงานบรกิารวชิาการแก่ชุมชนจะผา่นทางโครงการนิทรรศการสญัจรสาํหรบันกัอา่นรุน่

เยาว ์(Traveling Exhibition of Books for Young Readers) พรอ้มดว้ยความรว่มมอืกบัสมาคม

พฒันาการอา่นของเดก็และไดร้บัเงนิทุนสนบัสนุนจากยเูนสโก (UNESCO) ผูร้เิริม่โครงการดงักล่าว
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นัน้กค็อื  ดร. มาเรยี เหล่าสนุทร ผูเ้คยดาํรงตําแหน่งผูอ้าํนวยการหอ้งสมดุตัง้แต่ครัง้เป็นวทิยาลยั

วชิาการศกึษา โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่นําความรูใ้นหนงัสอืสาํหรบัเดก็และเยาวชนทีม่คีุณภาพไปสู่

เดก็ ๆ และเยาวชนในโรงเรยีนชุมชนทีห่า่งไกลดว้ยการจดันิทรรศการหนงัสอืทัง้ภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศ  หนงัสอืประเภทต่าง ๆ ทีนํ่ามาจดัแสดงนัน้ไดม้าจากความรว่มมอืกบัสถานทตู

ต่าง ๆ ในประเทศไทย บรรณารกัษ์ต่างชาต ิรวมทัง้บุคคลทัว่ไปทีย่นิดบีรจิาคเงนิหรอืหนงัสอืชว่ย

สมทบ  นอกจากนัน้สาํนกัหอสมดุกลางยงัมกีารประสานความรว่มมอืกบัภาควชิาบรรณารกัษศาสตร ์ 

คณะมนุษยศาสตร ์ เพือ่จดัฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารทีช่ว่ยใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมมปีระสบการณ์และ

ทกัษะในการจดักจิกรรมสง่เสรมิการอา่น  ตลอดจนสาธติการใชห้นงัสอืและทรพัยากรสารสนเทศ 

อื่น ๆ ประกอบการเรยีนการสอน ทัง้น้ีเพือ่ปลกูฝงัจติใจของเดก็ ๆ ใหร้กัการอา่นและการเรยีนรู ้ซึง่

กจิกรรมภายใตโ้ครงการน้ีดาํเนินการภายใน 2-3 วนั  ในสว่นของการจดัแสดงหนงัสอืไดม้กีาร

พฒันารปูแบบของอุปกรณ์ทีใ่ชส้าํหรบัการจดัแสดง ดว้ยการนําวสัดุทอ้งถิน่ (ถุงปุ๋ ย) ทีม่อียูม่าเยบ็

เป็นกระเป๋าสาํหรบัแขวนหนงัสอืทีส่ามารถนําไปแขวนตามสถานทีต่่าง ๆ ไดส้ะดวกประกอบกบัการ

เล่าเรือ่งจากหนงัสอื เชน่ แขวนไวใ้ตต้น้ไม ้ ใตอ้าคารเรยีนทีม่ลีมโกรก สนามหญา้ ผนงัหอ้ง เป็นตน้ 

นอกจากนัน้โครงการยงัมอบหนงัสอืใหม ่ๆ ชุดหน่ึงใหแ้ก่โรงเรยีนเพือ่นําเขา้หอ้งสมดุอกีดว้ย 

โรงเรยีนทีไ่ดร้บับรกิารตามโครงการฯ น้ี ไดแ้ก่  โรงเรยีนบา้นสะเศรษฐ ีจงัหวดักาญจนบุร ีโรงเรยีน

ประชากรรงัสฤษฏ ์จงัหวดัพระนครศรอียธุยา โรงเรยีนวดัมหานาม จงัหวดัอา่งทอง  โรงเรยีน

สามคัคศีกึษา โรงเรยีนวงัวเิศษ และโรงเรยีนหว้ยยอด จงัหวดัตรงั โรงเรยีนสมเดจ็ จงัหวดั

อุบลราชธานี เป็นตน้ 

ต่อมาเมือ่สาํนกัหอสมดุกลางไดร้บัภารกจิบรกิารวชิาการแก่ชุมชนทีเ่ป็นรปูธรรมมากขึน้ 

โดยกลายเป็นภารกจิหลกัสาํคญัประการหน่ึงของหอ้งสมดุ  จงึมกีารกาํหนดลกัษณะการใหบ้รกิาร

ทางวชิาการแก่ชุมชนในรปูลกัษณ์ 2 ประเภท คอื (1) โครงการผา้ปา่หนงัสอืภายใตก้ฐนิ

พระราชทานประจาํปีของมหาวทิยาลยั และ (2) โครงการพฒันาและปรบัปรงุหอ้งสมดุภายใต้

โครงการรกัการอา่นของมหาวทิยาลยั ดว้ยเหตุน้ี สาํนกัหอสมดุกลางจงึปรบัรปูแบบการใหบ้รกิาร

ทางวชิาการของสาํนกัหอสมดุกลางทีป่ระกอบดว้ย 3 ขัน้ตอน คอื (1) การสาํรวจพืน้ทีเ่พือ่รวบรวม

ขอ้มลูความตอ้งการของชุมชน (2) การเตรยีมวสัดุ/อุปกรณ์สาํหรบัการดาํเนินงาน และ (3) การ

ดาํเนินงานตามโครงการ สว่นลกัษณะของการใหบ้รกิารจงึประกอบดว้ย (1) การจดัหาวสัดุหอ้งสมดุ

พรอ้มการจดัเตรยีมฐานและตวัเล่มเพือ่ใหบ้รกิาร (2) การปรบัปรงุทางกายภาพ (3) การจดักจิกรรม

สง่เสรมิการอา่น โดยทมีบุคลากรของหอ้งสมดุไปดาํเนินโครงการบรกิารวชิาการตามโรงเรยีนใน

ภมูภิาคต่าง ๆ ของประเทศ ดงัน้ี 
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ภาคกลาง ไดแ้ก่ หอ้งสมดุโรงเรยีนสเุหรา่บา้นดอน และหอ้งสมดุพระพฒุาจารย ์(โต พรหฺม

รงัส)ี วดัระฆงัโฆษติารามวรมหาวหิาร กรงุเทพมหานคร หอ้งสมดุโรงเรยีนบา้นวงัตาอนิทร ์จงัหวดั

ลพบุร ีหอ้งสมดุโรงเรยีนวดัมหานาม จงัหวดัอา่งทอง  

ภาคตะวนัออก ไดแ้ก่ หอ้งสมดุโรงเรยีนมงคลวทิยา (เขาสาป) จงัหวดัระยอง หอ้งสมดุ

โรงเรยีนบา้นใหมศ่รจีาํปาทอง หอ้งสมดุโรงเรยีนบา้นทา่กะบาก หอ้งสมดุโรงเรยีนซบันกแกว้วทิยา 

จงัหวดัสระแกว้ และหอ้งสมดุโรงเรยีนมธัยมพระราชทานนายาว จงัหวดัฉะเชงิเทรา 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ไดแ้ก่ โรงเรยีนวดัสปุฏันารามวรวหิาร จงัหวดัอุบลราชธานี 

ภาคเหนือ ไดแ้ก่ หอ้งสมดุโรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรต ิโรงเรยีนบา้นนาคอก สาขานาบง  

หอ้งสมดุโรงเรยีนถิน่ทุรกนัดาร อาํเภอบ่อเกลอื และอาํเภอเฉลมิพระเกยีรต ิ หอ้งสมดุโรงเรยีนวดั

ดอนมงคลสนัตสิขุ  จงัหวดัน่าน หอ้งสมุดโรงเรยีนวดัทอ้งลบัแลฯ หอ้งสมดุโรงเรยีนตํารวจตระเวน

ชายแดนบุญธรรม-บุญพริง้ หอ้งสมดุโรงเรยีนตํารวจตระเวนชายแดนยอดโพธิท์อง 1  และหอ้งสมดุ

โรงเรยีนบา้นโคกวทิยาคม  จงัหวดัอุตรดติถ ์ 

 ภาคใต ้ไดแ้ก่ หอ้งสมดุ”อนุสรณ์ 100 ปี ชาตกาลทา่นพทุธทาสภกิข”ุ ณ วดัพระบรมธาตุไช

ยาวทิยา จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี โรงเรยีนบา้นบางมว่ง จงัหวดัพงังา 

 

 การติดตามผลการดาํเนินงานบริการวิชาการแก่ชมุชนในภาคเหนือ 

 สาํหรบัการตดิตามผลการดาํเนินงานบรกิารวชิาการแก่ชุมชนในภาคเหนือ 

ของสาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ในครัง้น้ี ไดค้ดัเลอืกศกึษาโรงเรยีน จาํนวน 

3 โรงเรยีน คอื โรงเรยีนบา้นสวา้ จงัหวดัน่าน โรงเรยีนวดัดอนมงคลสนัตสิขุ จงัหวดัน่าน และ

โรงเรยีนบา้นโคกวทิยา จงัหวดัอุตรดติถ ์

โรงเรียนบา้นสว้า จงัหวดัน่าน 
โรงเรยีนบา้นสวา้ สงักดัสาํนกังานเขตพืน้การศกึษาประถมศกึษาน่าน เขต 2 เปิดสอนระดบั

ประถมศกึษาถงึระดบัมธัยมศกึษา มนีกัเรยีนทัง้หมด 319 คน คร ู14 คน  จากการเกบ็รวบรวม
ขอ้มลูไดแ้บบสอบถามครกูลบั 12 คน มรีายละเอยีดดงัน้ี หญงิ 7 คน ชาย 5 คน   อายรุะหวา่ง  29-
39 ปี จบการศกึษาระดบั ปรญิญาตร ี11 คน ปรญิญาโท 2 คน สาขาทีจ่บการประถมศกึษา 
ภาษาไทย วทิยาศาสตรก์ารกฬีา วทิยาศาสตรศ์กึษา ดนตรศีกึษา  พลศกึษา คอมพวิเตอรศ์กึษา 
การพฒันาชุมชน อุตสาหกรรมศลิป์ เกษตรกรรม ภาษาองักฤษ 
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   โรงเรียนวดัดอนมงคลสนัติสขุ จงัหวดัน่าน 

โรงเรยีนวดัดอนมงคลสนัตสิขุวทิยา เป็นโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม แผนกสามญัศกึษา สงักดั
สาํนกังานพระพทุธศาสนาโรงเรยีนชาต ิเขตพืน้ทีก่ารศกึษาน่าน เขต 1  เปิดสอนตัง้แต่ระดบั
มธัยมศกึษาปีที ่1 ถงึมธัยมศกึษาปีที ่6 ตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานของกระทรวงศกึษาธกิาร 
ปจัจุบนัมนีกัเรยีน 109 รปู มบุีคลากรบรรพชติ 5 รปู และฆราวาส 7คน จากวนัทีเ่กบ็ขอ้มลูไดร้บั
แบบสอบถามกลบั บุคลากรหญงิ 3 คน ชาย 6 คน อายรุะหวา่ง 25-54 ปี ประสบการณ์การทาํงาน 
1-14 ปี จบการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีถงึปรญิญาโท สอนทัง้ในมธัยมศกึษา 1-3 และมธัยมศกึษา 4-
6  วุฒกิารศกึษาของบุคลากร ปรญิญาตร ีจาํนวน 8 คนและปรญิญาโท จาํนวน 1 คน สาชาวชิาทีจ่บ
มดีงัน้ี นิตศิาสตรบ์ณัฑติ ภาษาไทย วทิยาศาสตรศ์กึษา ศาสนาและปรชัญา สงัคมวทิยาและ
มานุษยวทิยา รฐัศาสตร ์เศรษฐศาสตรธุ์รกจิ (การเงนิการธนาคาร)  

โรงเรียนบา้นโคกวิทยา จงัหวดัอตุรดิตถ ์

 โรงเรยีนบา้นโคกวทิยา  สงักดังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 39 (พษิณุโลก - 
อุตรดติถ)์ สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานของ
กระทรวงศกึษาธกิาร เปิดสอนตัง้แต่ระดบัมธัยมศกึษาปีที ่1 ถงึมธัยมศกึษาปีที ่6 จากวนัทีเ่กบ็
ขอ้มลูไดร้บัแบบสอบถามกลบั บุคลากรหญงิ 25 คน ชาย 7 คน รวม 32 คน อายุระหวา่ง 14-50 ปี 
ประสบการณ์การทาํงาน 1-13 ปี สอนทัง้ในระดบัมธัยมศกึษา 1-3 จาํนวน 31 คน และระดบั
มธัยมศกึษา 4-6 จาํนวน 23 คน วุฒกิารศกึษาของบุคลากร ปรญิญาตร ีและปรญิญาโท สาชาวชิาที่
จบมดีงัน้ี ภาษาไทย วทิยาศาสตรศ์กึษา สงัคมศกึษา คณติศาสตร ์คอมพวิเตอร ์สขุศกึษาและ     
พลศกึษา วทิยาศาสตร ์

 

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาดา้นบรกิารวชิาการแก่ชุมชน 

 สรุสัวด ีอนิทรช์ยั (2551: บทคดัยอ่) ศกึษารปูแบบและวธิกีารทีเ่หมาะสมในการใหบ้รกิาร

วชิาการแก่ชมุชนสาํหรบัมหาวทิยาลยัเอกชน กรณศีกึษามหาวทิยาลยัพายพักบัมหาวทิยาลยันอรท์-

เชยีงใหม ่โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษา (1) รปูแบบและวธิกีารทีเ่หมาะสมในการใหบ้รกิารวชิาการ

แก่ชุมชนของมหาวทิยาลยัเอกชน (2) เปรยีบเทยีบรปูแบบและวธิกีารทีเ่หมาะสมในการใหบ้รกิาร

วชิาการแก่ชมุชนของมหาวทิยาลยัพายพักบัมหาวทิยาลยันอรท์-เชยีงใหม ่และ (3) ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อ

ความสาํเรจ็และความลม้เหลวในการใหบ้รกิารวชิาการแก่ชุมชนของมหาวทิยาลยัเอกชน กลุ่ม

ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการศกึษาคน้ควา้ประกอบดว้ย กลุ่มตวัอยา่งจากมหาวทิยาลยัพายพั และกลุ่ม

ตวัอยา่งจากมหาวทิยาลยันอรท์-เชยีงใหม ่ในระดบัผูบ้รหิารและคณาจารยใ์นระดบัคณะวชิาที่

รบัผดิชอบงานดา้นการใหบ้รกิารวชิาการแก่ชุมชน โดยใชว้ธิกีารศกึษาวจิยัเชงิคณุภาพ และ



 13 

การศกึษาวจิยัเชงิเอกสารเป็นหลกั เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ไดแ้ก่ แบบสมัภาษณ์

แบบไมม่โีครงสรา้ง ผลการศกึษาพบวา่ 1) รปูแบบและวธิกีารทีเ่หมาะสมในการใหบ้รกิารวชิาการแก่

ชุมชนสาํหรบัมหาวทิยาลยัเอกชน ควรใชร้ปูแบบและวธิกีารโดยการจดัตัง้องคก์รรบัผดิชอบงาน

บรกิารวชิาการแก่ชุมชนหรอืแต่งตัง้คณะกรรมการบรกิารวชิาการแก่ชุมชนระดบัสถาบนั ใหม้กีาร

ดาํเนินงานในรปูแบบ Profit Center มโีครงสรา้งการดาํเนินงานทีช่ดัเจนเป็นเอกเทศ ใหเ้ป็นศนูย์

หรอืหน่วยงานกลางในการรบังานบรกิารวชิาการโดยตรง มกีารบรหิารงานและงบประมาณอยา่งเป็น

อสิระ กาํหนดใหม้หีน้าทีใ่นการดแูลรบัผดิชอบดา้นบรกิารวชิาการแก่ชุมชนโดยตรง มหีน้าทีว่างแผน

จดัทาํโครงการและหาแหล่งเงนิงบประมาณจากภายนอก 2) มหาวทิยาลยัพายพักบัมหาวทิยาลยั

นอรท์-เชยีงใหม ่ทัง้สองสถาบนัมกีารกาํหนดใหก้ารบรกิารวชิาการแก่ชุมชนเป็นหน่ึงในภารกจิหลกั

ทีต่อ้งดาํเนินงาน โดยกาํหนดเป็นนโยบายและกาํหนดไวใ้นแผนยทุธศาสตร ์แต่สิง่ทีแ่ตกต่างกนั คอื 

ทีม่าของโครงการใหบ้รกิารวชิาการแก่ชมุชนของมหาวทิยาลยันอรท์-เชยีงใหมม่าจากสาขาวชิาเป็น

หลกั โดยใชเ้ครอืขา่ยในคณะวชิาหรอืในแต่ละสาขาวชิากบัหน่วยงานภายนอก ในขณะทีโ่ครงการ

ใหบ้รกิารวชิาการแก่ชุมชนของมหาวทิยาลยัพายพัเป็นการวางแผนรว่มกนัระหวา่งสาํนกัวชิาการกบั

คณะวชิา และจากการเสนอโครงการของสาํนกัวชิาการโดยตรง 3) ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อความสาํเรจ็ใน

การใหก้ารบรกิารวชิาการแก่ชุมชนของมหาวทิยาลยัเอกชน ไดแ้ก่ ปจัจยัดา้นนโยบาย ปจัจยัดา้น

หน่วยงานสนบัสนุนทางวชิาการ ปจัจยัดา้นองคค์วามรู ้ความเชีย่วชาญของทรพัยากรบุคคล ปจัจยั

ขอ้จาํกดัทางดา้นจาํนวนบุคลากร และปจัจยังบประมาณสนบัสนุน 

 โสภา สารเถื่อนแกว้ (2550: บทคดัยอ่) ศกึษาผลการดาํเนินงานและปจัจยัทีเ่อือ้ต่อ

ความสาํเรจ็ของโรงเรยีนในโครงการหน่ึงอาํเภอ หน่ึงโรงเรยีนในฝนั สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ที่

การศกึษาน่าน เขต 1: กรณศีกึษา 3 อาํเภอ โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาเปรยีบเทยีบผลสาํเรจ็และ

ปญัหาในการดาํเนินงาน ศกึษาเปรยีบเทยีบความพงึพอใจของชุมชนใน 3 อาํเภอ ทีม่ต่ีอการ

ดาํเนินงาน และศกึษาวเิคราะหป์จัจยัเอือ้ต่อความสาํเรจ็ในการดาํเนิน งานของโรงเรยีนในโครงการ

หน่ึงอาํเภอ หน่ึงโรงเรยีนในฝนั สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาน่าน เขต 1: กรณศีกึษา 3 

อาํเภอ โดยการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากการสาํรวจ สอบถาม สมัภาษณ์เจาะลกึกลุ่มยอ่ยและวเิคราะห์

เอกสาร กลุ่มตวัอยา่งประกอบดว้ยผูบ้รหิารสถานศกึษา จาํนวน 3 คน ครผููส้อน จาํนวน 88 คน 

นกัเรยีน จาํนวน 291 คน และกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานและผูป้กครอง จาํนวน 267 คน 

วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติคิา่รอ้ยละ (Percentage) คา่เฉลีย่ (Mean) คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน 

(Standard deviation) และการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One-Way ANOVA) ผลการวจิยั

พบวา่ 1) โรงเรยีนสา ประสบผลสาํเรจ็ในการดาํเนินงานตามโครงการหน่ึงอาํเภอ หน่ึงโรงเรยีนใน
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ฝนัมากทีส่ดุ ปญัหาทีพ่บในการดาํเนินงานซึง่เป็นปญัหาคอ่นขา้งรนุแรง เกนิรอ้ยละ 40 คอื การ

ไดร้บัการสนบัสนุนงบประมาณจากหน่วยงานตน้สงักดั สว่นการไดร้บังบประมาณสนบัสนุนจากผู้

อุปถมัภโ์รงเรยีนเป็นปญัหาพอสมควร เกนิรอ้ยละ 30 นอกจากนัน้เป็นปญัหาน้อย ตํ่ากวา่รอ้ยละ 20 

ชุมชนมคีวามพงึพอใจต่อการดาํเนินงานของโรงเรยีน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก หากพจิารณาราย

ดา้น พบวา่ ทัง้ดา้นภาพรวมของโรงเรยีน ดา้นผูบ้รหิารและคร ูและดา้นนกัเรยีน ชุมชนมคีวามพงึ

พอใจอยูใ่นระดบัมาก โรงเรยีนมปีจัจยัทีเ่อือ้ต่อความสาํเรจ็ของการดาํเนินงาน คอื ปจัจยัดา้น

บุคลากร  ดา้นงบประมาณ  และทรพัยากรทางการศกึษา 2) โรงเรยีนบา้นไชยสถาน ประสบ

ผลสาํเรจ็ในการดาํเนินงานตามโครงการหน่ึงอาํเภอ หน่ึงโรงเรยีนในฝนั รองลงมาจากโรงเรยีนสา 

ปญัหาทีพ่บในการดาํเนินงานซึง่เป็นปญัหาคอ่นขา้งรนุแรง เกนิรอ้ยละ 70 คอื การไดร้บัการ

สนบัสนุนงบประมาณจากผูอุ้ปถมัภโ์รงเรยีน สว่นดา้นการจดัแหล่งเรยีนรูแ้ละแหล่งสบืคน้ขอ้มลู และ

การไดร้บัการสนบัสนุนงบประมาณจากหน่วยงานตน้สงักดั เป็นปญัหาระดบัรนุแรง เกนิรอ้ยละ 50 

สว่นการจดัทาํหอ้งปฏบิตักิารทีใ่ชส้ือ่เทคโนโลยทีีไ่ดม้าตรฐานและสมบรูณ์ เป็นปญัหาพอสมควร 

เกนิรอ้ยละ 30 นอกนัน้เป็นปญัหาน้อย ตํ่ากวา่รอ้ยละ 20  ชุมชนมคีวามพงึพอใจต่อการดาํเนินงาน

ของโรงเรยีนโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก หากพจิารณารายดา้น พบวา่ ทัง้ดา้นภาพรวมของโรงเรยีน 

ชุมชนมคีวามพงึพอใจอยา่งยิง่ แต่ในการจดัระบบดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีน ชุมชนมคีวามพงึพอใจอยู่

ในระดบัพอสมควร ดา้นผูบ้รหิารและคร ูและดา้นนกัเรยีน ชุมชนมคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก 

ปจัจยัทีเ่อือ้ต่อความสาํเรจ็ในการดาํเนินงานของโรงเรยีน ไดแ้ก่ ปจัจยัดา้นการเมอืงและกฎหมาย 3) 

โรงเรยีนนาหมืน่พทิยาคม ประสบผลสาํเรจ็ในการดาํเนินงานตามโครงการหน่ึงอาํเภอ หน่ึงโรงเรยีน

ในฝนั รองลงมาจากโรงเรยีนบา้นไชยสถาน ปญัหาทีพ่บในการดาํเนินงานซึง่เป็นปญัหาคอ่นขา้ง

รนุแรง เกนิรอ้ยละ 40 คอื การไดร้บัการสนบัสนุนงบประมาณจากผูอุ้ปถมัภโ์รงเรยีน สว่นการจดัทาํ

หอ้งปฏบิตักิารทีใ่ชส้ือ่เทคโนโลยทีีไ่ดม้าตรฐานและสมบรูณ์ เป็นปญัหาพอสมควร เกนิรอ้ยละ 30 

นอกนัน้เป็นปญัหาน้อย ตํ่ากวา่รอ้ยละ 20  ชุมชนมคีวามพงึพอใจต่อการดาํเนินงานของโรงเรยีน

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก หากพจิารณารายดา้น พบวา่ ดา้นภาพรวมของโรงเรยีน ชุมชนมคีวามพงึ

พอใจอยูใ่นระดบัมาก แต่ในการจดัระบบดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีน และการสง่เสรมิการเรยีนรูด้า้น

ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร ชุมชนมคีวามพงึพอใจพอสมควร ดา้นผูบ้รหิารและคร ูชุมชนมคีวาม

พงึพอใจในระดบัมาก แต่การใหค้วามรว่มมอืกบัชุมชน และครมูคีวามรกัสามคัคกีนัรว่มกนัทาํงาน

เป็นทมี ชุมชนมคีวามพงึพอใจพอสมควร แต่นกัเรยีนมคีวามรู ้ความสามารถดา้นดนตร ีกฬีา ศลิปะ

และงานอาชพี ชุมชนมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก ปจัจยัทีเ่อือ้ต่อความสาํเรจ็ในการดาํเนินงานของ

โรงเรยีน ไดแ้ก่ ปจัจยัดา้นบุคลากรและดา้นการบรหิารจดัการ 
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 วรศิรา ทาทอง (2550: บทคดัยอ่) ศกึษาปจัจยัทีส่ง่ผลต่อความสาํเรจ็ในการนํานโยบายการ

จดัหาแหล่งเงนิทุนเพือ่การดาํเนินงานบรกิารวชิาการแก่สงัคมของมหาวทิยาลยัในกาํกบัของรฐัไป

ปฏบิตั ิ โดยมจุีดมุง่หมายเพือ่ศกึษา 1) ผลของการนํานโยบายการจดัหาแหล่งเงนิทุนเพือ่การ

ดาํเนินงานบรกิารวชิาการแก่สงัคมของมหาวทิยาลยัในกาํกบัของรฐัไปปฏบิตั ิ2) ปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้ง

ต่อความสาํเรจ็ในการนํานโยบายการจดัหาแหล่งเงนิทุนเพือ่การดาํเนินงานบรกิารวชิาการแก่สงัคม

ของมหาวทิยาลยัในกาํกบัของรฐัไปปฏบิตั ิและ 3) เพือ่วเิคราะหค์วามสมัพนัธข์องปจัจยัทีส่ง่ผลต่อ

ความสาํเรจ็ในการนํานโยบายการจดัหาแหล่งเงนิทุนเพือ่การดาํเนิน งานบรกิารวชิาการแก่สงัคม

ของมหาวทิยาลยัในกาํกบัของรฐัไปปฏบิตั ิกลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้น้ี เลอืกกลุ่มตวัอยา่ง

แบบเฉพาะเจาะจง เป็นผูบ้รหิารและผูป้ฏบิตังิานของคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 

มหาวทิยาลยัมหดิล ในปี พ.ศ. 2549 จาํนวน 154 คน เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเป็น

แบบสอบถามเกีย่วกบัสถานภาพของผูต้อบ แนวทางการดาํเนินงานบรกิารวชิาการแก่สงัคมเพือ่การ

จดัหาแหล่งเงนิทุน ทีม่ปีจัจยัดา้นความชดัจนของนโยบาย ดา้นองคก์ร ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ดา้น

แหล่งทุน ดา้นความมชีื่อเสยีง และความสาํเรจ็ในการนํานโยบายการจดัหาแหล่งเงนิทุนเพือ่การ

ดาํเนินงานบรกิารวชิาการแก่สงัคมของมหาวทิยาลยัในกาํกบัของรฐัไปปฏบิตั ิแลว้ทาํการวเิคราะห์

ขอ้มลูโดยการหาคา่รอ้ยละ คะแนนเฉลีย่ ความเบีย่งเบนมาตรฐาน การทดสอบคา่ท ีวเิคราะห์

คา่เฉลีย่ และคา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน t-test และการทดสอบสมมตฐิานใชก้าร วเิคราะหค์วาม

แปรปรวนแบบทางเดยีว ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคูโ่ดยใชว้ธิ ีLSD  และวเิคราะหห์าปจัจยั X 

(ปจัจยัดา้นความชดัเจนของนโยบาย ปจัจยัดา้นองคก์ร ปจัจยัดา้นการประชาสมัพนัธ ์ปจัจยัดา้น

แหล่งเงนิทุน และปจัจยัดา้นความมชีื่อเสยีง) ทีส่ง่ผลต่อ Y (ความสาํเรจ็ในการนํานโยบายการจดัหา

แหล่งเงนิทุนเพือ่การดาํเนินงานบรกิารวชิาการแก่สงัคมของมหาวทิยาลยัในกาํกบัของรฐัไปปฏบิตั)ิ 

โดยการวเิคราะหส์มการถดถอยแบบพหคุณู โดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรส์าํเรจ็รปู SPSS ผล

การศกึษาพบวา่ 1) การนํานโยบายการจดัหาแหล่งเงนิทุนเพือ่การดาํเนินงานบรกิารวชิาการแก่

สงัคมของมหาวทิยาลยัในกาํกบัของรฐัไปปฏบิตั ิมแีนวโน้มประสบความสาํเรจ็ในระดบัปานกลาง 2) 

ผูบ้รหิารและผูป้ฏบิตังิานของคณะแพทยศ์าสตรศ์ริริาชพยาบาล มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยัในดา้น

ความชดัเจนของนโยบายองคก์ร ดา้นองคก์ร ดา้นการประชาสมัพนัธ ์และแหล่งทุน แตกต่างกนั3) 

ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อผลการนํานโยบายการจดัหาแหล่งเงนิทุนเพือ่การดาํเนินงานบรกิารวชิาการแก่

สงัคมของมหาวทิยาลยัในกาํกบัของรฐัไปปฏบิตั ิของบุคลากรโดยรวมมากทีส่ดุ คอื ปจัจยัดา้นแหล่ง

ทุน รองลงมา คอื ปจัจยัดา้นความชดัเจนของนโยบายองคก์ร และปจัจยัดา้นความมชีื่อเสยีง แต่ใน

สว่นของผูบ้รหิาร มากทีส่ดุ คอื ปจัจยัดา้นองคก์ร รองลงมา คอื ปจัจยัดา้นความมชีื่อเสยีง และสว่น
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ผูป้ฏบิตังิาน มากทีส่ดุ คอื ปจัจยัดา้นแหล่งทุน รองลงมา คอื ปจัจยัดา้นความชดัเจนของนโยบาย

องคก์ร และปจัจยัดา้นความมชีื่อเสยีง 

 

 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องการใช้ห้องสมดุ  

 จารว ีฟกัโพธิ ์(2554: บทคดัยอ่) ไดท้าํวจิยัเรือ่งการใชห้อ้งสมดุประกอบการสอนและเจตคติ

ต่อการใชห้อ้งสมดุประกอบการสอนของครโูรงเรยีนมธัยมศกึษาสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

กรงุเทพมหานครเขต 1 จาํแนกตามขนาดของโรงเรยีน กลุ่มสาระการเรยีนรู ้และประสบการณ์การ

สอนในกลุ่มสาระการเรยีนรูข้องคร ูกลุ่มตวัอยา่งคอืครโูรงเรยีนมธัยมศกึษาสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ที่

การศกึษากรงุเทพมหานคร เขต 1 จาํนวน 439 คน ไดม้าโดยวธิกีารสุม่แบบหลายขัน้ตอน เครือ่งมอื

ทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื แบบสอบถาม สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู คอื คา่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ สว่น

เบีย่งเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมตุฐิานดว้ยคา่ t-test คา่ F-test และ คา่สถติสิหสมัพนัธผ์ลคณู

ของเพยีรส์นั ผลการวจิยัพบวา่ 1) ครมูปีรมิาณการใชห้อ้งสมดุประกอบการสอนโดยรวมอยูใ่นระดบั

ปานกลาง 2) ครทูีส่อนในโรงเรยีนขนาดกลางและขนาดใหญ่มปีรมิาณการใชห้อ้งสมดุประกอบการ

สอนมากกวา่ครทูีส่อนอยู ่ในโรงเรยีนทีม่ขีนาดใหญ่พเิศษ ครทูีส่อนกลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา 

ศาสนา และวฒันธรรม มปีรมิาณการใชห้อ้งสมดุประกอบการสอนมากกวา่ครทูีส่อนกลุ่มสาระการ

เรยีนรู ้คณติศาสตรแ์ละศลิปศกึษา  ครทูีม่ปีระสบการณ์การสอนต่างกนัมปีรมิาณการใชห้อ้งสมดุ

ประกอบการสอนไมแ่ตกต่างกนั 3) ครมูเีจตคตต่ิอการใชห้อ้งสมดุประกอบการสอนอยูใ่นระดบัมาก 

โดยครทูีส่อนในโรงเรยีนขนาดกลางและใหญ่มเีจตคตสิงูกวา่ครทูีส่อนในโรงเรยีนขนาดใหญ่พเิศษ 

ครทูีส่อนกลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม มเีจตคตสิงูกวา่ครทูีส่อนกลุ่มสาระ

การเรยีนรูค้ณติศาสตร ์ครทูีม่ปีระสบการณ์การสอนมากกวา่ 20 ปี มเีจตคตต่ิอการใชห้อ้งสมดุ

ประกอบการสอนสงูกวา่ครทูีม่ปีระสบการณ์การสอน 11-20 ปี 4) ความสมัพนัธร์ะหวา่งการใช้

หอ้งสมดุประกอบการสอนกบัเจตคต ิต่อการใชห้อ้งสมดุประกอบการสอนของครมูคีวามสมัพนัธ์

ทางบวกและสมัพนัธก์นัในระดบัมาก 

ธดิา สวุรรณสาครกุล (2554: บทคดัยอ่) ไดท้าํวจิยัเรือ่งการศกึษาคุณลกัษณะของตวัแบบใน

การอา่นทีส่ง่ผลต่อนิสยัรกัการอา่นของเดก็วยัรุน่ในโรงเรยีนมธัยมศกึษา เขตกรงุเทพมหานคร การ

วจิยัครัง้น้ีจุดมุง่หมายเพือ่ (1) สาํรวจพฤตกิรรมการอา่นและระดบันิสยัรกัการอา่น (2) สาํรวจตวั

แบบในการอา่น (3) เปรยีบเทยีบนิสยัรกัการอา่นจาํแนกตามประเภทของตวัแบบ (4) เปรยีบเทยีบ

นิสยัรกัการอา่นจาํแนกตามคุณลกัษณะของตวัแบบ (5) เปรยีบเทยีบนิสยัรกัการอา่นจาํแนกตาม
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ลกัษณะทางชวีสงัคมของเดก็วยัรุน่ ไดแ้ก่ เพศ และชัน้เรยีน ของเดก็วยัรุน่ในโรงเรยีนสงักดั 

สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 กรงุเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั 

เป็นนกัเรยีนทีก่าํลงัศกึษาอยูช่ ัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 และ มธัยมศกึษาปีที ่5 ในโรงเรยีนสงักดั

สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 กรงุเทพมหานคร ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2553 

ของโรงเรยีน 4 โรงเรยีน ไดแ้ก่ โรงเรยีนโยธนิบรูณะ โรงเรยีนราชวนิิต มธัยม โรงเรยีนวดัน้อยนพ

คุณ และโรงเรยีนสามเสนวทิยาลยั ทีไ่ดต้วัอยา่งจากการสุม่แบบหลายขัน้ตอน (Multistage Random 

Sampling) รวมกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 348 คน เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัในครัง้น้ี คอื แบบสอบถาม

พฤตกิรรมการอา่น แบบสอบถามตวัแบบในการอา่น และแบบสอบถามนิสยัรกัการอา่น ซึง่มคีา่

ความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั .91 สถติใินการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ คา่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ และคา่เบีย่งเบน

มาตรฐาน ทดสอบสมมตุฐิานโดยใชค้า่ Independent Sample t-test และ F- test ผลการวจิยัสรปุได้

ดงัน้ี 1) พฤตกิรรมการอา่นของเดก็วยัรุน่ในโรงเรยีนสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 

เขต 1 กรงุเทพมหานคร ดา้นเวลาในการอา่นต่อวนั พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งโดยรวมสว่นใหญ่ใชเ้วลาใน 

การอา่นต่อวนั 2 ชัว่โมงขึน้ไป รองลงมาคอื 1 ชัว่โมงขึน้ไป - 2 ชัว่โมง, 31 นาท-ี1 ชัว่โมง และ 0-30 

นาท ีตามลาํดบั ดา้นสิง่ทีอ่า่น กลุ่มตวัอยา่งโดยรวมอา่น บลอ็ก/ ชุมชนออนไลน์ มากทีส่ดุ รองลงมา 

คอื การต์ูนและเวบ็ไซต ์ตามลาํดบั ดา้นประเภทหนงัสอืทีอ่า่น กลุ่มตวัอยา่งโดยรวมสว่นใหญ่อา่น 

การต์ูนใหค้วามบนัเทงิ รองลงมาคอื นิตยสารบนัเทงิ และหนงัสอืพมิพ ์ตามลาํดบั ดา้นจาํนวน

หนงัสอืทีอ่า่นต่อเดอืน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งโดยรวมและจาํแนกตามระดบัชัน้สว่นใหญ่อา่นหนงัสอืต่อ

เดอืนเพยีง 1-3 เล่ม เทา่นัน้ และมผีูอ้า่นหนงัสอืจาํนวน 16-18 เล่ม น้อยทีส่ดุ ดา้นความสขุจากการ

อา่น พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งโดยรวมและจาํแนกตามระดบัชัน้สว่นใหญ่มคีวามสขุจากการอา่น โดยทัง้

สองระดบัชัน้มคีะแนนคา่ฐานนิยม 8 คะแนน 2) ตวัแบบในการอา่นของเดก็วยัรุน่ในโรงเรยีนสงักดั

สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 กรงุเทพมหานคร พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งสว่นใหญ่ไม่

มตีวัแบบในการอา่น รอ้ยละ 52 ขณะทีต่วัแบบ ทีก่ลุ่มตวัอยา่งเลอืกมากทีส่ดุคอื บุคคลใกลช้ดิ ไดแ้ก่ 

พอ่แม ่บุคคลในครอบครวั ญาตพิีน้่อง คุณคร ูและเพือ่น ๆ รองลงมาคอื บุคคลทีม่ชีื่อเสยีง ไดแ้ก่ 

บุคคลในสาขาอาชพีต่างๆ เชน่ ดารานกัแสดง นกัรอ้ง นกัเขยีน พระสงฆ ์นกัการเมอืง นกัวชิาการ 

และตามมาดว้ยตวัแบบสญัลกัษณ์ ไดแ้ก่ ตวัละครใน หนงัสอืการต์ูน คุณลกัษณะของตวัแบบในการ

อา่น พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทีม่ตีวัแบบในการอา่นสว่นใหญ่เลอืกตวั แบบในการอา่นจากคุณลกัษณะ

ชอบอา่นหนงัสอืมากทีส่ดุ รองลงมา ไดแ้ก่ คุณลกัษณะประสบความสาํเรจ็ในอาชพี เทา่กบั

คุณลกัษณะขยนัขนัแขง็/ทาํงานหนกั และตามดว้ยคุณลกัษณะมคีวามคดิสรา้งสรรคแ์ละสนุทรยีะ 

สาํหรบัเหตุผลทีต่วัแบบสรา้งแรงบนัดาลใจในการอา่น กลุ่มตวัอยา่งโดยรวมและจาํแนกตามระดบัชัน้ 
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สว่นใหญ่เลอืกเหตุผลทีต่วัแบบนําการอา่นไปใชป้ระโยชน์ทีด่กีบัตวัเองมากทีส่ดุ รองลงมาคอื เป็น

ผูนํ้าทางความคดิและเป็นผูท้ีฉ่ลาดมไีหวพรบิ สว่นกจิกรรมทีอ่ยากใหต้วัแบบในการอา่นทาํ กลุ่ม

ตวัอยา่งโดยรวมสว่นใหญ่เลอืกการแนะนําหนงัสอืหรอืสือ่ทีน่่าอา่น รองลงมาคอื การอธบิายใหเ้หน็

ความสาํคญัของการอา่น และลาํดบัสดุทา้ยคอื เขยีนผลงานลงในหนงัสอืหรอืสือ่ต่าง ๆ 3) ระดบันิสยั

รกัการอา่น กลุ่มตวัอยา่งโดยรวม และกลุม่ตวัอยา่งจาํแนกตามเพศและระดบัชัน้ม ีนิสยัรกัการอา่น

อยูใ่นระดบัปานกลาง 4) นกัเรยีนทีม่ตีวัแบบในการอา่นต่างกนัมนิีสยัรกัการอา่นแตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั .05 โดยนกัเรยีนทีเ่ลอืกตวัแบบประเภทบุคคลใกลช้ดิมคีา่เฉลีย่คะแนน

นิสยัรกัการอา่นแตกต่าง จากนกัเรยีนทีเ่ลอืกตวัแบบสญัลกัษณ์ และระหวา่งนกัเรยีนทีเ่ลอืกตวัแบบ

ประเภทบุคคลใกลช้ดิกบัไมม่ตีวัแบบ และระหวา่งนกัเรยีนทีเ่ลอืกตวัแบบประเภทบุคคลทีม่ชีือ่เสยีง

กบัไมม่ตีวัแบบ และระหวา่ง นกัเรยีนทีเ่ลอืกตวัแบบประเภทตวัแบบสญัลกัษณ์กบัไมม่ตีวัแบบ อยา่ง

มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 5) นกัเรยีนทีเ่ลอืกคุณลกัษณะของตวัแบบในการอา่นต่างกนั มนิีสยั

รกัการอา่นไมแ่ตกต่างกนั 6) นกัเรยีนหญงิและนกัเรยีนชาย มนิีสยัรกัการอา่นไมแ่ตกต่างกนั และ

พบวา่ นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 มนิีสยัรกัการอา่นสงูกวา่นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 อาทติยา เผา่พงษ์คลา้ย (2553: บทคดัยอ่) การวจิยัครัง้น้ีมจุีดมุง่หมายเพือ่ศกึษานิสยัรกั
การอา่น สภาพแวดลอ้มทางการอา่นทีโ่รงเรยีนและทีบ่า้นของนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ 
โรงเรยีนสาธติสงักดัมหาวทิยาลยัในเขตกรงุเทพมหานคร จาํแนกตามเพศ ระดบัผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีน และระดบัชัน้เรยีน กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ 
โรงเรยีนสาธติสงักดัมหาวทิยาลยัในเขตกรงุเทพมหานคร ใชว้ธิกีารสุม่แบบแบ่งชัน้โดยใชโ้ควตา 
จาํนวน 696 คน เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู คอื แบบสอบถาม สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์
ขอ้มลู ไดแ้ก่ คา่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมตฐิานโดยใชค้า่ T-test, F-test 
และ คา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นั ผลการวจิยั มดีงัน้ี 1) นิสยัรกัการอา่นของนกัเรยีนระดบั
มธัยมศกึษาตอนตน้ ในโรงเรยีนสาธติสงักดัมหาวทิยาลยัในเขตกรงุเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่น
ระดบัปานกลาง 2) เปรยีบเทยีบนิสยัรกัการอา่นของนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ในโรงเรยีน
สาธติ สงักดัมหาวทิยาลยัในเขตกรงุเทพมหานคร โดยรวมตามตวัแปร เพศ ระดบัผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีน และระดบัชัน้เรยีน ผลการวจิยัไมพ่บความแตกต่างในทุกตวัแปร 3) สภาพแวดลอ้ม
การอา่นทีโ่รงเรยีนตามความเหน็ของนกัเรยีน ผลการวจิยัโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 4) 
สภาพแวดลอ้มการอา่นทีบ่า้นตามความเหน็ของนกัเรยีน ผลการวจิยัโดยรวมอยูใ่นระดบัสงู 5) 
เปรยีบเทยีบสภาพแวดลอ้มการอา่นทีบ่า้นของนกัเรยีน โดยรวมตามตวัแปร เพศ ระดบัผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีน และระดบัชัน้เรยีน ผลการวจิยัไมพ่บความแตกต่างในทุกตวัแปร 6) ความสมัพนัธข์อง
นิสยัรกัการอา่นของนกัเรยีน กบัสภาพแวดลอ้มทางการอา่นทีโ่รงเรยีน จากผลการวจิยัพบวา่ 
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โดยรวมมคีวามสมัพนัธก์นัในทางบวกระดบัปานกลาง เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่ 
ความสมัพนัธร์ะหวา่งนิสยัรกัการอา่นของนกัเรยีนกบัสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพและดา้นกจิกรรม
มคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัปานกลาง 7) ความสมัพนัธข์องนิสยัรกัการอา่นของนกัเรยีน กบั
สภาพแวดลอ้มทางการอา่นทีบ่า้นโดยรวมมคีวามสมัพนัธก์นัในทางบวกระดบัปานกลาง เมือ่
พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ความสมัพนัธร์ะหวา่งนิสยัรกัการอา่นของนกัเรยีนกบัสภาพแวดลอ้ม
ดา้นกายภาพมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัตํ่า และสภาพแวดลอ้มดา้นกจิกรรมมคีวามสมัพนัธก์นัใน
ระดบัปาน 

ปทัมา อนิทรว์มิล (2552: บทคดัยอ่) ไดท้าํวจิยัเรือ่งองคป์ระกอบทีม่อีทิธพิลต่อแรงจงูใจใน
การใชห้อ้งสมดุของนกัเรยีนชว่งชัน้ที ่4 โรงเรยีนวฒันาวทิยาลยั เขตวฒันา กรงุเทพมหานคร มี
จุดมุง่หมายเพือ่ศกึษาองคป์ระกอบทีม่อีทิธพิลต่อแรงจงูใจในการใชห้อ้งสมดุของนกัเรยีนชว่งชัน้ที ่4 
โรงเรยีนวฒันาวทิยาลยั เขตวฒันา กรงุเทพมหานคร โดยจาํแนกองคป์ระกอบทีศ่กึษาเป็น 3 ดา้น 
คอื องคป์ระกอบดา้นสว่นตวั ไดแ้ก่ ระดบัชัน้ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน บุคลกิภาพ และนิสยัรกัการ
อา่น องคป์ระกอบดา้นครอบครวั โดยกลุ่มตวัอยา่งมจีาํนวน 243 คน  ทีไ่ดม้าจากการสุม่แบบแบ่ง
ชัน้จากประชากร เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถามองคป์ระกอบทีม่อีทิธพิลต่อ
แรงจงูใจในการใชห้อ้งสมดุของนกัเรยีน ชว่งชัน้ที ่4 โรงเรยีนวฒันาวทิยาลยั เขตวฒันา 
กรงุเทพมหานคร  สถติทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูคอื การวเิคราะหค์า่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์อง
เพยีรส์นัและการวเิคราะหก์ารถดถอยพหคุณู ผลการวจิยัพบวา่ 1) องคป์ระกอบทีม่คีวามสมัพนัธ์
ทางบวกกบัแรงจงูใจในการใชห้อ้งสมดุของนกัเรยีนชว่งชัน้ที ่4 โรงเรยีนวฒันาวทิยาลยั เขตวฒันา 
กรงุเทพมหานคร อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ม ี5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ นิสยัรกัการอา่น 
การสนบัสนุนดา้นการอา่นของผูป้กครอง ลกัษณะทางกายภาพของหอ้งสมดุ การสนบัสนุนดา้นการ
ใชห้อ้งสมดุของคร ูและการเลยีนแบบเพือ่นในการใชห้อ้งสมดุ และองคป์ระกอบทีม่คีวามสมัพนัธ์
ทางบวกกบัแรงจงูใจในการใชห้อ้งสมดุของนกัเรยีน ชว่งชัน้ที ่4 โรงเรยีนวฒันาวทิยาลยั เขตวฒันา 
กรงุเทพมหานคร อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ม ี1 องคป์ระกอบคอื บุคลกิภาพ             
2) องคป์ระกอบทีไ่มม่คีวามสมัพนัธก์บัแรงจงูใจในการใชห้อ้งสมดุของนกัเรยีน ชว่งชัน้ที ่4 
โรงเรยีนวฒันาวทิยาลยั เขตวฒันา กรงุเทพมหานคร ม ี5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่  ระดบัชัน้ : 
มธัยมศกึษาปีที ่4 ระดบัชัน้: มธัยมศกึษาปีที ่5  ระดบัชัน้: มธัยมศกึษาปีที ่6 ผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนและฐานะทางเศรษฐกจิของครอบครวั 3) องคป์ระกอบทีม่อีทิธพิลต่อแรงจงูใจในการใช้
หอ้งสมดุของนกัเรยีนชว่งชัน้ที ่4 โรงเรยีนวฒันาวทิยาลยั เขตวฒันา กรงุเทพมหานคร อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ม ี4 องคป์ระกอบ โดยเรยีงลาํดบัจากองคป์ระกอบทีม่อีทิธพิลมาก
ทีส่ดุไปยงัองคป์ระกอบทีม่อีทิธพิลน้อยทีส่ดุ ไดแ้ก่ การสนบัสนุนดา้นการใชห้อ้งสมดุของคร ูนิสยัรกั
การอา่น การเลยีนแบบเพือ่นในการใชห้อ้งสมดุ และลกัษณะทางกายภาพของหอ้งสมดุ ซึง่
องคป์ระกอบทัง้ 4 องคป์ระกอบน้ีสามารถรว่มกนัอธบิายความแปรปรวนแรงจงูใจในการใชห้อ้งสมดุ
ของนกัเรยีน ชว่งชัน้ที ่4 โรงเรยีนวฒันาวทิยาลยั เขตวฒันา กรงุเทพมหานครไดร้อ้ยละ 59.30 
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ไขม่กุ เหล่าสนุทร (2550: บทคดัยอ่) ทาํวจิยัเรือ่ง ความตอ้งการในการจดักจิกรรมสง่เสรมิ

การอา่นของนกัเรยีน โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร (ฝา่ยมธัยม) มี

วตัถุประสงคข์องการวจิยั คอื 1) เพือ่ศกึษาความตอ้งการในการจดักจิกรรมสง่เสรมิการอา่นของ

นกัเรยีน โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร (ฝา่ยมธัยม) 2) เพือ่เปรยีบเทยีบ

ความตอ้งการในการจดักจิกรรมสง่เสรมิการอา่นของนกัเรยีน โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยั 

ศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร (ฝา่ยมธัยม) จาํแนกตามตวัแปร เพศ และระดบัชว่งชัน้ 3) เพือ่

ศกึษาปญัหาของนกัเรยีนโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร (ฝา่ยมธัยม) ใน

การเขา้รว่มกจิกรรมสง่เสรมิการอา่น กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นงานวจิยั คอื นกัเรยีน โรงเรยีนสาธติ

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร (ฝา่ยมธัยม) ปีการศกึษา 2550 จาํนวน 333 คน ซึง่

ไดม้าจากการสุม่ตวัอยา่งดว้ยวธิกีารสุม่แบบแบ่งชัน้ เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการรวบรวมขอ้มลู คอื 

แบบสอบถาม ไดร้บัแบบสอบถามกลบัคนื ทัง้หมด 333 ชุด วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชโ้ปรแกรม

สาํเรจ็รปูทางสถติ ิคาํนวณหาคา่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และสถติทิดสอบท ี

(t-test) ผลการวจิยัสรปุไดด้งัน้ีคอื 1. นกัเรยีนโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  

ประสานมติร (ฝา่ยมธัยม) มคีวามตอ้งการในการจดักจิกรรมสง่เสรมิการอา่น โดยรวมอยูใ่นระดบั

ปานกลาง เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ความตอ้งการในการจดักจิกรรมสง่เสรมิการอา่น ดา้น

การจดันิทรรศการ และดา้นกจิกรรมเพือ่บรกิารแนะแนวการอา่นอยูใ่นระดบัมาก สว่นดา้นอื่นๆคอื

ดา้นกจิกรรมแนะนําการใชห้อ้งสมดุเพือ่การศกึษาคน้ควา้ ดา้นกจิกรรมการแสดง และดา้นกจิกรรม

การประกวดแขง่ขนั มคีวามตอ้งการอยูใ่นระดบัปานกลาง 2.เปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่ความตอ้งการใน

การจดักจิกรรมสง่เสรมิการอา่น โดยรวมของนกัเรยีนชายและนกัเรยีนหญงิแตกต่างกนัอยา่งไมม่ี

นยัสาํคญัทางสถติ ิเมือ่พจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นกจิกรรมการประกวดแขง่ขนั  และดา้น

กจิกรรมเพือ่บรกิารแนะแนวการอา่น  แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 สว่นดา้น

อื่นๆ ไมพ่บความแตกต่าง ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ 3. เปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่ความ

ตอ้งการในการจดักจิกรรมสง่เสรมิการอา่น ของนกัเรยีนโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

ประสานมติร (ฝา่ยมธัยม) โดยรวมและรายดา้น จาํแนกตามระดบัชว่งชัน้ พบวา่ ความตอ้งการใน

การจดักจิกรรมสง่เสรมิการอา่นโดยรวมและรายดา้นทกุดา้นของนกัเรยีนระดบัชว่งชัน้ที ่3 และ

นกัเรยีนระดบัชว่งชัน้ที ่4 แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทีร่ะดบั .05 โดยนกัเรยีนระดบัชว่ง

ชัน้ที ่3 มคีะแนนเฉลีย่ความตอ้งการในการจดักจิกรรมสง่เสรมิการอา่นสงูกวา่นกัเรยีนระดบัชว่งชัน้

ที ่4 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ 4.การวเิคราะหป์ญัหาในการเขา้รว่มกจิกรรมสง่เสรมิการ
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อา่นมากทีส่ดุ คอื นกัเรยีนไมม่เีวลารว่มกจิกรรม รองลงมา คอื กจิกรรมไมน่่าสนใจ และหอ้งสมดุ

ประชาสมัพนัธไ์มท่ัว่ถงึ 

  

งานวจิยัทีป่ระเมนิโครงการโดยใชร้ปูแบบซปิป์ (CIPP Model)  

 คณนินุช พจิตินรการ (2550: บทคดัยอ่) ไดท้าํวจิยัเรือ่ง ประเมนิโครงการรกัการอา่นของ

นกัเรยีนโรงเรยีนพรประสาทวทิยา โดยมวีตัถุประสงค ์ 1) เพือ่ประเมนิผลการดาํเนินงานโครงการ

รกัการอา่นของนกัเรยีนโรงเรยีนพรประสาทวทิยาตามความคดิเหน็ของคร ูใน 5 ดา้น คอื ดา้นบรบิท 

ดา้นปจัจยัเบือ้งตน้ ดา้นกระบวนการ ดา้นผลผลติ และดา้นผลกระทบ 2) เพือ่ศกึษานิสยัรกัการอา่น

ของนกัเรยีน กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ประกอบดว้ยครผููส้อนจาํนวน 30 

คน ซึง่ไดม้าดว้ยการสุม่อยา่งงา่ย และนกัเรยีนระดบัชัน้ ป.4-6 จาํนวน 246 คน ซึง่ไดม้าดว้ยการสุม่

แบบแบ่งชัน้ตามระดบัชัน้ต่าง ๆ จาํนวน 152 คน เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการรวบรวมขอ้มลูเป็น

แบบสอบถาม 2 ฉบบั ไดแ้ก่ แบบสอบถามความคดิเหน็ของครทูีม่ต่ีอโครงการรกัการอา่นใน 5 ดา้น 

มคีา่ความเชื่อมัน่ฉบบัของคเูทา่กบั .93 และแบบสอบ ถามเกีย่วกบันิสยัรกัการอา่นของนกัเรยีน มี

ลกัษณะเป็นมาตรสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั มคีา่ความเชื่อมัน่เทา่กบั .85 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์

ขอ้มลู ไดแ้ก่ รอ้ยละ คา่เฉลีย่ และคา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน ผลการวจิยัสรปุไดด้งัน้ี 1) ความ

คดิเหน็ของครทูีม่ต่ีอโครงการรกัการอา่นใน 5 ดา้น คอื 1.1 ดา้นบรบิท พบวา่หลกัการ วตัถุประสงค ์

และเป้าหมายของโครงการรกัการอา่นโดยรวมมคีวามเหมาะสมในระดบัด ี1.2 ดา้นปจัจยัเบือ้งตน้ 

พบวา่บุคลากร วสัดุอุปกรณ์ และงบประมาณ มคีวามเพยีงพอในระดบัปานกลาง 1.3 ดา้น

กระบวนการ พบวา่กระบวนการดาํเนินงาน การจดักจิกรรม การพฒันาบุคลากร และการตดิตาม

ประเมนิผล 1.4 ดา้นผลผลติ พบวา่ผลการดาํเนินงานโครงการรกัการอา่น ครมูคีวามพงึพอใจอยูใ่น

ระดบัปานกลาง 1.5 ดา้นผลกระทบ พบวา่ผลกระทบทีเ่กดิขึน้กบันกัเรยีน ครมูคีวามพงึพอใจอยูใ่น

ระดบัปานกลาง 2) นิสยัรกัการอา่นของนกัเรยีน พบวา่อยูใ่นระดบัปานกลาง 

 ทวศีกัดิ ์อรยิวฒัน์วงศ.์ (2551: บทคดัยอ่) ไดท้าํงานวจิยัเรือ่ง การประเมนิโครงการพฒันา
วนิยันกัเรยีนโรงเรยีนวดัไรข่งิวทิยา โดยมวีตัถุประสงค ์1) เพือ่ประเมนิการดาํเนินงานโครงการ
พฒันาวนิยันกัเรยีนโรงเรยีนวดัไรข่งิวทิยา ตามความคดิเหน็ของครผููส้อนใน 5 ดา้น คอื ดา้นบรบิท 
ดา้นปจัจยัเบือ้งตน้ ดา้นกระบวนการ ดา้นผลผลติ และดา้นผลกระทบ และ 2) เพือ่นําเสนอแนวทาง
ในการพฒันาวนิยันกัเรยีนโรงเรยีนวดัไรข่งิวทิยา กลุ่มตวัอยา่งประกอบดว้ยครผููส้อน จาํนวน 114 
คน โดยการสุม่แบบเจาะจง และนกัเรยีนชว่งชัน้ที ่3 และชว่งชัน้ที ่4 จาํนวน 338 คน ซึง่ไดม้าโดย
การสุม่แบบแบ่งชัน้ เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื แบบสอบ ถามทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้เป็นแบบมาตรสว่น
ประมาณคา่ 5 ระดบั จาํนวน 72 ขอ้ สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ รอ้ยละ คา่เฉลีย่ และสว่น
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เบีย่งเบนมาตรฐาน ผลการวจิยัสรปุไดด้งัน้ี ความคดิเหน็ของครผููส้อนต่อโครงการพฒันาวนิยั
นกัเรยีนโรงเรยีนวดัไรข่งิวทิยา ทัง้ 5 ดา้น ในระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ก) ดา้น
บรบิททีเ่กีย่วกบัหลกัการ วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของโครงการพฒันาวนิยันกัเรยีน มคีวาม
เหมาะสมในระดบัมาก ข) ดา้นปจัจยันําขา้ทีเ่กีย่วกบับุคลากร วสัดุอุปกรณ์ และงบประมาณ มคีวาม
พอเพยีงในระดบัมาก ค) ดา้นกระบวนการทีเ่กีย่วกบักระบวนการดาํเนินงาน การจดักจิกรรม การ
พฒันาบุคลากร และการตดิตามประเมนิผล มกีารปฏบิตังิานอยูใ่นระดบัมาก ง) ดา้นผลผลติ ความ
คดิเหน็ของครตู่อการพฒันาวนิยัของนกัเรยีนอยูใ่นระดบัมาก จ) ดา้นผล-กระทบ ครมูคีวามพงึพอใจ
ต่อการพฒันาวนิยัของนกัเรยีนอยูใ่นระดบัมาก และความคดิเหน็ของนกัเรยีนต่อการพฒันาวนิยัของ
นกัเรยีนโรงเรยีนวดัไรข่งิวทิยาดา้นผลผลติโดยภาพรวม นกัเรยีนมวีนิยัในสภาพทีเ่ป็นจรงิอยูใ่น
ระดบัมาก 



 

 

บทที่ 3 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
         การติดตามผลการดําเนินงานบริการวิชาการแกชุมชนในภาคเหนือ ผูวิจัยไดดําเนินการตาม
ขั้นตอน ดังน้ี 

การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 

การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 

การกําหนดประชากรและกลุมตวัอยาง 
            1. ประชากร ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้น้ี ไดแก ผูบริหาร ครู และนักเรียน ในโรงเรียนวัด
ดอนมงคลสันติสุขวิทยา จังหวัดนาน  โรงเรียนบานสวา จังหวัดนาน และโรงเรียนบานโคกวิทยา 
จังหวัดอุตรดิตถ 

2. กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหาร ครู และนักเรียนในโรงเรียนทั้ง 3 แหงที่ไดมาดวยการสุมอยาง
เฉพาะเจาะจง ประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน จํานวน 3 คน ครู จํานวน 53 คน นักเรียน จํานวน 623 
คน ดังน้ี 
 

นักเรียน 
สถานที่ ผูบริหาร คร ู

ป.4 ป.5 ป.6 ม. 1-3 ม. 4-6 
รวม 

โรงเรียนบานสวา จังหวัดนาน 1 12 15 14 23 70 - 135 
โรงเรียนวัดดอนมงคลสันตสิุขวทิยา 
จังหวัดนาน   

1 9 - - - 54 16 80 

โรงเรียนบานโคกวิทยา  
จังหวัดอุตรดิตถ 

1 32 - - - 212 219 464 

รวม 3 53 15 14 23 336 235 679 

 
การสรางเครือ่งมือที่ใชในการวิจัย 
           เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย  

1. แบบสัมภาษณผูบริหารดานการสนับสนนุการดําเนินงานของหองสมุด  

2. แบบสัมภาษณการใหการสนับสนุนของครู 

3. แบบสอบถามพฤติกรรมการใชหองสมุดและความพึงพอใจตอบริการของหองสมุดของ

นักเรียนระดับประถมศึกษา  
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4. แบบสอบถามพฤติกรรมการใชหองสมุดและความพึงพอใจตอบริการของหองสมุดของ 

นักเรียนระดับมัธยมศึกษา    

5. แบบสอบถามพฤติกรรมการใชหองสมุดและความพึงพอใจตอบริการของหองสมุดของ 

ครู  

6. แบบสอบถามเกี่ยวกับนิสัยรักการอานของนักเรียนระดับประถมศึกษา 

7. แบบสอบถามเกี่ยวกับนิสัยรักการอานของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  

การเก็บรวบรวมขอมูล 
             ผูวิจัยตั้งคณะทํางานเพื่อเดินทางไปเก็บรวบรวมขอมูลในแตละโรงเรียน โดยเริ่ม
ดําเนินการที่โรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสขุ จังหวัดนาน ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 โรงเรียนบาน
สวา ในวันที่  24  พฤศจิกายน 2554 และโรงเรียนบานบานโคกวิทยา จังหวัดอุตรดิตถ  ในวันที่ 25 
พฤศจิกายน 2554 ไดรับขอมูลที่สมบูรณกลับคืนมา ดังน้ี 
 

นักเรียน 
สถานที่ ผูบริหาร คร ู

ป.4 ป.5 ป.6 ม. 1-3 ม. 4-6 
รวม 

โรงเรียนบานสวา จังหวัดนาน 1 12 15 14 23 70 - 134 
โรงเรียนวัดดอนมงคลสันตสิุขวทิยา 
จังหวัดนาน   

1 9 - - - 54 16 80 

โรงเรียนบานโคกวิทยา จังหวัดอุตรดิตถ 1 32 - - - 212 219 464 
รวม 3 53 15 14 23 336 235 679 

 

การจัดกระทาํขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
       เม่ือไดรับแบบสัมภาษณและแบบสอบถามกลับคืนมาแลว ผูวจัิยไดดําเนินการ ดังน้ี 

1.  นําขอมูลในขอคําถามแบบเลือกตอบมาแจกแจงความถี่ และหาคารอยละ จากนั้นแจก 

แจงตามความถี่ของการเขาใชหองสมุด ดังน้ี 

กําหนดความถี่ของการเขาใชหองสมุด 3 ระดับ ดังน้ี 

มาก           หมายถึง           5   วัน/สัปดาห 

ปานกลาง    หมายถึง       3 - 4   วัน/สัปดาห 

นอย          หมายถึง     1 – 2   วัน/สัปดาห  

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

           มีความพึงพอใจพอใจมาก  กําหนดให   3  คะแนน 



 

 

25 

           มีความพึงพอใจพอใจนอย        กําหนดให   2 คะแนน 
           มีความพึงพอใจพอใจนอยที่สุด  กําหนดให   1  คะแนน 

      จากนั้นนํามาคํานวณหาคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปนรายขอ โดยมีการแปล
ความหมายคาเฉลี่ย ดังน้ี  

           คาเฉลี่ย  3.51-4.00    หมายถึง   พอใจมากที่สุด 
           คาเฉลี่ย  2.51-3.50    หมายถึง   พอใจมาก 
           คาเฉลี่ย 1.51-2.50    หมายถึง   พอใจนอย 
           คาเฉลี่ย 1.00-1.50    หมายถึง   พอใจนอยที่สุด 
3.  นําขอมูลจากแบบสอบถามนิสยัรักการอาน มาแจกแจงความถี่ โดยกําหนดคาน้ําหนัก 

ดังน้ี 
             จริงมาก       กําหนดให       4 คะแนน 

            จริง           กําหนดให       3 คะแนน 
            ไมจริง         กําหนดให       2 คะแนน 
            ไมจริงเลย    กําหนดให        1 คะแนน 

       จากนั้นนํามาคํานวณหาคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปนรายขอ โดยมีการแปล
ความหมายคาเฉลี่ย ดังน้ี  

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

          คาเฉลี่ย    1.51 – 2.50    หมายถึง   ไมจริง 
          คาเฉลี่ย    1.00 – 1.50     หมายถึง   ไมจริงเลย 

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

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

   คาเฉลี่ย  4.51 - 5.00 หมายถึง  มากที่สุด 
   คาเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง  มาก 
   คาเฉลี่ย  2.51 - 3.50 หมายถึง  พอประมาณ 
   คาเฉลี่ย  1.51 - 2.50 หมายถึง  นอย 
            คาเฉลี่ย  1.00 - 1.50 หมายถึง  นอยที่สุด 
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 5. นําขอมูลในสวนของแบบสอบถามแบบปลายเปดมาแจกแจงความถี่ และพรรณนา 
          6. สถิติที่ใชในการวเิคราะหขอมูล ประกอบดวย 
  6.1 สถิตที่ใชในการหาคุณภาพเครื่องมือไดแก คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม
โดยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของคอนบราค 
  6.2 สถิติพ้ืนฐาน ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 
 
 
 



บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

 
         การศกึษาการตดิตามผลการดาํเนินงานบรกิารวชิาการแก่ชุมชนในภาคเหนือ ของ
สาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ผลการวเิคราะหนํ์าเสนอเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
 
ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหข้์อมลูของนักเรียนและคร ู
ตาราง 1 จาํนวนนกัเรยีน จาํแนกตามระดบัชัน้ 

          

           จากตาราง 1 โรงเรยีนบา้นสวา้มนีกัเรยีนประถมศกึษา 4 จาํนวน 15 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
28.00  นกัเรยีนประถมศกึษา 5 จาํนวน 14 คน คดิเป็นรอ้ยละ 27.00  และนกัเรยีนประถมศกึษา 6 
จาํนวน 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 44.00 โรงเรยีนบา้นสวา้มนีกัเรยีนมธัยมศกึษาปีที ่1-3 จาํนวน 70 คดิ
เป็นรอ้ยละ 100.00  โรงเรยีนวดัดอนมงคลมนีกัเรยีนมธัยมศกึษาปีที ่1-3 จาํนวน 54 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 77.00  นกัเรยีนมธัยมศกึษาปีที ่4-6 จาํนวน 16 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.90  และโรงเรยีนบา้น
โคกวทิยามนีกัเรยีนมธัยมศกึษาปีที ่1-3 จาํนวน 212 คน คดิเป็นรอ้ยละ 49.20 นกัเรยีนมธัยมศกึษา
ปีที ่4-6 จาํนวน 219 คน คดิเป็นรอ้ยละ 50.80   
 

ตาราง 2  ภาระงานสอนของคร ู  
 

จาํนวนชัว่โมง
สอน/สปัดาห ์

บา้นสวา้ ดอนมงคลสนัตสิขุ บา้นโคกวทิยา รวม 
จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ  จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ 

15-17 ชัว่โมง 2 16.67 2 22.22  8 25.00 12 22.64 
18-20 ชัว่โมง 7 58.33 4 44.44  14 43.75 25 47.17 
21-23 ชัว่โมง 3 25.00 3 33.33  10 31.25 16 30.19 

รวม 12 100.00 9 100.00  32 100.00 53 100.00 

นกัเรยีน 
โรงเรยีนสวา้ โรงเรยีนดอนมงคลสนัตสิขุ โรงเรยีนบา้นโคกวทิยา 

จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ 
ประถมศกึษาปีที ่4 15 28.00 - - - - 
ประถมศกึษาปีที ่5 14 27.00 - - - - 
ประถมศกึษาปีที ่6 23 44.00 - - - - 

รวม 52 100.00 - - - - 
มธัยมศกึษาปีที ่1-3 70 100.00 54 77.10 212 49.20 
มธัยมศกึษาปีที ่4-6 - - 16 22.90 219 50.80 
          รวม 70 100.00 70 100.00 431 100.00 
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 จากตาราง 2 ครสูว่นใหญ่มภีาระงานสอน 18-20 ชัว่โมง จาํนวน 25 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 47.17 รองลงมา 21-23 ชัว่โมง จาํนวน 16 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 30.19  และ 15-17 ชัว่โมง  
จาํนวน 12 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.64 

  
ตาราง 3  ภาระงานอื่นของคร ู  
 

จาํนวนภาระ
งาน 

บา้นสวา้ ดอนมงคลสนัตสิขุ บา้นโคกวทิยา รวม 
จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ  จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ 

1 งาน 4 33.33 3 33.33  10 31.25 17 32.08 
2 งาน 6 50.00 5 55.56  16 50.94 27 50.94 
3 งาน 2 16.67 1 11.11  6 16.98 9 16.98 
รวม 12 100.00 9 100.00  32 100.00 53 100.00 

 

จากตาราง 3 ครสูว่นใหญ่มภีาระอื่นทีน่อกเหนือจากงานสอน 2 งาน จาํนวน 27 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 50.94 รองลงมา 1 งาน จาํนวน 17 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 32.28  และ 3 งาน  จาํนวน 9 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 16.98 

 
ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหข้์อมลูตามความคิดเหน็ของนักเรียนและคร ูดงัตาราง 4-19 
 

ตาราง 4 พฤตกิรรมการใชห้อ้งสมดุของนกัเรยีน 
 

การใชห้อ้งสมดุ 
โรงเรยีนบา้นสวา้ 

โรงเรยีนวดัดอน
มงคลสนัตสิขุ 

โรงเรยีนบา้นโคก
วทิยา 

ประถมศกึษา มธัยมศกึษา มธัยมศกึษา มธัยมศกึษา 
ความถี ่ รอ้ยละ ความถี ่ รอ้ยละ ความถี ่ รอ้ยละ ความถี ่ รอ้ยละ 

สปัดาหล์ะ 5 วนั 3 5.80 1 1.43 13 18.57 67 15.50 

สปัดาหล์ะ 3-4 วนั 40 76.90 60 85.71 37 52.86 244 56.60 
สปัดาหล์ะ 1-2 วนั 9 17.30 9 12.86 20 28.57 120 27.90 

รวม 52 100.00 70 100.00 70 100.00 431 100.00 
             

จากตาราง 4 พฤตกิรรมการใชห้อ้งสมดุของนกัเรยีน พบวา่นกัเรยีนประถมศกึษาโรงเรยีน
บา้นสวา้ ใชห้อ้งสมดุในระดบัมาก สปัดาหล์ะ 5 วนั จาํนวน 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.80 ระดบัปาน
กลาง สปัดาหล์ะ 3-4 วนั จาํนวน 40 คน คดิเป็นรอ้ยละ 76.90 ระดบัน้อย สปัดาหล์ะ 1-2 วนั 
จาํนวน 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17.30 เทา่กนั ตามลาํดบั สว่นนกัเรยีนมธัยมโรงเรยีนบา้นสวา้ใช้
หอ้งสมดุในระดบัมาก สปัดาหล์ะ 5 วนั จาํนวน 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.40  
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ระดบัปานกลาง สปัดาหล์ะ 3-4 วนั จาํนวน 60 คน คดิเป็นรอ้ยละ 85.70 ระดบัน้อย สปัดาหล์ะ 1-2 
วนั จาํนวน 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.80ตามลาํดบั  
 นกัเรยีนมธัยมศกึษาโรงเรยีนวดัดอนมงคลสนัตสิขุ ใชห้อ้งสมดุในระดบัมาก สปัดาหล์ะ 5 
วนั จาํนวน 13 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.57 ระดบัปานกลาง สปัดาหล์ะ 3-4 วนั จาํนวน 37 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 52.86 ระดบัน้อย สปัดาหล์ะ 1-2 วนั จาํนวน 20 คน คดิเป็นรอ้ยละ 28.50 ตามลาํดบั 

และนกัเรยีนมธัยมศกึษาโรงเรยีนบา้นโคกวทิยา ใชห้อ้งสมดุในระดบัมาก สปัดาหล์ะ 5 วนั 
จาํนวน 67 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.50 ระดบัปานกลาง สปัดาหล์ะ 3-4 วนั จาํนวน 244 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 56.60 ระดบัน้อย สปัดาหล์ะ 1-2 วนั จาํนวน 120 คน คดิเป็นรอ้ยละ 27.90 เทา่กนั 
ตามลาํดบั 

 
ตาราง 5 วตัถุประสงคข์องการเขา้ใชห้อ้งสมดุของนกัเรยีน 
 

วตัถุประสงค ์
โรงเรยีนบา้นสวา้ โรงเรยีนวดัดอน

มงคลสนัตสิขุ 
โรงเรยีนบา้นโคก

วทิยา ประถมศกึษา มธัยมศกึษา 
ความถี ่ ความถี ่ ความถี ่ ความถี ่

ศกึษาคน้ควา้เพือ่การเรยีน     41 70 41 331 
ทาํการบา้น    19 47 29 184 
อา่นหนงัสอืเพือ่ความบนัเทงิ 33 56 52 295 
อื่น ๆ โปรดระบุ 2 1 15 38 

 

จากตาราง 5 วตัถุประสงคข์องการเขา้ใชห้อ้งสมดุโรงเรยีน พบวา่นกัเรยีนประถมศกึษา
โรงเรยีนบา้นสวา้ เขา้ใชห้อ้งสมดุเพือ่ศกึษาคน้ควา้ จาํนวน 41 คน เพือ่อา่นหนงัสอื จาํนวน 33 คน 
เพือ่ทาํการบา้น จาํนวน 19 คน และอื่น ๆ จาํนวน 2 คน และนกัเรยีนมธัยมศกึษาโรงเรยีนบา้นสวา้
เขา้ใชห้อ้งสมดุเพือ่ศกึษาคน้ควา้ จาํนวน 70 คน เพือ่อ่านหนงัสอื จาํนวน 56 คน เพือ่ทาํการบา้น 
จาํนวน 47 คน และอื่น ๆ จาํนวน 1 คน  
 นกัเรยีนมธัยมศกึษาโรงเรยีนวดัดอนมงคลสนัตสิขุเขา้ใชห้อ้งสมดุเพือ่อา่นหนงัสอื จาํนวน 
52 คน เพือ่ศกึษาคน้ควา้ จาํนวน 41 คน เพือ่ทาํการบา้น จาํนวน 29 คน และอื่น ๆ จาํนวน 15 คน  
          นกัเรยีนมธัยมศกึษาโรงเรยีนบา้นโคกวทิยาเขา้ใชห้อ้งสมดุเพือ่ศกึษาคน้ควา้ จาํนวน 331 
คน เพือ่อา่นหนงัสอื จาํนวน 295 คน เพือ่ทาํการบา้น จาํนวน 184 คน และอื่น ๆ จาํนวน 38 คน  
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ตาราง 6 การยมืหนงัสอืของนกัเรยีน 
 

การยมื
หนงัสอื 

โรงเรยีนบา้นสวา้ โรงเรยีนวดัดอนมงคล
สนัตสิขุ 

โรงเรยีนบา้นโคก
วทิยา ประถมศกึษา มธัยมศกึษา 

ความถี ่ รอ้ยละ ความถี ่ รอ้ยละ ความถี ่ รอ้ยละ ความถี ่ รอ้ยละ 
บ่อยครัง้ 7 13.50 26 37.10 11 15.70 80 18.60 
ไมบ่่อย   39 75.00 44 62.90 50 71.40 282 65.40 
ไมเ่คย 6 11.50 - - 9 12.90 69 16.00 

รวม 52 100.00 70 100.00 70 100.00 431 100.00 
 

จากตาราง 6 การยมืหนงัสอืของหอ้งสมุด พบวา่จาํนวนนกัเรยีนประถมศกึษาโรงเรยีน
บา้นสวา้ยมืหนงัสอืไมบ่่อยมจีาํนวน 39 คน คดิเป็นรอ้ยละ 75.00 การยมืหนงัสอืบ่อยครัง้ จาํนวน 7 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.50 ไมเ่คยยมืหนงัสอืในหอ้งสมุด จาํนวน 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.50 และ
นกัเรยีนมธัยมศกึษาโรงเรยีนบา้นสวา้ยมืหนงัสอืไมบ่่อยมจีาํนวนมากทีส่ดุ 44 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
62.90 การยมืหนงัสอืบ่อยครัง้มจีาํนวน 26 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.10 
 นกัเรยีนมธัยมศกึษาโรงเรยีนวดัดอนมงคลสนัตสิขุยมืหนงัสอืไมบ่่อยมจีาํนวน 50 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 71.40 การยมืหนงัสอืบ่อยครัง้มจีาํนวน 11 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.70 ไมเ่คยยมืหนงัสอื
ในหอ้งสมดุเลย มจีาํนวน 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.90 
 และนกัเรยีนมธัยมศกึษาโรงเรยีนบา้นโคกวทิยายมืหนงัสอืไมบ่่อยมจีาํนวน 282 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 65.40 ทีม่กีารยมืหนงัสอืบ่อยครัง้มจีาํนวน 80 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.60 ทีไ่มเ่คยยมื 69 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 16.00  
  
ตาราง 7 ประเภทของหนงัสอืทีน่กัเรยีนชอบอา่น 
 

ประเภทของหนงัสอื 
โรงเรยีนบา้นสวา้ โรงเรยีนวดัดอน

มงคลสนัตสิขุ 
โรงเรยีนบา้น
โคกวทิยา ประถมศกึษา มธัยมศกึษา 

ความถี ่ ความถี ่ ความถี ่ ความถี ่
เรือ่งสัน้ 11 21 28 194 
นิยาย 19 36 32 193 
หนงัสอืเกีย่วกบัอาชพี 19 28 22 183 
ความรูท้ ัว่ไป 24 60 36 293 
นิทาน 47 54 56 227 
การต์ูน 40 55 58 272 
อื่น ๆ โปรดระบุ - 1 20 32 
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จากตาราง 7 ประเภทของหนงัสอืทีน่กัเรยีนชอบอา่น พบวา่นกัเรยีนประถมศกึษาโรงเรยีน
บา้นสวา้ ชอบอา่นหนงัสอืนิทาน 47 คน การต์ูน จาํนวน 40 คน ความรูท้ ัว่ไป จาํนวน 24 คน เรือ่ง
เกีย่วกบัอาชพี และ นิยาย จาํนวน 19 คนเทา่กนั เรือ่งสัน้ จาํนวน 11 คน และนกัเรยีนมธัยมศกึษา
โรงเรยีนบา้นสวา้ ชอบอา่นความรูท้ ัว่ไป จาํนวน 60 คน การต์ูน จาํนวน 55 คน หนงัสอืนิทาน 
จาํนวน 54 คน นิยาย จาํนวน 36 คน เรือ่งเกีย่วกบัอาชพี จาํนวน 28 คน และ เรือ่งสัน้ จาํนวน 21 
คน และอื่น ๆ  จาํนวน 1 คน  

นกัเรยีนมธัยมศกึษาโรงเรยีนวดัดอนมงคลสนัตสิขุ ชอบอา่นการต์ูน จาํนวน 58 คน หนงัสอื
นิทาน จาํนวน 56 คน ความรูท้ ัว่ไป จาํนวน 36 คน นิยาย จาํนวน 32 คน เรือ่งสัน้ จาํนวน 28 คน 
เรือ่งเกีย่วกบัอาชพี จาํนวน 22 คน  และ อื่น ๆ จาํนวน 20 คน 
          นกัเรยีนมธัยมศกึษาโรงเรยีนบา้นโคกวทิยาชอบอา่นความรูท้ ัว่ไป จาํนวน 293 คน การต์ูน 
จาํนวน 272 คน หนงัสอืนิทาน จาํนวน 227 คน เรือ่งสัน้ จาํนวน 194 คน นิยาย จาํนวน 193 คน 
เรือ่งเกีย่วกบัอาชพี จาํนวน 183 คน และอื่น ๆ  จาํนวน 32 คน 
 
ตาราง 8 ความพงึพอใจทีม่ต่ีอบรกิารหอ้งสมดุของนกัเรยีนประถมศกึษาโรงเรยีนบา้นสวา้  
 

ขอ้คาํถาม x  S.D. แปลผล 
1. จาํนวนหนงัสอืทีใ่นหอ้งสมดุมเีพยีงพอ 3.25 0.68 พอใจมาก 
2. มหีนงัสอืใหมเ่ขา้มาในหอ้งสมดุเสมอ 3.08 0.65 พอใจมาก 
3. หนงัสอืไมช่าํรดุฉีกขาด 2.67 0.68 พอใจมาก 
4. จาํนวนเกา้อีห้รอืทีน่ัง่มเีพยีงพอ 3.12 0.68 พอใจมาก 
5. จาํนวนพืน้ทีข่องหอ้งสมุดไมค่บัแคบ 2.98 0.78 พอใจมาก 
6. จาํนวนคอมพวิเตอรใ์ชค้น้หาหนงัสอืมเีพยีงพอ 3.08 0.84 พอใจมาก 
7. จาํนวนคอมพวิเตอรใ์ชส้บืคน้อนิเทอรเ์น็ตมเีพยีงพอ 2.73 0.91 พอใจมาก 
8. เวลาเปิด-ปิดของหอ้งสมดุเหมาะสม 3.56 0.61 พอใจมากทีส่ดุ 
9. มคีรชูว่ยเหลอืแนะนําในหอ้งสมดุอยา่งด ี 3.54 0.64 พอใจมากทีส่ดุ 
10. หยบิหนงัสอืจากชัน้ไดง้า่ย 3.52 0.61 พอใจมากทีส่ดุ 
11. หอ้งสมดุมคีวามสะอาดและน่าเขา้ใช ้ 3.56 0.57 พอใจมากทีส่ดุ 
12. หอ้สมดุมคีวามเงยีบสงบ 3.15 0.70 พอใจมาก 
13. จาํนวนหนงัสอืทีใ่หย้มืออกนอกหอ้งสมดุมเีพยีงพอ 3.21 0.78 พอใจมาก 
14. ระยะเวลาทีใ่หย้มืมเีพยีงพอ 3.13 0.77 พอใจมาก 

รวมทัง้หมด 3.18 0.28 พอใจมาก 
 

จากตาราง 8 ความพงึพอใจทีม่ต่ีอบรกิารหอ้งสมดุของนกัเรยีนประถมศกึษาของโรงเรยีน
บา้นสวา้ พบวา่ นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจต่อบรกิารของหอ้งสมุด โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x =3.18) 



 32 

เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้คา่เฉลีย่สงูสดุ คอื เวลาเปิด-ปิดของหอ้งสมดุเหมาะสม และหอ้งสมดุมคีวาม
สะอาดและน่าเขา้ใช ้(x =3.56) รองลงมา มคีรชูว่ยเหลอืแนะนําในหอ้งสมดุอยา่งด ี( x =3.54) และ
หยบิหนงัสอืจากชัน้ไดง้า่ย ( x =3.52) ตามลาํดบั  
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ตาราง 9 ความพงึพอใจทีม่ตี่อบรกิารหอ้งสมดุของนกัเรยีนมธัยมศกึษา 
 

ขอ้คาํถาม 
โรงเรยีนบา้นสวา้ 

N=70 
โรงเรยีนวดัดอนมงคลสนัตสิขุ 

N=70 
โรงเรยีนบา้นโคกวทิยา 

 N=212 
x  S.D. แปลผล x  S.D. แปลผล x  S.D. แปลผล 

1. จาํนวนหนงัสอืทีใ่นหอ้งสมดุมเีพยีงพอ 3.25 0.68 พอใจมาก 2.94 0.59 พอใจมาก 2.67 0.63 พอใจมาก 
2.  มหีนงัสอืใหมเ่ขา้มาในหอ้งสมดุเสมอ 3.08 0.65 พอใจมาก 2.83 0.88 พอใจมาก 2.59 0.94 พอใจมาก 
3. หนงัสอืไมช่าํรดุฉีกขาด 2.67 0.68 พอใจมาก 2.87 0.74 พอใจมาก 2.69 0.86 พอใจมาก 
4. จาํนวนเกา้อีห้รอืทีน่ัง่มเีพยีงพอ 3.12 0.68 พอใจมาก 2.64 0.87 พอใจมาก 2.36 0.78 พอใจน้อย 
5. จาํนวนพืน้ทีข่องหอ้งสมุดไมค่บัแคบ 2.98 0.78 พอใจมาก 2.80 0.81 พอใจมาก 2.74 0.88 พอใจมาก 
6. จาํนวนคอมพวิเตอรใ์ชค้น้หาหนงัสอืมเีพยีงพอ 3.08 0.84 พอใจมาก 2.30 0.86 พอใจน้อย 2.06 0.96 พอใจน้อย 
7. จาํนวนคอมพวิเตอรใ์ชส้บืคน้อนิเทอรเ์น็ตมเีพยีงพอ 2.73 0.91 พอใจมาก 2.37 0.85 พอใจน้อย 2.19 1.01 พอใจน้อย 
8. เวลาเปิด-ปิดของหอ้งสมดุเหมาะสม 3.56 0.61 พอใจมากทีส่ดุ 3.07 0.97 พอใจมาก 2.54 0.88 พอใจมาก 
9. มคีรชูว่ยเหลอืแนะนําในหอ้งสมดุอยา่งด ี 3.54 0.64 พอใจมากทีส่ดุ 3.09 0.88 พอใจมาก 2.60 0.88 พอใจมาก 
10. หยบิหนงัสอืจากชัน้ไดง้า่ย 3.52 0.61 พอใจมากทีส่ดุ 3.33 0.72 พอใจมาก 3.03 0.66 พอใจมาก 
11. หอ้งสมดุมคีวามสะอาดและน่าเขา้ใช ้ 3.56 0.57 พอใจมากทีส่ดุ 3.24 0.73 พอใจมาก 2.84 0.69 พอใจมาก 
12. หอ้งสมดุมคีวามเงยีบสงบ 3.15 0.70 พอใจมาก 3.10 0.68 พอใจมาก 2.84 0.90 พอใจมาก 
13. จาํนวนหนงัสอืทีใ่หย้มืออกนอกหอ้งสมดุมเีพยีงพอ 3.21 0.78 พอใจมาก 2.93 0.64 พอใจมาก 2.61 0.79 พอใจมาก 
14. ระยะเวลาทีใ่หย้มืมเีพยีงพอ 3.13 0.77 พอใจมาก 2.70 0.82 พอใจมาก 2.56 0.91 พอใจมาก 

รวม 3.18 0.28 พอใจมาก 2.67 0.45 พอใจมาก 2.59 0.84 พอใจมาก 
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 จากตาราง 9 นกัเรยีนโรงเรยีนบา้นสวา้มคีวามพงึพอใจต่อบรกิารของหอ้งสมุดโดยรวมอยู่
ในระดบัมาก ( x =3.18) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้มคีา่เฉลีย่สงูสดุ จาํนวน 2 ขอ้ คอื เวลาเปิด-ปิดของ
หอ้งสมดุเหมาะสม และหอ้งสมดุมคีวามสะอาดและน่าเขา้ใช ้(x =3.56) รองลงมา มคีรชูว่ยเหลอื
แนะนําในหอ้งสมดุอยา่งด ี( x =3.54) และหยบิหนงัสอืจากชัน้ไดง้า่ย ( x =3.52) ตามลาํดบั  

นกัเรยีนโรงเรยีนวดัดอนมงคลสนัตสิขุ มคีวามพงึพอใจต่อบรกิารของหอ้งสมุด โดยรวมอยู่
ในระดบัมาก ( x =2.59) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ คา่เฉลีย่สงูสดุคอื หยบิหนงัสอืจากชัน้ไดง้า่ย 
(x=3.33) รองลงมา หอ้งสมุดมคีวามสะอาดและน่าเขา้ใช ้(x =3.12) ตามลาํดบั 
 นกัเรยีนโรงเรยีนบา้นโคกวทิยามคีวามพงึพอใจต่อบรกิารของหอ้งสมดุ โดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก ( x =2.80) เมือ่พจิาณาเป็นรายขอ้ คา่เฉลีย่สงูสดุคอื หอ้งสมดุมคีวามสะอาดและน่าเขา้ใช ้(x =
3.12) รองลงมา หยบิหนงัสอืจากชัน้ไดง้า่ย ( x =3.06) และเวลาเปิด-ปิดของหอ้งสมุดเหมาะสม 
( x =2.99) ตามลาํดบั 
 
ตาราง 10 พฤตกิรรมการใชห้อ้งสมดุของคร ู
 

การใชห้อ้งสมดุ 
โรงเรยีนบา้นสวา้ โรงเรยีนวดัดอนมงคลสนัตสิขุ โรงเรยีนบา้นโคกวทิยา 
ความถี ่    รอ้ยละ ความถี ่ รอ้ยละ ความถี ่ รอ้ยละ 

สปัดาหล์ะ 5 วนั - - 2 22.20 2 6.25 

สปัดาหล์ะ 3-4 วนั 6 50.00 1 11.10 13 40.62 

สปัดาหล์ะ 1-2 วนั 6 50.00 6 66.70 17 53.13 

รวม 12 100.00 9 100.00 32 100.00 
 

จากตาราง 10 พฤตกิรรมการใชห้อ้งสมดุของคร ูพบวา่ครโูรงเรยีนบา้นสวา้ใชห้อ้งสมดุใน 
ระดบัปานกลางสปัดาหล์ะ 3-4 วนั จาํนวน 6 คน และระดบัน้อยสปัดาหล์ะ 1-2 วนั จาํนวน 6 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 50.00 เทา่กนั         
          ครโูรงเรยีนวดัดอนมงคลสนัตสิขุใชห้อ้งสมดุในระดบัมากสปัดาหล์ะ 5 วนั จาํนวน 2 .คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 22.20 ระดบัปานกลางสปัดาหล์ะ 3-4 วนั จาํนวน 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ11.10 และระดบั
น้อยสปัดาหล์ะ 1-2 วนั จาํนวน 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 66 ตามลาํดบั 

    ครโูรงเรยีนบา้นโคกวทิยาใชห้อ้งสมดุในระดบัน้อยสปัดาหล์ะ 1-2 วนั จาํนวน 17 คน  คดิ
เป็นรอ้ยละ 53.13 ระดบัปานกลางสปัดาหล์ะ 3-4 วนั จาํนวน 13 คน คดิเป็นรอ้ยละ40.63 และระดบั
มากสปัดาหล์ะ 5 วนั จาํนวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.25 ตามลาํดบั 
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 ตาราง 11 วตัถุประสงคข์องการเขา้ใชห้อ้งสมดุโรงเรยีนของคร ู
 

วตัถุประสงค ์
โรงเรยีนบา้นสวา้ โรงเรยีนวดัดอนมงคล

สนัตสิขุ 
โรงเรยีนบา้นโคก

วทิยา 
ความถี ่ ความถี ่ ความถี ่

ศกึษาคน้ควา้  12 6 28 
เตรยีมการสอน 8 6 18 
อา่นหนงัสอืเพือ่ความบนัเทงิ 8 5 19 
อื่น ๆ โปรดระบุ - - - 

 

จากตาราง 11 วตัถุประสงคก์ารเขา้ใชห้อ้งสมดุของครโูรงเรยีนบา้นสวา้ พบวา่เพือ่
การศกึษาคน้ควา้ จาํนวน 12 คน ใชเ้พือ่เตรยีมการสอน จาํนวน 8 คน และเพือ่อา่นหนงัสอืบนัเทงิ 
มจีาํนวน 8 คน ตามลาํดบั ครโูรงเรยีนวดัดอนมงคลสนัตสิขุ พบวา่เพือ่การศกึษาคน้ควา้ และใชเ้พือ่
เตรยีมการสอน มจีาํนวน 6 คน เทา่กนั และเพือ่อา่นหนงัสอืบนัเทงิ มจีาํนวน 5 คน ครโูรงเรยีนบา้น
โคกวทิยา พบวา่เพือ่การศกึษาคน้ควา้ จาํนวน 28 คน เพือ่อา่นหนงัสอืบนัเทงิ มจีาํนวน 19 คน และ
ใชเ้พือ่เตรยีมการสอน มจีาํนวน 18 คน                    
 
ตาราง 12 การยมืหนงัสอืของคร ู
 

การยมืหนงัสอื 
โรงเรยีนบา้นสวา้ โรงเรยีนวดัดอนมงคลสนัตสิขุ โรงเรยีนบา้นโคกวทิยา 
ความถี ่ รอ้ยละ ความถี ่ รอ้ยละ ความถี ่ รอ้ยละ 

บ่อยครัง้ 6 50.00 3 33.30 5 14.62 
นานๆ ครัง้   6 50.00 5 55.60 20 62.50 
ไมเ่คย - - 1 11.10 7 21.88 

รวม 12 100.00 9 100.00 32 100.00 
 

        จากตาราง 12 ความถีใ่นการยมืหนงัสอืออกนอกหอ้งสมดุ พบวา่ครโูรงเรยีนบา้นสวา้ยมื
หนงัสอืครยูมืหนงัสอืบ่อยครัง้ และนาน ๆ ครัง้ จาํนวน 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 50.00 เทา่กนั 

ความถีใ่นการยมืหนงัสอืออกนอกหอ้งสมุด พบวา่ครโูรงเรยีนวดัดอนมงคลสนัตสิขุ  
ยมืหนงัสอืครยูมืหนงัสอืนาน ๆ ครัง้ มากทีส่ดุ จาํนวน 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 66.70 รองลงมา คอื ไม่
เคย จาํนวน 2 คน และบ่อยครัง้ 1 คน 

ความถีใ่นการยมืหนงัสอืออกนอกหอ้งสมุด พบวา่ครโูรงเรยีนบา้นโคกวทิยา ยมืหนงัสอืครู
ยมืหนงัสอืนาน ๆ ครัง้ มากทีส่ดุ จาํนวน 20 คน คดิเป็นรอ้ยละ 62.50 รองลงมา คอื ไมเ่คย จาํนวน 
7 คน คดิเป็นรอ้ยละ 21.88 และบ่อยครัง้ 5 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.63 
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ตาราง 13 ประเภทของหนงัสอืทีค่รอูา่น 
 

ประเภทของหนงัสอื 
โรงเรยีนบา้นสวา้ โรงเรยีนวดัดอนมงคลสนัตสิขุ โรงเรยีนบา้นโคกวทิยา 

ความถี ่ ความถี ่ ความถี ่
ตําราวชิาการ 10 8 29 
เรือ่งสัน้     3 2 11 
นิยาย 5 3 8 
คูม่อืประกอบอาชพี 7 4 13 
ความรูท้ ัว่ไป 12 6 26 
อื่น ๆ โปรดระบุ - 1 1 
           

จากตาราง 13 ประเภทของหนงัสอืทีค่รอูา่นพบวา่ครโูรงเรยีนบา้นสวา้ชอบอา่นหนงัสอื
ความรูท้ ัว่ไป จาํนวน 12 คน ตําราวชิาการมากทีส่ดุ จาํนวน 10 คน คูม่อืการประกอบอาชพี  
จาํนวน 7 คน นิยาย จาํนวน 5  คน เรือ่งสัน้ จาํนวน 3 คน ตามลาํดบั 
 ครโูรงเรยีนวดัดอนมงคลสนัตสิขุชอบอา่นหนงัสอืตําราวชิาการ จาํนวน 8 คน ความรูท้ ัว่ไป 
จาํนวน 6 คน คูม่อืการประกอบอาชพี  จาํนวน 4 คน นิยาย จาํนวน 3  คน เรือ่งสัน้ จาํนวน 2 คน 
หนงัสอือื่นๆ จาํนวน 1 คน ตามลาํดบั 

ครโูรงเรยีนบา้นโคกวทิยาชอบอา่นหนงัสอืตําราวชิาการ จาํนวน 29 คน ความรูท้ ัว่ไป 
จาํนวน 26 คน คูม่อืการประกอบอาชพี  จาํนวน 13 คน เรือ่งสัน้ จาํนวน 11 คน นิยาย จาํนวน 8  
คน และหนงัสอือื่นๆ จาํนวน  1 คน ตามลาํดบั 

 
  ตาราง 14 การนํานกัเรยีนจดักจิกรรมในหอ้งสมดุของคร ู
 

การนํานกัเรยีนจดั
กจิกรรมในหอ้งสมดุ  

โรงเรยีนบา้น
สวา้ 

 

โรงเรยีนวดัดอนมงคล
สนัตสิขุ 

โรงเรยีนบา้นโคก
วทิยา 

ความถี ่ รอ้ยละ ความถี ่ รอ้ยละ ความถี ่ รอ้ยละ 
บ่อยครัง้ 3 25.00 3 33.30 14 43.75 
นาน ๆ ครัง้   9 75.00 5 55.60 15 46.87 
ไมเ่คย - - 1 11.10 3 9.38 

รวม 12 100.00 9 100.00 32 100.00 
 

จากตาราง 14 การนํานกัเรยีนมาจดักจิกรรมในหอ้งสมุด พบวา่ ครโูรงเรยีนบา้นสวา้นํา
นกัเรยีนมาจดักจิกรรมนานๆ ครัง้ จาํนวน 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 75.00 และนํามาจดักจิกรรม
บ่อยครัง้ จาํนวน 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 25.00 
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     ครโูรงเรยีนวดัดอนมงคลสนัตสิขุนํานกัเรยีนมาจดักจิกรรมนานๆ ครัง้ จาํนวน 5 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 55.60 สว่นนํามาจดักจิกรรมบ่อยครัง้ จาํนวน 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 33.30  และไมเ่คย 1 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 11.10 
         ครโูรงเรยีนบา้นโคกวทิยานํานกัเรยีนมาจดักจิกรรมนานๆ ครัง้ จาํนวน 15 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
46.88 สว่นนํามาจดักจิกรรมบ่อยครัง้ จาํนวน 14 คน คดิเป็นรอ้ยละ 43.75  และไมเ่คย 3  คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 9.38 
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ตาราง 15 ความพงึพอใจทีม่ตี่อบรกิารหอ้งสมดุของคร ู
 

ขอ้คาํถาม 
โรงเรยีนบา้นสวา้ 

N=12 
โรงเรยีนวดัดอนมงคลสนัตสิขุ 

N=9 
โรงเรยีนบา้นโคกวทิยา 

N=32 
x  S.D. แปลผล x  S.D. แปลผล x  S.D. แปลผล 

1. จาํนวนหนงัสอืทีใ่นหอ้งสมดุมเีพยีงพอ 2.83 0.58 มาก 2.56 0.53 มาก 2.59 0.50 มาก 
2.  ความทนัสมยัของหนงัสอืในหอ้งสมุด 2.75 0.45 มาก 2.22 0.44 น้อย 2.59 0.50 มาก 
3. สภาพตวัเล่มหนงัสอื (เก่า ชาํรดุ) 2.75 0.45 มาก 2.22 0.67 น้อย 2.69 0.59 มาก 
4. จาํนวนทีน่ัง่อา่น 2.25 0.62 น้อย 2.44 0.53 น้อย 2.53 0.51 มาก 
5. จาํนวนพืน้ทีโ่ดยรวมของหอ้งสมดุ 1.92 0.67 น้อย 2.78 0.67 มาก 2.75 0.51 มาก 
6. จาํนวนคอมพวิเตอรใ์ชใ้นการคน้หาหนงัสอื 1.92 0.52 น้อย 1.56 0.53 น้อย 2.53 0.80 มาก 
7. จาํนวนคอมพวิเตอรใ์ชใ้นการสบืคน้อนิเทอรเ์น็ต 1.83 0.58 น้อย 1.44 0.73 น้อยทีส่ดุ 3.06 0.62 มาก 
8. เวลาเปิด-ปิดของหอ้งสมดุ 3.00 0.60 มาก 2.33 0.50 น้อย 3.22 0.66 มาก 
9. การมสีว่นรว่มในการแนะนําหนงัสอืเขา้หอ้งสมดุ 2.50 0.80 มาก 2.56 0.53 มาก 2.47 0.67 น้อย 
10. การสง่เสรมิการจดักจิกรรมเพือ่การเรยีนการสอน 2.92 0.29 มาก 2.56 0.53 มาก 3.03 0.60 มาก 

11. ความสะดวกในการหยบิตวัเล่มจากชัน้ 2.83 0.58 มาก 2.78 0.44 มาก 2.88 0.61 มาก 

12. สภาพความเรยีบรอ้ยของชัน้วางหนงัสอื 3.00 0.43 มาก 2.89 0.33 มาก 2.84 0.63 มาก 

13. บรเิวณทีน่ัง่อา่นสะอาด/เรยีบรอ้ย 2.83 0.58 มาก 2.78 0.44 มาก 3.03 0.60 มาก 
14. ความเงยีบสงบในหอ้งสมดุ 2.75 0.62 มาก 2.78 0.44 มาก 2.19 0.64 น้อย 
15. แสงสวา่งในหอ้งสมดุ 2.33 0.65 น้อย 2.78 0.67 มาก 3.03 0.54 มาก 
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ตาราง 15 (ต่อ) 

 

ขอ้คาํถาม 
โรงเรยีนบา้นสวา้ 

N=12 
โรงเรยีนวดัดอนมงคลสนัตสิขุ 

N=9 
โรงเรยีนบา้นโคกวทิยา 

N=32 
x  S.D. แปลผล x  S.D. แปลผล x  S.D. แปลผล 

16. ความสะดวกของเคาน์เตอรบ์รกิารยมื-คนื 2.42 0.67 น้อย 2.56 0.53 มาก 2.97 0.60 มาก 
17. ป้ายประกาศ/ประชาสมัพนัธก์จิกรรม 2.33 0.49 น้อย 2.00 0.50 น้อย 3.00 0.57 มาก 
18. มนุษยสมัพนัธข์องผูใ้หบ้รกิาร 2.83 0.39 มาก 2.11 0.60 น้อย 3.25 0.51 มาก 
19. จาํนวนหนงัสอืทีใ่หย้มื 2.83 0.58 มาก 2.11 0.60 น้อย 2.75 0.67 มาก 
20. ระยะเวลาในการใหย้มื 3.08 0.29 มาก 2.67 0.50 มาก 3.03 0.54 มาก 

รวมทัง้หมด 2.60 0.28 มาก 2.41 0.23 น้อย 2.82 0.30 มาก 
 

 จากตาราง 15  พบวา่ครโูรงเรยีนบา้นสวา้มคีวามพงึพอใจทีม่ตี่อบรกิารหอ้งสมดุโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x =2.60) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่มี
คา่เฉลีย่สงูสดุ คอื ระยะเวลาในการใหย้มื (x =3.08) รองลงมา คอื เวลาเปิด-ปิดของหอ้งสมดุ และ สภาพความเรยีบรอ้ยของชัน้วางหนงัสอื ( x =3.00) ตามลาํดบั 
 ครโูรงเรยีนวดัดอนมงคลสนัตสิขุมคีวามพงึพอใจทีม่ตี่อบรกิารหอ้งสมดุโดยรวมอยูใ่นระดบัน้อย  (x =2.41) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่มคีา่เฉลีย่
สงูสดุ คอื สภาพความเรยีบรอ้ยของชัน้วางหนงัสอื ( x  = 2.89) รองลงมา ขอ้ทีม่คีา่เฉลีย่เทา่กนั 5 ขอ้ คอื จาํนวนพืน้ทีโ่ดยรวมของหอ้งสมดุ ความสะดวกใน
การหยบิตวัเลม่จากชัน้ บรเิวณทีน่ัง่อา่นสะอาด/เรยีบรอ้ย ความเงยีบสงบในหอ้งสมดุ แสงสวา่งในหอ้งสมดุ ( x  = 2.78) 
           ครโูรงเรยีนบา้นโคกวทิยามคีวามพงึพอใจทีม่ตี่อบรกิารหอ้งสมดุโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x =2.82) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้คา่เฉลีย่สงูสดุ คอื มนุษย
สมัพนัธข์องผูใ้หบ้รกิาร (x =3.25) รองลงมา คอื เวลาเปิด-ปิดของหอ้งสมดุ ( x  =3.22) และ จาํนวนคอมพวิเตอรใ์ชใ้นการสบืคน้อนิเทอรเ์น็ต ( x  = 3.06) 
ตามลาํดบั 
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ตาราง 16 นิสยัรกัการอา่นของนกัเรยีนประถมศกึษาโรงเรยีนบา้นสวา้ 
  

ขอ้คาํถาม 
 

x  S.D. แปลผล 
1. นกัเรยีนชอบอา่นหนงัสอื 3.62 0.49 จรงิมาก 
2. นกัเรยีนอา่นหนงัสอืทีช่อบซํ้า กนัหลายครัง้ 3.19 0.56 จรงิ 
3. นกัเรยีนแลกเปลีย่นหนงัสอือา่นกบัเพือ่น  3.02 0.58 จรงิ 
4. นกัเรยีนเลา่เรือ่งจากหนงัสอืทีอ่า่นใหเ้พือ่นฟงั 2.81 0.89 จรงิ 
5. นกัเรยีนเขา้รว่มกจิกรรมในหอ้งสมดุ 3.35 0.56 จรงิ 
6. นกัเรยีนอา่นหนงัสอืเมือ่มเีวลาวา่ง 3.29 0.67 จรงิ 
7. นกัเรยีนคอยดแูลรกัษาหนงัสอืไมใ่หช้าํรดุเสยีหาย 3.56 0.61 จรงิมาก 
8. นกัเรยีนยมืหนงัสอืจากหอ้งสมดุไปอ่าน 3.15 0.72 จรงิ 
9. นกัเรยีนชอบอา่นหนงัสอืในหอ้งสมดุ 3.52 0.54 จรงิมาก 
10. นกัเรยีนไดร้บัความรูใ้หม ่ๆ จากการอ่านหนงัสอื 3.67 0.55 จรงิมาก 

รวม 3.32 0.26 จริง 
 

จากตาราง 16 นิสยัรกัการอา่นของนกัเรยีนประถมศกึษาโรงเรยีนบา้นสวา้พบวา่นกัเรยีนมี
นิสยัรกัการอา่น โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x =3.32) เมือ่พจิาณาเป็นรายขอ้คา่เฉลีย่สงูสดุ นกัเรยีนมี
ความรูใ้หม่ๆ จากการอา่นหนงัสอื ( x =3.67) รองลงมาคอื นกัเรยีนชอบอา่นหนงัสอืในหอ้งสมดุ 
( x =3.62) และนกัเรยีนคอยดแูลรกัษาหนงัสอืไมใ่หช้าํรดุเสยีหาย ( x =3.56) ตามลาํดบั
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ตาราง 17 นิสยัรกัการอา่นของนกัเรยีนมธัยมศกึษา 

  

ขอ้คาํถาม 
โรงเรยีนบา้นสวา้ 

N=70 
โรงเรยีนวดัดอนมงคลสนัติ

สขุ N=70 
โรงเรยีนบา้นโคกวทิยา 

N=212 
x  S.D. แปลผล x  S.D. แปลผล x  S.D. แปลผล 

1. นกัเรยีนมกัยมืหนงัสอืจากหอ้งสมดุโรงเรยีนไปอา่น 3.06 0.23 จรงิ 2.79 0.51 จรงิ 2.73 0.66 จรงิ 
2.นกัเรยีนอา่นหนงัสอืพมิพท์ุกวนั 3.03 0.56 จรงิ 2.81 0.69 จรงิ 2.62 0.66 จรงิ 
3. เวลาวา่งชว่งพกักลางวนั นกัเรยีนจะไปอา่นหนงัสอืทีห่อ้งสมดุ 2.77 0.54 จรงิ 2.63 0.59 จรงิ 2.85 0.62 จรงิ 
4. นกัเรยีนหาหนงัสอืมาอา่นเพิม่เตมิบทเรยีนในแต่ละวชิา 2.94 0.56 จรงิ 2.63 0.62 จรงิ 2.94 0.66 จรงิ 
5. นกัเรยีนเขา้รว่มกจิกรรมกรรมสง่เสรมิการอา่นของหอ้งสมดุโรงเรยีน 3.26 0.56 จรงิ 2.67 0.53 จรงิ 3.08 0.64 จรงิ 
6. นกัเรยีนชอบอา่นหนงัสอืเมือ่มเีวลาวา่ง 2.99 0.50 จรงิ 2.76 0.55 จรงิ 3.10 0.70 จรงิ 
7. นกัเรยีนรูส้กึวา่เวลาหมดอยา่งรวดเรว็เมือ่อา่นหนงัสอื 3.04 0.65 จรงิ 2.76 0.67 จรงิ 2.89 0.79 จรงิ 
8. นกัเรยีนชอบอา่นหนงัสอืใหมใ่นหอ้งสมดุของโรงเรยีน 3.31 0.58 จรงิ 3.13 0.66 จรงิ 3.19 0.64 จรงิ 
9. นกัเรยีนชอบไปหอ้งสมดุ เพราะมหีนงัสอืหลากหลายประเภทใหเ้ลอืก
อา่น 

3.60 0.49 จรงิ
มาก 

3.09 0.72 จรงิ 3.10 0.69 จรงิ 

10. เมือ่นกัเรยีนอา่นหนงัสอืเสรจ็แลว้ มกัเกบ็วางเป็นระเบยีบ 3.53 0.53 จรงิ
มาก 

3.06 0.56 จรงิ 3.23 0.64 จรงิ 

11. เมอืนกัเรยีนเกดิความสงสยัในเรือ่งใด จะหาหนงัสอืทีเ่กีย่วกบัเรือ่ง
นัน้มาอา่นใหห้ายสงสยั  

3.13 0.56 จรงิ 2.63 0.57 จรงิ 3.10 0.68 จรงิ 

12. นกัเรยีนคอยดแูลหนงัสอืไมใ่หช้าํรดุเสยีหาย 3.21 0.51 จรงิ 2.84 0.63 จรงิ 3.14 0.63 จรงิ 
13. นกัเรยีนและเพือ่นแลกเปลีย่นหนงัสอืกนัอา่น 3.14 0.67 จรงิ 2.66 0.68 จรงิ 2.93 0.71 จรงิ 
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ตาราง 17 (ต่อ) 
 

ขอ้คาํถาม 
โรงเรยีนบา้นสวา้ 

N=70 
โรงเรยีนวดัดอนมงคลสนัติ

สขุ N=70 
โรงเรยีนบา้นโคกวทิยา 

N=212 
x  S.D. แปลผล x  S.D. แปลผล x  S.D. แปลผล 

14. นกัเรยีนชอบจดบนัทกึขอ้ความหรอืเนื้อเรือ่งทีน่่าสนใจจากหนงัสอืที่
อา่น 

2.71 0.64 จรงิ 2.51 0.70 จรงิ 2.67 0.73 จรงิ 

15. นกัเรยีนจะคุยหรอืเล่าเรือ่งจากหนงัสอืทีอ่า่นใหเ้พือ่นฟงั 2.86 0.67 จรงิ 2.61 0.64 จรงิ 2.88 0.78 จรงิ 
16. นกัเรยีนสามารถนําความรูท้ีไ่ดร้บัจากการอา่นหนงัสอืไปใชใ้น
ชวีติประจาํวนัได ้

3.11 0.55 จรงิ 2.87 0.48 จรงิ 3.22 0.64 จรงิ 

17. นกัเรยีนไดค้วามรูใ้หม่ๆ  จากการอา่นหนงัสอื 3.49 0.50 จรงิ 3.04 0.58 จรงิ 3.43 0.60 จรงิ 
รวม 3.13 0.24 จริง 2.79 0.58 จริง 3.01 0.67 จริง 
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จากตาราง 17 นิสยัรกัการอา่นของนกัเรยีนมธัยมศกึษา พบวา่นกัเรยีนมธัยมศกึษาโรงเรยีน
บา้นสวา้ มนิีสยัรกัการอา่น โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x =3.13) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้คา่เฉลีย่
สงูสดุคอืนกัเรยีนชอบไปหอ้งสมดุ เพราะมหีนงัสอืหลากหลายประเภทใหเ้ลอืกอา่น ( x =3.60
รองลงมา เมือ่นกัเรยีนอา่นหนงัสอืเสรจ็แลว้ มกัเกบ็วางเป็นระเบยีบ ( x =3.53) และนกัเรยีนได้
ความรูใ้หม่ๆ  จากการอา่นหนงัสอื ( x =3.49) ตามลาํดบั   

นกัเรยีนมธัยมศกึษาโรงเรยีนวดัดอนมงคลสนัตสิขุ มนิีสยัรกัการอา่น โดยรวมอยูใ่นมาก 
( x =2.79) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ คา่เฉลีย่สงูสดุคอื นกัเรยีนชอบอา่นหนงัสอืใหมใ่นหอ้งสมดุของ
โรงเรยีน (x = 3.13) รองลงมา นกัเรยีนชอบไปหอ้งสมดุ เพราะมหีนงัสอืหลากหลายประเภทให้
เลอืกอา่น ( x = 3.09) และเมือ่นกัเรยีนอา่นหนงัสอืเสรจ็แลว้ มกัเกบ็วางเป็นระเบยีบ ( x = 3.06) 
ตามลาํดบั 
 นกัเรยีนมธัยมศกึษาบา้นโคกวทิยา มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบันิสยัรกัการอา่น โดยรวมอยูใ่นระ
ตบัมาก (x =3.01) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้คา่เฉลีย่สงูสดุคอื นกัเรยีนไดค้วามรูใ้หม่ๆ  จากการอา่น
หนงัสอื ( x =3.43) รองลงมานกัเรยีนอา่นหนงัสอืเสรจ็แลว้ มกัเกบ็วางเป็นระเบยีบ (x =3.23) และ
นกัเรยีนสามารถนําความรูท้ีไ่ดร้บัจากการอา่นหนงัสอืไปใชใ้นชวีติประจาํวนัได ้( x =3.23) 
ตามลาํดบั 
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ตาราง 18 ความพงึพอใจทีม่ตี่อบรกิารหอ้งสมดุของคร ู
 

ขอ้คาํถาม 
โรงเรยีนบา้นสวา้ 

N=12 
โรงเรยีนวดัดอนมงคลสนัตสิขุ 

N=9 
โรงเรยีนบา้นโคกวทิยา 

N=32 
x  S.D. แปลผล x  S.D. แปลผล x  S.D. แปลผล 

1. จาํนวนหนงัสอืทีใ่นหอ้งสมดุมเีพยีงพอ 2.83 0.58 มาก 2.56 0.53 มาก 2.59 0.50 มาก 
2.  ความทนัสมยัของหนงัสอืในหอ้งสมุด 2.75 0.45 มาก 2.22 0.44 น้อย 2.59 0.50 มาก 
3. สภาพตวัเล่มหนงัสอื (เก่า ชาํรดุ) 2.75 0.45 มาก 2.22 0.67 น้อย 2.69 0.59 มาก 
4. จาํนวนทีน่ัง่อา่น 2.25 0.62 น้อย 2.44 0.53 น้อย 2.53 0.51 มาก 
5. จาํนวนพืน้ทีโ่ดยรวมของหอ้งสมดุ 1.92 0.67 น้อย 2.78 0.67 มาก 2.75 0.51 มาก 
6. จาํนวนคอมพวิเตอรใ์ชใ้นการคน้หาหนงัสอื 1.92 0.52 น้อย 1.56 0.53 น้อย 2.53 0.80 มาก 
7. จาํนวนคอมพวิเตอรใ์ชใ้นการสบืคน้อนิเทอรเ์น็ต 1.83 0.58 น้อย 1.44 0.73 น้อยทีส่ดุ 3.06 0.62 มาก 
8. เวลาเปิด-ปิดของหอ้งสมดุ 3.00 0.60 มาก 2.33 0.50 น้อย 3.22 0.66 มาก 
9. การมสีว่นรว่มในการแนะนําหนงัสอืเขา้หอ้งสมดุ 2.50 0.80 มาก 2.56 0.53 มาก 2.47 0.67 น้อย 
10. การสง่เสรมิการจดักจิกรรมเพือ่การเรยีนการสอน 2.92 0.29 มาก 2.56 0.53 มาก 3.03 0.60 มาก 

11. ความสะดวกในการหยบิตวัเล่มจากชัน้ 2.83 0.58 มาก 2.78 0.44 มาก 2.88 0.61 มาก 

12. สภาพความเรยีบรอ้ยของชัน้วางหนงัสอื 3.00 0.43 มาก 2.89 0.33 มาก 2.84 0.63 มาก 

13. บรเิวณทีน่ัง่อา่นสะอาด/เรยีบรอ้ย 2.83 0.58 มาก 2.78 0.44 มาก 3.03 0.60 มาก 
14. ความเงยีบสงบในหอ้งสมดุ 2.75 0.62 มาก 2.78 0.44 มาก 2.19 0.64 น้อย 
15. แสงสวา่งในหอ้งสมดุ 2.33 0.65 น้อย 2.78 0.67 มาก 3.03 0.54 มาก 
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ตาราง 18 (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

จากตาราง 18 ความพงึพอใจทีม่ตี่อบรกิารหอ้งสมดุของครพูบวา่ครโูรงเรยีนบา้นสวา้มคีวามพงึพอใจทีม่ตี่อบรกิารหอ้งสมดุโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x =

2.60) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่มคีา่เฉลีย่สงูสดุ คอื ระยะเวลาในการใหย้มื (x =3.08) รองลงมา คอื เวลาเปิด-ปิดของหอ้งสมดุ และ สภาพความเรยีบรอ้ย
ของชัน้วางหนงัสอื ( x =3.00) ตามลาํดบั 

ครโูรงเรยีนวดัดอนมงคลสนัตสิขุมคีวามพงึพอใจทีม่ตี่อบรกิารหอ้งสมดุโดยรวมอยูใ่นระดบัน้อย  ( x =2.41) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่มคีา่เฉลีย่
สงูสดุ คอื สภาพความเรยีบรอ้ยของชัน้วางหนงัสอื ( x  = 2.89) รองลงมา ขอ้ทีม่คีา่เฉลีย่เทา่กนั 5 ขอ้ คอื จาํนวนพืน้ทีโ่ดยรวมของหอ้งสมุด ความสะดวกใน
การหยบิตวัเลม่จากชัน้ บรเิวณทีน่ัง่อา่นสะอาด/เรยีบรอ้ย ความเงยีบสงบในหอ้งสมดุ แสงสวา่งในหอ้งสมดุ ( x  = 2.78)  
          ครโูรงเรยีนบา้นโคกวทิยามคีวามพงึพอใจทีม่ตี่อบรกิารหอ้งสมดุโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x =2.82) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้คา่เฉลีย่สงูสดุ คอื มนุษย
สมัพนัธข์องผูใ้หบ้รกิาร (x =3.25) รองลงมา คอื เวลาเปิด-ปิดของหอ้งสมดุ ( x  =3.22) และ จาํนวนคอมพวิเตอรใ์ชใ้นการสบืคน้อนิเทอรเ์น็ต ( x  = 3.06) 
ตามลาํดบั 
 

ขอ้คาํถาม 
โรงเรยีนบา้นสวา้ 

N=12 
โรงเรยีนวดัดอนมงคลสนัตสิขุ 

N=9 
โรงเรยีนบา้นโคกวทิยา 

N=32 
x  S.D. แปลผล x  S.D. แปลผล x  S.D. แปลผล 

16. ความสะดวกของเคาน์เตอรบ์รกิารยมื-คนื 2.42 0.67 น้อย 2.56 0.53 มาก 2.97 0.60 มาก 

17. ป้ายประกาศ/ประชาสมัพนัธก์จิกรรม 2.33 0.49 น้อย 2.00 0.50 น้อย 3.00 0.57 มาก 

18. มนุษยสมัพนัธข์องผูใ้หบ้รกิาร 2.83 0.39 มาก 2.11 0.60 น้อย 3.25 0.51 มาก 
19. จาํนวนหนงัสอืทีใ่หย้มื 2.83 0.58 มาก 2.11 0.60 น้อย 2.75 0.67 มาก 
20. ระยะเวลาในการใหย้มื 3.08 0.29 มาก 2.67 0.50 มาก 3.03 0.54 มาก 

รวมทัง้หมด 2.60 0.28 มาก 2.41 0.23 น้อย 2.82 0.30 มาก 
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ตาราง 19 ขอ้เสนอแนะของนกัเรยีนและคร ู
 

หอ้งสมดุ 
โรงเรยีนบา้นสวา้ ดอนมงคลสนัตสิขุ บา้นโคกวทิยา 

นกัเรยีน ความถี ่ คร ู ความถี ่ นกัเรยีน ความถี ่ คร ู ความถี ่ นกัเรยีน ความถี ่ คร ู ความถี ่
1)  ดา้น
กายภาพ 
ของ
หอ้งสมดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประถมศกึษา 

-อยากให้
หอ้งสมดุสะอาด 
สงบ  

16 อยากใหม้พีืน้ที่
ในหอ้งสมดุ
กวา้งขวาง มี
จาํนวนทีน่ัง่อา่น
หนงัสอืเพยีงพอ
กบัครแูละ
นกัเรยีน อยาก
ใหห้อ้งสมดุ
สะอาด  

5 อยากให้
หอ้งสมดุ
สะอาดน่า
นัง่อา่น
หนงัสอื 

15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อยากให้
หอ้งสมดุ
สะอาด 

2 อยากให้
เพิม่

จาํนวน
เกา้อี ้และ
มพีืน้ที่

กวา้งขวาง 

36 อยากใหม้ี
การต่อ
เตมิพืน้ที่

ใน
หอ้งสมดุ

ให้
กวา้งขวาง 
มจีาํนวนที่
นัง่อา่น
หนงัสอื
เพยีงพอ
กบัครแูละ
นกัเรยีน 
และ

สะดวกใน
การเขา้ใช้
บรกิาร 

3 

มธัยมศกึษา 

-อยากให้
หอ้งสมดุสะอาด 
สงบ  
 
 
 
 
 
 
 

 

16 
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หอ้งสมดุ 
โรงเรยีนบา้นสวา้ ดอนมงคลสนัตสิขุ บา้นโคกวทิยา 

นกัเรยีน ความถี ่ คร ู ความถี ่ นกัเรยีน ความถี ่ คร ู ความถี ่ นกัเรยีน ความถี ่ คร ู ความถี ่
2) ดา้น
ทรพัยากร
สารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 

ประถมศกึษา 
-อยากใหม้หีนงัสอื
ใหม่ๆ  เขา้มาใน
หอ้งสมดุ เชน่ 
นิทาน การต์นู 
ความรูท้ ัว่ไป  

18 เป็นแหล่งเรยีนรู้
ทีห่ลากหลาย 
อยากใหม้ี
หนงัสอื ใหม ่ๆ 
และมหีลาย
ประเภท และมี
คอมพวิเตอร์
สาํหรบัการ
สบืคน้ขอ้มลู  
 
 
 
 
 
 
 

4 อยากใหม้ี
หนงัสอื
ใหม่ๆ  เขา้
มาใน
หอ้งสมดุ 
เชน่
หนงัสอื 
การต์ูน 
อาชพี 
นวนิยาย 
และ
เกีย่วกบั
อาชพี   

12 อยากใหม้ี
จาํนวน
หนงัสอื
ศลิปะชา่ง
สบิหมู ่
ครบทุกหมู ่
(ขาด
หนงัสอืพชื
สวน-ไมย้นื
ตน้ ไม้
ดอกไม้
ประดบั) 
ควรมี
หนงัสอื
การต์ูน 
สองภาษา
คอื ไทย-
องักฤษให้
มากกวา่นี้  

3 อยากใหม้ี
หนงัสอื
ใหม่ๆ  เขา้
มาใน
หอ้งสมดุ 
เชน่ ความรู้
ทัว่ไป 
การต์ูน 
นิทาน เรือ่ง
สัน้ 
เทคโนโลย ี
เกีย่วกบั
อาชพี  

48 ควรมงีบ
ประ 
มาณใน
การ
จดัหา
หนงัสอื
ใหม ่
และมี
หนงัสอื
หลาย
ประเภท 
และมี
คอมพวิ
เตอร์
สาํหรบั
การ
สบืคน้
ขอ้มลู  

3 

มธัยมศกึษา 
-อยากใหม้หีนงัสอื
ใหม่ๆ  เขา้มาใน
หอ้งสมดุ เชน่ 
ความรูท้ ัว่ไป 
การต์ูน นิทาน 
บนัเทงิ 
เทคโนโลย ี

17 

อยากให้
หอ้งสมดุมี
คอมพวิเตอ
รส์าํหรบั
คน้ควา้
เพิม่ขึน้ 

38 
 
 
 
 
 

อยากใหห้อ้งสมดุ
มคีอมพวิเตอร์
สาํหรบัคน้ควา้
เพิม่ขึน้ 

18 
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หอ้งสมดุ 

โรงเรยีนบา้นสวา้ ดอนมงคลสนัตสิขุ บา้นโคกวทิยา 

นกัเรยีน ความถี ่ คร ู ความถี ่ นกัเรยีน ความถี ่ คร ู ความถี ่ นกัเรยีน ความถี ่ คร ู ความถี ่

3) ดา้น
การบรกิาร
ของ
หอ้งสมดุ 

ประถมศกึษา 
-อยากใหเ้พิม่เวลาการ
ใหบ้รกิาร  
-เพิม่ระยะเวลาในการ
ยมื-คนื  
-อยากใหห้อ้งสมดุจดั
กจิกรรมสง่เสรมิการ
อา่นเพิม่ขึน้  
มธัยมศกึษา 
-อยากใหเ้พิม่เวลา  
การใหบ้รกิาร  
-เพิม่จาํนวนวนั 

ในการยมือยากใหจ้ดั
กจิกรรมสง่เสรมิการ
อา่น 

 

16 

8 

-อยากให้
มกีาร
ประชา 

สมัพนัธ์
เมือ่มี
บรกิาร
ใหม ่ๆ  

4 -อยากให้
เพิม่เวลา
การ
ใหบ้รกิาร  
-อยากให้
มบีรรณา 
รกัษ ์
อยูป่ระจาํ
หอ้งสมดุ  
อยากให้
หอ้งสมดุ
จดั
กจิกรรม
สง่เสรมิ
การอา่น  
 

14 -อยากให้
เพิม่เวลา
การ
ใหบ้รกิาร  

-อยากใหม้ี
บรรณารกัษ์
อยูป่ระจาํ
หอ้งสมดุ  

-อยากให้
หอ้งสมดุจดั
กจิกรรม
สง่เสรมิการ
อา่น  

 

3 
 
 
 
 
3 

 

 

2 

อยากให้
เพิม่เวลา
การ

ใหบ้รกิาร 

28 มกีาร
กจิกรรม
สง่เสรมิ
การอา่น
อยา่ง
ต่อเนื่อง 
เพือ่
กระตุน้
ให้
นกัเรยีน
มนีิสยั
การอา่น
อยา่ง
ยัง่ยนื  

 

2 

13 

  
 
 
 

16 

10 

13 

เพิม่จาํนวน
วนัในการ
ยมืคนื
หนงัสอื 

อยากใหจ้ดั
กจิกรรม

สง่เสรมิการ
อา่นเพิม่ขึน้ 

 

19 
 
 
 

22 7 
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จากตาราง 19 ขอ้เสนอแนะของนกัเรยีนและคร ู
นกัเรยีนประถมศกึษาของโรงเรยีนบา้นสวา้ มขีอ้เสนอแนะดงัน้ี  
1. ดา้นกายภาพของหอ้งสมดุ อยากใหห้อ้งสมดุสะอาด สงบ จาํนวน 16 คน  
2. ดา้นทรพัยากรสารสนเทศ อยากใหม้หีนงัสอืใหม ่ๆ เขา้มาในหอ้งสมดุ เชน่ นิทาน 

การต์ูน ความรูท้ ัว่ไป จาํนวน 18 คน  
3. ดา้นการบรกิารของหอ้งสมดุ อยากใหเ้พิม่เวลาการใหบ้รกิาร จาํนวน 16 คน เพิม่

ระยะเวลาในการยมื-คนื จาํนวน 8 คน อยากใหห้อ้งสมดุจดักจิกรรมสง่เสรมิการอา่นเพิม่ขึน้ จาํนวน 
10 คน 

นกัเรยีนมธัยมศกึษาของโรงเรยีนบา้นสวา้ มขีอ้เสนอแนะดงัน้ี 
         1. ดา้นกายภาพของหอ้งสมดุ อยากใหห้อ้งสมุดสะอาด สงบ จาํนวน 16 คน  
         2. ดา้นทรพัยากรสารสนเทศ อยากใหม้หีนงัสอืใหม่ๆ  เขา้มาในหอ้งสมดุ เชน่ ความรูท้ ัว่ไป 
การต์ูน นิทาน บนัเทงิ เทคโนโลย ีจาํนวน 17 คน อยากใหห้อ้งสมดุมคีอมพวิเตอรส์าํหรบัคน้ควา้
เพิม่ขึน้ จาํนวน 18 คน 
        3. ดา้นการบรกิารของหอ้งสมดุ อยากใหเ้พิม่เวลาการใหบ้รกิาร จาํนวน 16 คน  เพิม่จาํนวน
วนัในการยมืคนืหนงัสอื จาํนวน 12 คน อยากใหห้อ้งสมดุจดักจิกรรมสง่เสรมิการอา่นเพิม่ขึน้ (13คน) 

นกัเรยีนระดบัมธัยมของโรงเรยีนวดัดอนมงคลสนัตสิขุมขีอ้เสนอแนะดงัน้ี  
       1. ดา้นกายภาพของหอ้งสมดุ อยากใหห้อ้งสมดุสะอาดน่านัง่อา่นหนงัสอื จาํนวน15 คน  
       2. ดา้นทรพัยากรสารสนเทศ อยากใหม้หีนงัสอืใหม่ๆ  เขา้มาในหอ้งสมดุ เชน่หนงัสอื 
การต์ูน อาชพี นวนิยาย และเกีย่วกบัอาชพี จาํนวน 12 คน  
       3. ดา้นการบรกิารของหอ้งสมดุ ประกอบดว้ยอยากใหเ้พิม่เวลาการใหบ้รกิาร จาํนวน 14 คน 
อยากใหม้บีรรณารกัษ์อยูป่ระจาํหอ้งสมดุ จาํนวน 13 คน อยากใหห้อ้งสมดุจดักจิกรรมสง่เสรมิการ
อา่นจาํนวน 7 คน 

นกัเรยีนมธัยมศกึษาของโรงเรยีนบา้นโคกวทิยา  มขีอ้เสนอแนะดงัน้ี 
         1. ดา้นกายภาพของหอ้งสมดุ อยากใหเ้พิม่จาํนวนเกา้อี ้และมพีืน้ทีก่วา้งขวาง จาํนวน 36 
คน   
         2. ดา้นทรพัยากรสารสนเทศ อยากใหม้หีนงัสอืใหม่ๆ  เขา้มาในหอ้งสมดุ เชน่ ความรูท้ ัว่ไป 
การต์ูน นิทาน เรือ่งสัน้ เทคโนโลย ีเกีย่วกบัอาชพี จาํนวน 48 คน อยากใหห้อ้งสมดุมคีอมพวิเตอร์
สาํหรบัคน้ควา้เพิม่ขึน้ จาํนวน 38 คน 
         3. ดา้นการบรกิารของหอ้งสมุด อยากใหเ้พิม่เวลาการใหบ้รกิาร จาํนวน 28 คน เพิม่จาํนวน
วนัในการยมืคนืหนงัสอื จาํนวน 19 คน อยากใหห้อ้งสมดุจดักจิกรรมสง่เสรมิการอา่นเพิม่ขึน้ 
จาํนวน 22 คน  

ครโูรงเรยีนบา้นสวา้ มขีอ้เสนอแนะดงัน้ี   
1.  ดา้นกายภาพของหอ้งสมดุ ประกอบดว้ย อยากใหม้พีืน้ทีใ่นหอ้งสมดุกวา้งขวาง มี

จาํนวนทีน่ัง่อา่นหนงัสอืเพยีงพอกบัครแูละนกัเรยีน อยากใหห้อ้งสมดุสะอาด จาํนวน 5 คน  
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2. ดา้นทรพัยากรสารสนเทศ ประกอบดว้ย เป็นแหล่งเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย อยากใหม้หีนงัสอื 
ใหม ่ๆ และมหีลายประเภท และมคีอมพวิเตอรส์าํหรบัการสบืคน้ขอ้มลู จาํนวน 4 คน  

3. ดา้นการบรกิารของหอ้งสมดุ ประกอบดว้ยอยากใหม้กีารประชาสมัพนัธเ์มือ่มบีรกิาร
ใหม่ๆ  จาํนวน 4 คน  

ครโูรงเรยีนวดัดอนมงคลสนัตสิขุ มขีอ้เสนอแนะดงัน้ี  
         1.  ดา้นกายภาพของหอ้งสมดุ ประกอบดว้ย อยากใหห้อ้งสมดุสะอาด จาํนวน 2 คน  
         2. ดา้นทรพัยากรสารสนเทศ ประกอบดว้ยอยากใหม้จีาํนวนหนงัสอืศลิปะชา่งสบิหมู ่ครบทุก
หมู ่(ขาดหนงัสอืพชืสวน-ไมย้นืตน้ ไมด้อกไมป้ระดบั) ควรมหีนงัสอืการต์ูน สองภาษาคอื ไทย-
องักฤษใหม้ากกวา่น้ี จาํนวน 3 คน  
         3. ดา้นการบรกิารของหอ้งสมดุ ประกอบดว้ยอยากใหเ้พิม่เวลาการใหบ้รกิาร จาํนวน 3 คน 
อยากใหม้บีรรณารกัษ์อยูป่ระจาํหอ้งสมดุ จาํนวน 3 คน อยากใหห้อ้งสมดุจดักจิกรรมสง่เสรมิการอา่น 
จาํนวน  2  คน 

ครโูรงเรยีนบา้นโคกวทิยา มขีอ้เสนอแนะดงัน้ี   
1.  ดา้นกายภาพของหอ้งสมดุ ประกอบดว้ย อยากใหม้กีารต่อเตมิพืน้ทีใ่นหอ้งสมดุให้

กวา้งขวาง มจีาํนวนทีน่ัง่อา่นหนงัสอืเพยีงพอกบัครแูละนกัเรยีน และสะดวกในการเขา้ใชบ้รกิาร 
จาํนวน 3 คน  

2. ดา้นทรพัยากรสารสนเทศ ประกอบดว้ย ควรมงีบประมาณในการจดัหาหนงัสอืใหม ่และมี
หนงัสอืหลายประเภท และมคีอมพวิเตอรส์าํหรบัการสบืคน้ขอ้มลู จาํนวน 3 คน  

3. ดา้นการบรกิารของหอ้งสมดุ ประกอบดว้ย มกีารกจิกรรมสง่เสรมิการอา่นอยา่งต่อเน่ือง 
เพือ่กระตุน้ใหน้กัเรยีนมนิีสยัการอา่นอยา่งยัง่ยนื จาํนวน 2 คน 

 

ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหเ์น้ือหาการสมัภาษณ์ผูบ้ริหารและคร ูสามารถสรปุในแต่ละประเดน็  
ดงัน้ี 
การสนับสนุนของผูบ้ริหาร ในการพฒันาห้องสมดุ  
การบรหิารและจดัการหอ้งสมดุ  ผูบ้รหิารสถานศกึษาเป็นผูก้าํหนดนโยบายโดยใหห้อ้งสมดุ

ขึน้อยูก่บังานฝา่ยวชิาการ มคีรบูรรณารกัษ์ และครภูาษาไทยเป็นผูด้าํเนินงานหอ้งสมดุและการจดั
กจิกรรมสง่เสรมิการอา่น ไดใ้หก้ารสนบัสนุนในการจดังบประมาณแก่หอ้งสมดุในการดาํเนินงาน
กจิกรรมของหอ้งสมดุ เชน่ จดัหาหนงัสอื กจิกรรมสง่เสรมิการอา่น เป็นตน้ 

ผูร้บัผดิชอบหอ้งสมดุ แต่งตัง้ครผููส้อนทาํหน้าทีค่รบูรรณารกัษ์ โดยมภีาระงานทีก่าํหนดให ้
เป็นบรรณารกัษ์ ครผููส้อนและงานอื่น ๆ 
 การกาํหนดงบประมาณ เป็นงบประมาณทีร่วมอยูก่บัฝา่ยวชิาการ 
 การสนบัสนุนบรรณารกัษ์ในดา้นความรูท้างบรรณารกัษศาสตร ์ศกึษาหาความรูเ้พิม่เตมิใน
การเขา้รบัการอบรม เชน่ โรงเรยีนวดัดอนมงคลสนัตสิขุ ครบูรรณารกัษ์ไดร้บัการอบรมความรูเ้รือ่ง
ระบบหอ้งสมดุอตัโนมตั ิ
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          การสนบัสนุนหอ้งสมดุในดา้นบุคลากร  ใหค้รแูละนกัเรยีนรว่มกนัชว่ยในการดาํเนินงาน
หอ้งสมดุ  
          การปรบัปรงุพฒันาหอ้งสมดุ มแีผนพฒันาหอ้งสมดุ ไดแ้ก่ การขยายพืน้ทีห่อ้งสมดุ การ
จดัหาหนงัสอื จดัหาคอมพวิเตอรเ์พือ่ใชใ้นการสบืคน้ 
 การแสวงหาแหล่งสนบัสนุนจากชุมชน มกีารขอความรว่มมอืชุมชน ไดแ้ก่ วดั และมลูนิธิ
เอกชนต่าง ๆ 

ปจัจยัทีช่ว่ยเกือ้หนุนความสาํเรจ็ของหอ้งสมดุ ครบูรรณารกัษ์และครผููส้อนรว่มมอืกนัในการ
ดาํเนินกจิกรรมต่าง ๆ ของหอ้งสมดุ โดยมผีูบ้รหิารโรงเรยีนเป็นผูส้นบัสนุนการดาํเนินงานของ
หอ้งสมดุใหบ้รรลุผลสาํเรจ็ไดเ้ป็นอยา่งด ี

สว่นปญัหา/อุปสรรค หรอืขอ้จาํกดัต่าง ๆ คอืการโอนยา้ยของครผููส้อน ซึง่สง่ผลใหม้กีาร
เปลีย่นตวัคร ูผูร้บัผดิชอบในการดาํเนินงานหอ้งสมดุบ่อยครัง้ และขาดความรูท้าง
บรรณารกัษศาสตร ์
 

การให้การสนับสนุนการพฒันาห้องสมดุของคร ูช่วงก่อนการพฒันาห้องสมดุ 
  

ตาราง 20 การใหก้ารสนบัสนุนการพฒันาหอ้งสมดุของคร ู
 

ขอ้คาํถาม โรงเรยีนบา้นสวา้ 
N=12 

โรงเรยีนวดัดอนมงคล
สนัตสิขุ  N=9 

โรงเรยีนบา้นโคก
วทิยา   N=32 

x  S.D. 
แปล
ผล x  S.D. 

แปล
ผล x  S.D. 

แปล
ผล 

1. หอ้งสมดุมคีวามสาํคญั
ต่อการเรยีนการสอน 

4.50 0.67 มาก
ทีส่ดุ 

4.78 0.44 มาก
ทีส่ดุ 

4.44 0.50 มาก 

2. ทา่นเหน็ดว้ยกบันโยบาย
การพฒันาหอ้งสมดุของ
ผูบ้รหิาร  

4.67 0.49 มาก
ทีส่ดุ 

4.33 0.50 มาก 3.94 1.08 มาก 

3. ทา่นสนบัสนุนใหม้กีาร
พฒันาหอ้งสมุด  

4.25 0.87  4.78 0.67 มาก
ทีส่ดุ 

3.78 1.13 มาก 

4. ทา่นสนบัสนุนใหม้กีาร
จดักจิกรรมสง่เสรมิการอา่น 

4.33 0.49 มาก 3.43 0.73 มาก 4.09 0.78 มาก 

รวม 4.44 0.37 มาก 4.33 0.22 มาก 4.06 0.60 มาก 
  

จากตาราง 20 ครโูรงเรยีนบา้นสวา้มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัการสนบัสนุนการพฒันาหอ้งสมดุ
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x =4.44) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่คา่เฉลีย่อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ คอื 
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นโยบายการพฒันาหอ้งสมุดของผูบ้รหิาร ( x =4.67) รองลงมา หอ้งสมดุมคีวามสาํคญัต่อการเรยีน
การสอน ( x =4.50) และสนบัสนุนใหม้กีารจดักจิกรรมสง่เสรมิการอา่น ( x =4.33) ตามลาํดบั  
 ครโูรงเรยีนวดัดอนมงคลสนัตสิขุมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัการสนบัสนุนการพฒันาหอ้งสมดุ
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x =4.33) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่คา่เฉลีย่อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ คอื 
หอ้งสมดุมคีวามสาํคญัต่อการเรยีนการสอน ( x =4.78) รองลงมา นโยบายการพฒันาหอ้งสมดุของ
ผูบ้รหิาร ( x =4.33) และขอ้ทีม่คีา่ในระดบัมากเทา่กนั 2 ขอ้ คอื สนบัสนุนใหม้กีารพฒันาหอ้งสมุด 
และสนบัสนุนใหม้กีารจดักจิกรรมสง่เสรมิการอา่น ( x =4.78) 
 ครโูรงเรยีนบา้นโคกวทิยามคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัการสนบัสนุนการพฒันาหอ้งสมุดโดย
รวมอยูใ่นระดบัมาก ( x =4.06) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่คา่เฉลีย่อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ คอื 
หอ้งสมดุมคีวามสาํคญัต่อการเรยีนการสอน ( x =4.44) รองลงมาสนบัสนุนใหม้กีารจดักจิกรรม
สง่เสรมิการอา่น ( x =4.09)   นโยบายการพฒันาหอ้งสมุดของผูบ้รหิาร ( x =3.94) ตามลาํดบั 
 

บทบาทของครใูนการดาํเนินงานพฒันาห้องสมดุ 
สาํหรบับทบาทของครโูรงเรยีนบา้นสวา้ในการดาํเนินงานพฒันาหอ้งสมดุ ครมูคีวามคดิเหน็

วา่มบีทบาทในการใหค้าํแนะนําเกีย่วกบัแนวทางทีเ่หมาะสมในการพฒันาหอ้งสมดุมจีาํนวน 8 คน 
เขา้รว่มเป็นคณะกรรมการหอ้งสมดุ และเขา้รว่มวางแผนงานการพฒันาหอ้งสมดุ จาํนวน 7 คน 
เทา่กนั กาํหนดใหน้กัเรยีนในชัน้ทีร่บัผดิชอบไปชว่ยทาํงาน เมือ่เริม่การพฒันา จาํนวน 6 คน 
ชว่ยเหลอืในเรือ่งการตดิต่อ ประสานงาน เพือ่ขอความรว่มมอืจากชุมชน จาํนวน 2 คน ชว่ยเหลอืใน
เรือ่งการระดมทุน เชน่ขอรบับรจิาค จาํนวน 1 คน ตามลาํดบั  

บทบาทของครโูรงเรยีนวดัดอนมงคลสนัตสิขุในการดาํเนินงานพฒันาหอ้งสมดุ ครมูคีวาม
คดิเหน็วา่มบีทบาทในการใหค้าํแนะนําเกีย่วกบัแนวทางทีเ่หมาะสมในการพฒันาหอ้งสมดุมจีาํนวน 
7 คน กาํหนดใหน้กัเรยีนในชัน้ทีร่บัผดิชอบไปชว่ยทาํงาน เมือ่เริม่การพฒันา จาํนวน 4 คน เขา้รว่ม
วางแผนงานการพฒันาหอ้งสมดุ ใหค้าํแนะนําเกีย่วกบัแนวทางทีเ่หมาะสมในการพฒันาหอ้งสมดุ 
ชว่ยเหลอืในเรือ่งการตดิต่อ ประสานงาน เพือ่ขอความรว่มมอืจากชุมชน ชว่ยเหลอืในเรือ่งการระดม
ทุน เชน่ขอรบับรจิาค จาํนวน 2 คนเทา่กนั และ เขา้รว่มเป็นคณะกรรมการหอ้งสมดุ จาํนวน 1 คน 
ตามลาํดบั 

ครโูรงเรยีนบา้นโคกวทิยามคีวามคดิเหน็วา่มบีทบาทในการใหค้าํแนะนําเกีย่วกบัแนวทางที่
เหมาะสมในการพฒันาหอ้งสมดุมจีาํนวน 15 คน ชว่ยเหลอืในเรือ่งการตดิต่อ ประสานงาน เพือ่ขอ
ความรว่มมอืจากชุมชน 13 คน ชว่ยเหลอืในเรือ่งการระดมทุน เชน่ขอรบับรจิาค จาํนวน 10 คน เขา้
รว่มวางแผนงานการพฒันาหอ้งสมดุ 9 คน กาํหนดใหน้กัเรยีนในชัน้ทีร่บัผดิชอบไปชว่ยทาํงาน เมือ่
เริม่การพฒันา จาํนวน 8 คน และ เขา้รว่มเป็นคณะกรรมการหอ้งสมดุ จาํนวน 6 คน ตามลาํดบั 
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บทบาทของครรูะหว่างดาํเนินงานการพฒันาห้องสมดุ  
ครโูรงเรยีนบา้นสวา้เป็นบุคคลทีร่ว่มกจิกรรมการพฒันาในฐานกรรมการเชน่  เป็นกรรมการ

ในการจดักจิกรรมสง่เสรมิการอา่น จาํนวน 5 คน และเป็นกรรมการฝา่ยประเมนิผล 2 คน  และใน
ฐานะทีค่รทูีไ่มไ่ดเ้ขา้รว่มเป็นกรรมการฯ ไดใ้หก้ารสนบัสนุนโดย ใหค้าํปรกึษา แนะนํา ในการทาํงาน 
เชน่ การจดัสถานที ่และตกแต่งภายในหอ้งสมดุ  และชว่ยในการคดัเลอืกหนงัสอื จาํนวน 7 คน 
เทา่กนั และเขา้รว่มอบรมเกีย่วกบั “การใชห้อ้งสมดุ” และ สนบัสนุนใหน้กัเรยีนมาชว่ยงานหอ้งสมดุ
ต่อเน่ือง จาํนวน 3 คน เทา่กนั ตามลาํดบั 

ครโูรงเรยีนวดัดอนมงคลสนัตสิขุเป็นบุคคลทีร่ว่มกจิกรรมการพฒันาในฐานกรรมการเชน่  
เป็นผูร้ว่มสงัเกตการณ์ และจดัหาทุน จาํนวน 1 คน และเป็นกรรมการในการจดักจิกรรมสง่เสรมิการ
อา่น จาํนวน 1 คน และในฐานะทีค่รทูีไ่มไ่ดเ้ขา้รว่มเป็นกรรมการฯ ไดใ้หก้ารสนบัสนุนโดย 
สนบัสนุนใหน้กัเรยีนมาชว่ยงานหอ้งสมดุต่อเน่ือง จาํนวน 4 คน ใหค้าํปรกึษา แนะนํา ในการทาํงาน 
เชน่ การจดัสถานที ่และตกแต่งภายในหอ้งสมดุ จาํนวน 3 คน ชว่ยในการคดัเลอืกหนงัสอื และเขา้
รว่มอบรมเกีย่วกบั “การใชห้อ้งสมดุ” จาํนวน 2 คน เทา่กนั ตามลาํดบั 

ครโูรงเรยีนบา้นโคกวทิยาเป็นบุคคลทีร่ว่มกจิกรรมการพฒันาในฐานกรรมการเชน่  เป็นผู้
รว่มสงัเกตการณ์ และจดัหาทุน จาํนวน 1 คน เป็นกรรมการในการจดักจิกรรมสง่เสรมิการอา่น ใน
ฐานะทีค่รทูีไ่มไ่ดเ้ขา้รว่มเป็นกรรมการฯ ไดใ้หก้ารสนบัสนุนโดย สนบัสนุนใหน้กัเรยีนมาชว่ยงาน
หอ้งสมดุต่อเน่ือง จาํนวน 6 คน เทา่กนั ใหค้าํปรกึษา แนะนํา ในการทาํงาน เชน่ การจดัสถานที ่
และตกแต่งภายในหอ้งสมดุ ชว่ยในการคดัเลอืกหนงัสอื และเขา้รว่มอบรมเกีย่วกบั “การใชห้อ้งสมดุ” 
จาํนวน 5 คน เทา่กนั ตามลาํดบั 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปราย และขอเสนอแนะ 

 
การศึกษาการติดตามผลการดําเนินงานบริการวิชาการแกชุมชนในภาคเหนือ ของ

สํานักหอสมุดกลาง  ไดสรุปโดยลําดับ ดังน้ี 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
วัตถุประสงคเพ่ือประเมินโครงการใน 4 ดาน ไดแก  

        1. ดานบริบท ประกอบดวยวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการบริการวิชาการ
แกชุมชน 
      2. ดานปจจัยนําเขา ประกอบดวย ความพรอมของผูบริหารโรงเรียน ความพรอม
ของบุคลากรในโรงเรียน และการจัดสรรงบประมาณ 
      3. ดานกระบวนการ ไดแก การจัดทางกายภาพหองสมุด การจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ  และการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน 
          4. ดานผลผลิต ไดแก พฤตกิรรมการใชหองสมุดของนักเรียนและคร ูความพึงพอใจ
ของนักเรียนและครูที่มีตอการดําเนินงานหองสมุด และนิสัยรักการอานของนักเรียน 
 
 วิธีดําเนินการวิจัย            

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง  
ประชากร คือผูบริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนภายใตโครงการบรกิารวิชาการแก 

ชุมชนเขตพื้นที่ภาคเหนือ จํานวน 3 แหง ไดแก  โรงเรียนบานสวา จังหวัดนาน  โรงเรียนวัดดอนมงคล
สันติสุข จังหวดันาน และโรงเรียนบานโคกวิทยา จังหวดัอุตรดิตถ  

กลุมตัวอยาง คือผูบริหาร ครู และนักเรียนในโรงเรียนทั้ง 3 แหง ที่ไดมาจากการ 
สุมอยางเฉพาะเจาะจง ประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน จํานวน 3 คน ครู จํานวน 53 คน และนกัเรียน 
จํานวน 623 คน 

2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสมัภาษณผูบริหารโรงเรียนดานการสนับสนุนการ
ดําเนินงานของหองสมุด แบบสัมภาษณการใหการสนับสนุนของครู แบบสอบถามพฤติกรรมและ
ความพึงพอใจในการใชบรกิารหองสมุดของนักเรียน แบบสอบถามพฤติกรรมและความพึงพอใจใน
การใชบริการหองสมุดของครู แบบสอบถามนิสัยรักการอานสําหรับนักเรียน 

3. การวิเคราะหขอมูล  
วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม 
3.1 หาคารอยละ ขอมูลนักเรียนและครู การเขาใชัหองสมุดของครู การเขาใช 

หองสมุดของนักเรียน การยืมหนังสือของนักเรียน การยืมหนังสือของครู 
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3.2 หาคาเฉลีย่และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจที่มีตอบรกิารของ 
หองสมุดของนักเรียน ความพึงพอใจที่มีตอบริการของครูนิสัย   นิสัยรักการอานของนักเรียน 
 

 สรุปผลการวิจัย 
     จากการวิเคราะหขอมูลผูบริหารโรงเรียน ครู นักเรียนระดับประถมศกึษา และ 
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา สรุปผลได ดังน้ี 

1. ดานบริบท วตัถุประสงคและเปาหมายของโครงการบริการวิชาการแกชุมชน 
สํานักหอสมุดกลาง มีวัตถุประสงคเพ่ือใหหองสมุดเปนศูนยกลางของการเรียนรูของโรงเรียน ครูและ
นักเรียนใชบรกิารหองสมุดในการศึกษาคนควาหาความรู สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ จึงไดดําเนินการพัฒนาหองสมุดตามโครงการบริการวิชาการแกชุมชน  ดังน้ี 

1.1 การปรับปรุงทางกายภาพ ไดแก การทาสีหองสมุด การแบงพ้ืนที่เปน 

สัดสวนการจัดวางครุภัณฑ และการจัดชัน้หนังสือ 
1.2 การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ไดแก การจัดหาหนังสือและวัสดหุองสมุด  

โดยการจัดซื้อ การขอรับบรจิาค  การวิเคราะหหมวดหมูหนังสือและการลงรายการฐานขอมูลหนังสือ
ที่ไดจัดหาใหกับหองสมุด 
                         1.3 การจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน ไดแก การสงเสริมการอานภาษาไทย การ 
สงเสริมการอานภาษาอังกฤษ การเลานทิาน  การเลาเรื่องหนังสือ  
                          1.4 การจัดการอบรมความรูเบื้องตนทางบรรณารักษศาสตรใหแกครูผูปฏิบตัิ
หนาที่บรรณารักษ 

2. ดานปจจัยนําเขา ประกอบดวยความพรอมของผูบริหารโรงเรียน ความพรอม 
ของบุคลากรในโรงเรียน และการจัดสรรงบประมาณ  ลักษณะการบรหิารงานหองสมุด  ผูบริหาร
โรงเรียนทั้ง 3 แหง โรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสขุ โรงเรียนบานสวา โรงเรียนบานโคกวิทยา เปนผู
กําหนดนโยบาย การบริหารงานหองสมุดขึ้นอยูกับฝายวิชาการ จัดใหมีครูปฏิบตัหินาที่บรรณารักษ 
และครูภาษาไทยรวมกันชวยดําเนินงานหองสมุดตามนโยบาย ไดใหการสนับสนนุในรูปของการจัด
งบประมาณแกหองสมุดในการดําเนินงานกิจกรรมของหองสมุด เชน การจัดหาหนังสือ การจัด
กิจกรรมสงเสริมการอาน เปนตน มีการสนับสนุนครูบรรณารักษใหไดรับความรูทาง
บรรณารักษศาสตร เชน ครบูรรณารักษหองสมุดโรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสุข  ไดเขารับการอบรม
ความรูเรื่องระบบอัตโนมัติหองสมุด 
          การใหการสนับสนุนการพฒันาหองสมุดของครู ครูโรงเรียนทั้ง 3 แหง ชวยพัฒนา
หองสมุด ไดแก การจัดสถานที่และตกแตงภายในหองสมุด การคัดเลือกหนังสือ และการจัดกิจกรรม
สงเสริมการอาน 
    3. ดานกระบวนการ โรงเรียนทั้ง 3 แหง โรงเรียนวัดดอนมงคลสันตสิุข โรงเรียน
บานสวา โรงเรียนบานโคกวิทยา ไดดําเนินงานหองสมุดกิจกรรมอยางตอเน่ือง ไดแก  
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3.1 การจัดทางกายภาพหองสมุด หองสมุดมี ขนาด1-2 หองเรียน มีแสง 
สวางเพียงพอ มีอากาศถายเทสะดวก  

3.2 การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ โดยการซื้อและขอรับบริจาค  ไดแก 
หนังสืออางอิง หนังสือสารคดี หนังสือภาพ  

3.3 การจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน กิจกรรมสงเสริมการใชหองสมุด ไดแก 
การอานหนังสือใหฟง การเลานิทาน 
   4. ดานผลผลิต ผลที่ไดรับจากการดําเนินงานหองสมุด  

4.1 พฤติกรรมการใชหองสมุด ประกอบดวย ความถีใ่นการเขาใชหองสมุด 
โรงเรียนของนักเรียนและครู วัตถุประสงคในการเขาใชหองสมุดโรงเรียนของนักเรียนและคร ูการยืม
หนังสือออกนอกหองสมุดของนักเรียนและคร ูประเภทหนังสือที่นักเรียนและครชูอบอาน การนํา
นักเรียนมาจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนการสอนในหองสมุด 
 

ความถี่ในการเขาใชหองสมุดโรงเรียนของนักเรียนและครู  
พบวานักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรยีนบานสวาเขาใชหองสมุด 

สปัดาหละ 5 วัน จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 5.80  สัปดาหละ 3-4 วัน จํานวน 40 คน คิดเปนรอย
ละ 76.90 สัปดาหละ 1-2 วนั จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 17.30  ตามลําดับ สวนนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาใชหองสมุด สัปดาหละ 5 วนั จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1.40 สัปดาหละ 3-4 วนั 
จํานวน 60 คน คดิเปนรอยละ 85.70  สัปดาหละ 1-2 วัน จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 12.80 
เทากัน ตามลาํดับ  
        นักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรยีนวัดดอนมงคลสันติสุข ใชหองสมุด สัปดาหละ 5 วัน 
จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 18.57  สัปดาหละ 3-4 วัน จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 52.86  
สัปดาหละ 1-2 วัน จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 28.50 ตามลําดับ 
  และนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนบานโคกวิทยา ใชหองสมุด สัปดาหละ 5 วัน 
จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 15.50  สัปดาหละ 3-4 วัน จํานวน 244 คน คิดเปนรอยละ 56.60  
สัปดาหละ 1-2 วัน จํานวน 120 คน คิดเปนรอยละ 27.90 เทากัน ตามลําดับ 
  ครูโรงเรียนบานสวา มีการเขาใชหองสมุดใน สัปดาหละ 3-4 วัน จํานวน 6 คน และ
สัปดาหละ 1-2 วัน จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 50.00 เทากัน         
     ครูโรงเรียนวดัดอนมงคลสันติสุข มีการเขาใชหองสมุด สัปดาหละ 5 วัน จํานวน 2 
คน คิดเปนรอยละ 22.20 สัปดาหละ 3-4 วัน จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ11.10 และสัปดาหละ 1-2 
วัน จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 66 ตามลําดับ 
     และครูโรงเรียนบานโคกวิทยา มีการเขาใชหองสมุด สัปดาหละ 1-2 วัน จํานวน 17 
คน  คิดเปนรอยละ 53.13 สัปดาหละ 3-4 วัน จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ40.63 และสัปดาหละ 5 
วัน จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 6.25 ตามลําดับ 
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วัตถุประสงคในการเขาใชหองสมุดโรงเรียนของนักเรียนและคร ู

           นักเรียนประถมศึกษาโรงเรยีนบานสวาเขาใชหองสมุดเพื่อศึกษาคนควา จํานวน 41 
คน เพ่ืออานหนังสือ จํานวน 33 คน เพ่ือทําการบาน จํานวน 19 คน และอ่ืนๆ จํานวน 2 คน สวน
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนบานสวา เขาใชหองสมุดเพื่อศึกษาคนควา จํานวน 70 คน เพ่ือ
อานหนงัสือ จํานวน 56 คน เพ่ือทําการบาน จํานวน 47 คน และอ่ืน ๆ จํานวน 1 คน  

นักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรยีนวัดดอนมงคลสันติสุขเขาใชหองสมุดเพื่ออานหนังสือ 
จํานวน 52 คน เพ่ือศึกษาคนควา จํานวน 41 คน เพ่ือทําการบาน จํานวน 29 คน และอ่ืน ๆ จํานวน 
15 คน  
                  และนักเรียนโรงเรียนบานโคกวิทยาเขาใชหองสมุดเพื่อศกึษาคนควา จํานวน 331 
คน รองลงมาคือ เพ่ืออานหนังสือ จํานวน 295 คน เพ่ือทําการบาน จํานวน 184 คน และอ่ืน ๆ 
จํานวน 38 คน  
  ครูโรงเรียนบานสวาเขาใชหองสมุดเพื่อการศึกษาคนควา จํานวน 12 คน ใชเพ่ือ
เตรียมการสอน จํานวน 8 คน และเพ่ืออานหนังสือบันเทิง จํานวน 8 คน         
                   สวนครูโรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสขุ เขาใชหองสมุดเพื่อการศึกษาคนควา และใช
เพ่ือเตรียมการสอน จํานวน 6 คน เทากัน และเพื่ออานหนังสือบันเทิง จํานวน 5 คน 
         และครูโรงเรียนบานโคกวิทยา เขาใชหองสมุด เพ่ือการศึกษาคนควา จํานวน 28 
คน เพ่ืออานหนังสือบันเทิง จํานวน 19 คน และใชเพ่ือเตรียมการสอน จํานวน 18 คน  
 
   การยืมหนังสือออกนอกหองสมุดของนักเรียนและคร ู
           พบวานกัเรียนระดับประถมโรงเรียนบานสวา ยืมหนังสือไมบอย จํานวน 39 คน  
คิดเปนรอยละ 75.00 ยืมหนังสือบอยครั้ง จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 13.50 ไมเคยยืมหนังสือใน
หองสมุด จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 11.50 สวนนักเรยีนระดับมัธยมศึกษาโรงเรยีนบานสวา ยืม
หนังสือไมบอย จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 62.90 ยืมหนังสือบอยครั้ง จํานวน 26 คน คิดเปน 
รอยละ 37.10 
            สวนนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรยีนวัดดอนมงคลสันติสุข  ยมืหนังสือไมบอย จํานวน 
50 คน คิดเปนรอยละ 71.40 การยืมหนังสือบอยครั้ง จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 15.70 ไมเคย
ยืมหนังสือในหองสมุดเลย จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 12.90 

และจํานวนนกัเรียนโรงเรียนบานโคกวิทยา ยืมหนังสือไมบอย จํานวน 
282 คน คิดเปนรอยละ 65.40 มีการยืมหนังสือบอยครั้ง จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 18.60 ไม
เคยยืม จํานวน 69 คน คิดเปนรอยละ 16.00  

ครูโรงเรียนบานสวา ยืมหนังสือบอยครั้ง และนาน ๆ ครั้ง  จํานวน 6 คน    
คิดเปนรอยละ 50 เทากัน 
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ครูโรงเรียนวดัดอนมงคลสันติสุข  ยืมหนังสือนาน ๆ ครั้ง จํานวน 6 คน  
คิดเปนรอยละ 66.70  ไมเคยยืม จํานวน 2 คน และบอยครั้ง 1 คน 

ครูโรงเรียนบานโคกวิทยา ยืมหนังสือนาน ๆ ครั้ง จํานวน 20 คน คดิเปนรอยละ  
62.50  ไมเคยยืม จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 21.88 และบอยครั้ง 5 คน คิดเปนรอยละ 14.63 
 

ประเภทหนงัสือที่นักเรียนและครูชอบอาน 
ประเภทของหนังสือที่นักเรียนชอบอาน พบวานักเรียนประถมศึกษาโรงเรียนบาน 

สวา ชอบอานหนังสือนิทาน 47 คน การตูน จํานวน 40 คน ความรูทัว่ไป จํานวน 24 คน เรื่อง
เกี่ยวกับอาชพี และ นิยาย จํานวน 19 คนเทากัน เรื่องสั้น จํานวน 11 คน และนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาโรงเรียนบานสวา ชอบอานความรูทั่วไป จํานวน 60 คน การตูน จํานวน 55 คน หนังสือ
นิทาน จํานวน 54 คน นิยาย จํานวน 36 คน เรื่องเก่ียวกับอาชีพ จํานวน 28 คน และ เรื่องสั้น 
จํานวน 21 คน และอ่ืน ๆ  จํานวน 1 คน  

นักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรยีนวัดดอนมงคลสันติสุข ชอบอานการตูน จํานวน 58 คน  
หนังสือนิทาน จํานวน 56 คน ความรูทั่วไป จํานวน 36 คน นิยาย จํานวน 32 คน เร่ืองสั้น จํานวน 
28 คน เรื่องเก่ียวกับอาชีพ จํานวน 22 คน  และ อ่ืน ๆ จํานวน 20 คน 
            และนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนบานโคกวิทยาชอบอานความรูทัว่ไป จํานวน 293 
คน การตูน จํานวน 272 คน หนังสือนิทาน จํานวน 227 คน เรื่องสั้น จํานวน 194 คน นิยาย จํานวน 
193 คน เรื่องเก่ียวกับอาชพี จํานวน 183 คน และอ่ืน ๆ  จํานวน 32 คน 
          ครูโรงเรียนบานสวาชอบอานหนังสือความรูทั่วไป จํานวน 12 คน ตําราวิชาการ 
จํานวน 10 คน คูมือการประกอบอาชีพ  จํานวน 7 คน นิยาย จํานวน 5  คน และเรื่องสั้น จํานวน 3 
คน ตามลําดบั  
          ครูโรงเรียนวดัดอนมงคลสันติสุข  ชอบอานหนังสือตําราวิชาการ จํานวน 8 คน  
ความรูทัว่ไป จํานวน 6 คน คูมือการประกอบอาชีพ  จํานวน 4 คน นิยาย จํานวน 3  คน เรื่องสั้น 
จํานวน 2 คน และหนังสืออ่ืน ๆ จํานวน  1 คน ตามลําดับ 
          ครูโรงเรียนบานโคกวิทยา ชอบอานหนังสือตําราวิชาการ จํานวน 29 คน ความรู
ทั่วไป จํานวน 26 คน คูมือการประกอบอาชีพ  จํานวน 13 คน เร่ืองสั้น จํานวน 11 คน นิยาย 
จํานวน 8  คน และหนังสืออ่ืน ๆ จํานวน  1 คน ตามลําดับ 
   
 การนํานักเรียนมาจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนการสอนในหองสมุด 

ครูโรงเรียนบานสวานํานักเรียนมาจัดกิจกรรมนาน ๆ ครั้ง  จํานวน 9 คน  
คิดเปนรอยละ 75.00 และนํามาจัดกิจกรรมบอยครั้ง จํานวน 3 คน คดิเปนรอยละ 25.00 
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       ครูโรงเรียนวดัดอนมงคลสันติสุข  นํานักเรียนมาจัดกิจกรรมนานๆ ครั้ง  จํานวน 5 
คน คิดเปนรอยละ 55.60 นํามาจัดกิจกรรมบอยครั้ง จํานวน 3 คน คดิเปนรอยละ 33.30  และไมเคย 
1  คน คิดเปนรอยละ 11.10 
  ครูโรงเรียนบานโคกวิทยา นํานักเรียนมาจัดกิจกรรมนาน ๆ ครั้ง  จํานวน 15 คน 
คิดเปนรอยละ 46.88 นํามาจัดกิจกรรมบอยครั้ง จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 43.75  และไมเคย 3  
คน คิดเปนรอยละ 9.38 
   4.2 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการดําเนินงานหองสมุดนักเรียนและครู  

ความพึงพอใจที่มีตอบริการหองสมุดของนักเรียนระดับประถมศึกษาของ 
โรงเรียนบานสวา พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอบริการของหองสมุด โดยรวมอยูในระดับมาก 
( x =3.18) เม่ือพิจารณาเปนรายขอคาเฉลีย่สูงสุด คือ เวลาเปด-ปดของหองสมุดเหมาะสม และ
หองสมุดมีความสะอาดและนาเขาใช (x =3.56) รองลงมา มีครูชวยเหลอืแนะนําในหองสมุดอยางดี 
(x =3.54) และหยิบหนังสือจากชั้นไดงาย ( x =3.52) ตามลําดับ  
             นักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรยีนบานสวา มีความพึงพอใจตอบริการของ
หองสมุดโดยรวมอยูในระดบัมาก ( x =3.18) เม่ือพิจารณาเปนรายขอมีคาเฉลี่ยสูงสุด จํานวน 2 ขอ 
คือ เวลาเปด-ปดของหองสมุดเหมาะสม และหองสมุดมีความสะอาดและนาเขาใช ( x =3.56) 
รองลงมา มีครูชวยเหลือแนะนําในหองสมุดอยางดี ( x =3.54) และหยิบหนังสือจากชั้นไดงาย ( x =
3.52) ตามลําดับ  
        นักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรยีนวัดดอนมงคลสันติสุข มีความพึงพอใจตอ
บริการของหองสมุด โดยรวมอยูในระดับมาก ( x =2.59) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ คาเฉลี่ยสูงสุดคือ 
หยิบหนังสือจากชั้นไดงาย (x=3.33) รองลงมา หองสมุดมีความสะอาดและนาเขาใช ( x =3.12) 
ตามลําดับ 
        และนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนบานโคกวิทยามีความพึงพอใจตอบริการ
ของหองสมุด โดยรวมอยูในระดับมาก ( x =2.80) เม่ือพิจาณาเปนรายขอ คาเฉลี่ยสงูสุดคือ 
หองสมุดมีความสะอาดและนาเขาใช (x =3.12) รองลงมา หยิบหนังสือจากชั้นไดงาย ( x =3.06) 
และเวลาเปด-ปดของหองสมุดเหมาะสม ( x =2.99) ตามลําดับ 
   ครูโรงเรียนบานสวามีความพึงพอใจที่มีตอบริการหองสมุดโดยรวมอยูใน
ระดับมาก ( x =2.60) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวามีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ระยะเวลาในการใหยืม 
( x =3.08) รองลงมา คือ เวลาเปด-ปดของหองสมุด และ สภาพความเรยีบรอยของชัน้วางหนังสือ 
(x =3.00) ตามลําดับ 
           ครูโรงเรียนวดัดอนมงคลสันติสุขมีความพึงพอใจที่มีตอบริการหองสมุดโดย
รวมอยูในระดบันอย  ( x =2.41) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวามีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ สภาพความ
เรียบรอยของชั้นวางหนังสือ ( x  = 2.89) รองลงมา ขอที่มีคาเฉลี่ยเทากัน 5 ขอ คือ จํานวนพื้นที่
โดยรวมของหองสมุด ความสะดวกในการหยิบตวัเลมจากชั้น บริเวณที่น่ังอานสะอาด/เรียบรอย 
ความเงียบสงบในหองสมุด แสงสวางในหองสมุด ( x  = 2.78)  
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              และครูโรงเรียนบานโคกวิทยามีความพึงพอใจที่มีตอบริการหองสมุดโดย
รวมอยูในระดบัมาก ( x =2.82) เม่ือพิจารณาเปนรายขอคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มนุษยสัมพันธของผู
ใหบริการ ( x =3.25) รองลงมา คือ เวลาเปด-ปดของหองสมุด ( x  =3.22) และจํานวนคอมพิวเตอร
ใชในการสบืคนอินเทอรเน็ต ( x  = 3.06) ตามลําดับ 
  4.3 ดานนิสัยรักการอาน 
        พบวานักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรยีนบานสวา มีนิสัยรักการอานอยูใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอคาเฉลี่ยสูงสุดคือ นักเรียนมีความรูใหมๆ จากการอานหนังสือ  
สวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนบานสวา มีนิสัยรักการอาน โดยรวมอยูในระดับมาก ( x =
3.13) เม่ีอพิจารณาเปนรายขอคาเฉลี่ยสูงสุด คือนักเรียนชอบไปหองสมุด เพราะมีหนังสือ
หลากหลายประเภทใหเลือกอาน ( x =3.60) รองลงมา เม่ือนักเรียนอานหนังสือเสร็จแลว มักเก็บวาง
เปนระเบยีบ (x =3.53) และนกัเรียนไดความรูใหม ๆ จากการอานหนังสือ ( x =3.49) ตามลําดับ   
          นักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสขุ มีนิสัยรักการอาน 
โดยรวมอยูในมาก ( x =2.79) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ คาเฉลี่ยสูงสุดคือ นักเรียนชอบอานหนังสือ
ใหมในหองสมุดของโรงเรียน ( x = 3.13) รองลงมา นักเรียนชอบไปหองสมุด เพราะมีหนังสือ
หลากหลายประเภทใหเลือกอาน ( x = 3.09) และเม่ือนักเรียนอานหนังสือเสร็จแลว มักเก็บวางเปน
ระเบียบ ( x = 3.06) ตามลําดบั 
   และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาบานโคกวทิยา มีนิสัยรักการอาน โดยรวมอยู
ในระตบัมาก ( x =3.01) เม่ือพิจารณาเปนรายขอคาเฉลีย่สูงสุดคือ นักเรียนไดความรูใหมๆ จากการ
อานหนังสือ ( x =3.43) รองลงมานักเรียนอานหนังสือเสร็จแลว มักเก็บวางเปนระเบยีบ ( x =3.23) 
และนักเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับจากการอานหนังสือไปใชในชวีิตประจําวันได ( x =3.23) 
ตามลําดับ 
 
 อภิปรายผล 
 จากผลการศกึษา มีประเด็นสําคัญมาอภิปรายผล ดังน้ี 

1. ดานบริบท วัตถุประสงคของโครงการสอดคลองกับนโยบายและหลักสูตรการเรียนการ
สอนของโรงเรียน การจัดการเรียนรูของโรงเรียน ครูและนักเรียนใชหองสมุดในการศึกษาคนควา 
การสงเสริมนิสัยรักการอาน ชวยพัฒนาการเรียนของนักเรียนและการสอนของครูใหบรรลุเปาหมาย 

2. ดานปจจัย ความพรอมของผูบริหารโรงเรียน หองสมุดโรงเรียนทั้ง 3 แหง โรงเรียนบาน
สวา โรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสุข โรงเรยีนบานโคกวทิยา ดานการบริหารจัดการผูบริหารโรงเรียน
มีนโยบายพัฒนาหองสมุด  กําหนดผูรับผิดชอบหองสมุดเปนทีมงาน 2- 3 คน มีครูทําหนาที่
บรรณารักษ และมีครูอ่ืนๆชวยกันดูแลหองสมุด ทําใหหองสมุดมีการใหบริการอยางตอเน่ือง แตครู
บรรณารักษยงัขาดความรูพ้ืนฐานในวชิาชีพบรรณารักษศาสตรในการดําเนินงานหองสมุด สวนดาน
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การจัดสรรงบประมาณ มีการจัดสรรงบประมาณใหหองสมุดอยางตอเน่ือง แตยังไมเพียงพอสําหรับ
การซื้อหนังสือ และการขยายพื้นที่หองสมุดหรือปรับปรุงพ้ืนที่ตามเปาหมายที่ตั้งไว  

3. ดานกระบวนการ การจัดทางกายภาพหองสมุด การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ และการ
จัดกิจกรรมสงเสริมการอาน ผูบริหาร ครูผูสอน และครบูรรณารักษ ควรรวมกันดําเนินการพัฒนา 
และปรับปรุงจัดหองสมุดใหสมบูรณ   สะอาด สวยงาม มีที่น่ังอานหนังสือเพียงพอ มีทรัพยากร
สารสนเทศ และการบริการใหตรงกับความตองการของนักเรียน ไดแก การจัดใหมีหนังสือ วารสาร 
สื่อโสตทัศนวสัดุสําหรับการศึกษาคนควาที่ความทันสมัย มีปริมาณเพียงพอตอการใช รวมทั้งอยูใน
สภาพดีและเหมาะสมกับการใชงาน  การจัดใหมีบริการที่หลากหลาย นอกเหนือจากการใหบริการ
ยืมคืน ไดแก การใหบริการสืบคนดวยระบบออนไลน เพ่ือทําใหนักเรียนสามารถเขาไปศึกษาหา
ความรูไดกวางขวางมากยิ่งขึ้น จัดการสอนการใชหองสมุด ชมรมหองสมุด การจัดกิจกรรมสงเสริม
การอานไมหยุดนิ่งและทําอยางตอเน่ือง สอดคลองกับงานวิจัยของ ปทมา อินทรวิมล (2552: 87)   
และ(อาทิตยา เผาพงษคลาย.  2553: 7) ที่ศึกษาพบวาลักษณะทางกายภาพของหองสมุด เปน
องคประกอบที่เปนแรงจูงใจในการเขาใชหองสมุด และนิสัยรักการอาน 
  4.ดานผลผลิต 

4.1 ดานพฤตกิรรมการใชหองสมุด นักเรียนประถมศึกษาของโรงเรียนบานสวา  
นักเรียนเขาใชหองสมุด สัปดาหละ 3-4 วัน วตัถุประสงคของการเขาใชเพ่ือศึกษาคนควา การยมื
หนังสือไมบอย  สําหรับประเภทของหนังสือที่ชอบอานมากที่สุดคือหนังสือนิทานและการตูน ซ่ึง
สอดคลองกับวัยของนักเรียนระดับประถมศึกษาที่สวนใหญชอบอานนิทานหรือการตูนเพราะเขาใจ
งาย และมีรูปภาพประกอบ 

ดานพฤติกรรมการใชหองสมุด นักเรียนมัธยมศึกษาของโรงเรียนทั้ง 3 แหง เขาใช 
หองสมุด 3-4 วันตอสัปดาห สวนการยืมหนังสือไมบอย วัตถุประสงคในการเขาใชหองสมุดคือ
นักเรียนเขาใชหองสมุดเพื่อศึกษาคนควา ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาเนนให
นักเรียนรูจักวธิีการเรียนรูดวยตนเอง สอดคลองกับ งานวิจัยของณิชนันท พลเวยีงพล. (2543: 68) 
ที่พบวาวตัถุประสงคในการเขาใชหองสมุดเพื่อหาความรูเพ่ิมเติมมากที่สุด รองลงมาเพื่อคนควาทํา
รายงาน และอานหนังสือเพ่ือพักผอน ประเภทของหนงัสือที่อานมากที่สุดคือการตูน และความรู
ทั่วไป สอดคลองกับงานวิจัยของธิดา สุวรรณสาคร.  (2554: บทคัดยอ) พบวานักเรียนมัธยมศกึษา 
ในเขตกรุงเทพมหานครสวนใหญอานการตูน นิตยสารบันเทิง และหนังสือพิมพ  
                    ครูเปนผูมีบทบาทสําคญัในการชวยปลูกฝงพฤติกรรมรักการอาน การเรยีนรูและมี
ความตองการเขาหองสมุดเพื่อไปศึกษาคนควาเพิ่มเติม โดยเฉพาะการชี้แนะของครู เพ่ือสงเสริมให
นักเรียนเห็นความสําคัญของการเขาหองสมุด การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมการอาน 
ครูกระตุนใหนักเรียนเขาหองสมุด เพ่ืออานหนังสือ ศึกษาคนควาทาํรายงาน การสงเสริมการอาน
ของครู การสนับสนุนดานการอานของครู โดยการแนะนําหนังสือชวยปลูกฝงใหเด็กรักการอานได 
สอดคลองกับปทมา อินทรวิมล.( 2552: 79) องคประกอบที่สัมพันธทางบวกกบัแรงจูงใจในการใช
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หองสมุดของนักเรียน ไดแก การสนับสนุนการใชหองสมุดของครู ลักษณะทางกายภาพของหองสมุด 
และนิสัยรักการอานของนักเรียน 

4.2 ดานความพึงพอใจตอบริการของหองสมุด นักเรียนประถมศึกษาของโรงเรียน 
บานสวามีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอของความพึงพอใจตอ
บริการของหองสมุด ที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือเวลาเปด-ปดของหองสมุดเหมาะสม และ
หองสมุดมีความสะอาดและนาเขาใช 

ดานความพึงพอใจที่มีตอบริการหองสมุด นักเรียนมัธยมศึกษามีความพึงพอใจโดย 
รวมอยูในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอของความพึงพอใจตอบริการของหองสมุด ที่มีความพึง
พอใจมากของโรงเรียนวัดดอนมงคลสันตสิุขและโรงเรียนบานสวา คือหยิบหนังสือจากชั้นไดงาย 
โรงเรียนบานโคกวิทยา คือหองสมุดมีความสะอาดและนาเขาใช สวนความพึงพอใจนอยของทั้ง 3 
โรงเรียน คือจํานวนคอมพิวเตอรใชคนหาหนังสือและจํานวนคอมพิวเตอรใชสบืคนอินเทอรเน็ต    
ทั้งน้ีอาจเปนเพราะนักเรียนตองการใชคอมพิวเตอรเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ตและ
คนหาหนังสือในฐานขอมูล เพราะอินเตอรเน็ตเปนแหลงขอมูลสําคัญในการคนควาที่มีไมจํากัด
สอดคลองกับงานวิจัยของ ปทมา อินทรวิมล.( 2552: 79) ที่พบวาลกัษณะทางกายภาพของหองสมุด
ดี คือ การจัดบรรยากาศหองสมุดเปนสัดสวน สวยงาม มีแสงสวางเพียงพอ ปราศจากเสียงรบกวน 
บริเวณที่น่ังอานหนังสือเปนสัดสวนและมีเพียงพอสําหรับความตองการของนักเรียน มีมุมความรู
ตางๆ มีวัสดุสารสนเทศที่ครบถวนเพียงพอกับความตองการของนักเรียน รวมทั้งมีบริการ
โสตทัศนวัสดทุี่มีคุณภาพและทันสมัยในการใชงาน สิ่งเหลานี้เปนองคประกอบทีช่วยดึงดูดความ
สนใจใหนักเรยีนเขาใชบริการของหองสมุด เพราะนักเรียนรูสึกผอนคลายและมีความสุข (ปทมา 
อินทรวิมล. 2552: 79) 

4.3 นิสัยรักการอานของนักเรียน นิสัยรักการอานของนักเรียนประถมศึกษา 
โรงเรียนบานสวา พบวาอยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเปนรายขอของพฤติกรรมนสิัยรักการอาน คือ
นักเรียนมีความรูใหม ๆ จากการอานหนังสือ  
                         ดานนิสัยรักการอาน  นักเรียนมัธยมศึกษาของโรงเรียนทั้ง 3 แหง พบวา 
อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอของพฤติกรรมนิสัยรักการอาน คือ  นักเรียนชอบไป
หองสมุด เพราะมีหนังสือหลากหลายประเภทและมีหนังสือใหม ๆ อาน นักเรียนไดความรูใหมๆ 
จากการอานหนังสือ ทั้งน้ีอาจเปนเพราะหองสมุดเปนแหลงรวบรวมหนังสือใหนักเรียนเขาไปเลือก
อาน การจัดใหมีหนังสือ วารสาร สื่อโสตทัศนวสัดุสําหรับการศึกษาคนควาที่มีความทันสมัย
หลากหลาย มีปริมาณเพียงพอตอการใช รวมทั้งอยูในสภาพดีและเหมาะสมกับการใชงานก็จะทําให
นักเรียนสนใจเขาไปอานหนังสือมากขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของอาทิตยา เผาพงษคลาย.  (2553: 
75) และสกุณี เกรียงชัยพร (2548: 63) พบวา สภาพแวดลอมทางการอานที่โรงเรียน ไดแก ลักษณะ
ทางกายภาพของหองสมุด การสนับสนุนดานการอานของครู มีความสัมพันธ กับนิสัยรักการอาน
ของนักเรียน 
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4.4 ดานพฤตกิรรมการใชหองสมุดของครู การใชหองสมุดของครูโรงเรียนบานสวา  
ครูใชหองสมุดสัปดาหละ 1-2 วัน  วัตถุประสงคเพ่ือการศึกษาคนควา  การยืมหนังสือ นาน ๆ ครั้ง  
ประเภทของหนังสือที่อาน หนังสือตําราวิชาการและความรูทั่วไป การนํานักเรียนมาจัดกิจกรรมเพื่อ
การเรียนการสอนในหองสมุด ครูนํานักเรียนมาจัดกิจกรรมนานๆ ครั้ง ทั้งน้ีอาจเปนเพราะครมีูภาระ
งานสอนมาก สอดคลองกับงานวิจัยของจารวี ฟกโพธิ์ (2554: 53-56) พบวาครูโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต1 มีการใชหองสมุดประกอบการสอนอยูใน
ระดับปานกลาง ครูสวนใหญไมมีเวลาเพยีงพอที่จะประสานงาน และขอความรวมมือกับบรรณารักษ
ในการใชหองสมุดประกอบการเรียนการสอน ขาดการวางแผนรวมกนัในการเตรียมแผนการสอน
โดยใชหองสมุด  
  4.5 ดานความพึงพอใจตอบริการของหองสมุด พบวาครูโรงเรียนบานสวา และ
โรงเรียนบานโคกวิทยา มีความพึงพอใจตอบริการหองสมุดโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา
เปนรายขอ  ขอที่มีคาเฉลีย่สูงสุด  คือ ระยะเวลาในการใหยืม   มนุษยสัมพันธของผูใหบริการ และ
สภาพความเรยีบรอยของชัน้วางหนังสือ แตโรงเรียนวดัดอนมงคลสันติสุขมีความพึงพอใจที่มีตอ
บริการหองสมุดโดยรวมอยูในระดับนอย สวนขอที่มีความพึงพอใจนอยทั้ง 3 โรงเรียน คือ จํานวน
คอมพิวเตอรใชในการสืบคนอินเทอรเน็ต  ซ่ึงสอดคลองกับความตองการของนักเรียนที่ตองการ
จํานวนคอมพิวเตอรใชในการสืบคนอินเทอรเน็ตเพ่ิมขึน้ เน่ืองจากเทคโนโลยีมีบทบาทในการเรียนรู
มากขึ้น ครูจึงตองการใหหองสมุดไดจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรไวสําหรับบริการเพื่อการเรียนรูของครู
และนักเรียน 
 
ปจจัยที่ชวยเกื้อหนุนความสําเร็จของหองสมุด 

1. มีการบริหารจัดการที่ดี ผูบริหารไดมอบหมายใหครูผูสอนทําหนาที่ครูบรรณารักษ และมี
ครูผูสอนคนอื่นอีก 1-2 คน เขามาชวยงาน ทําใหเปนทมีงานที่สามารถดําเนินงานหองสมุดไดอยาง
ตอเน่ือง ทั้งที่ครูทุกคนมีภาระงานมาก 

2. การไดรับความรวมมือจากครูชวยพัฒนาหองสมุด นักเรียนชวยงานบรรณารักษ 
เน่ืองจากเห็นความสําคัญและประโยชนของหองสมุด 

 
ปญหาและอุปสรรค หรือขอจํากัดตางๆ  
  1. ครูมีภาระงานมาก ตองรับผิดชอบงานหลายหนาที ่ทําใหครูบรรณารักษไมมีเวลา
ทุมเทใหกับการดําเนินงานหองสมุดและจัดกิจกรรมไดอยางสม่ําเสมอ ครูผูสอนไมมีเวลาไปใช
หองสมุดและจัดกิจกรรมไดนอย  
                    2. ครูยาย เปลี่ยนครูผูรับผิดชอบงานหองสมุด ครูบรรณารักษที่ทําหนาที่รับผิดชอบ
งานหองสมุด ไมมีความรูทางบรรณารักษศาสตร ขาดความรูประสบการณที่จะดําเนินงานหองสมุด 
โดยเฉพาะการจัดบริการและกิจกรรมตางๆ 
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ขอเสนอแนะ 
จากผลการศกึษาติดตามการดําเนินงานบริการวิชาการแกชุมชน พบวาโครงการ 

พัฒนาหองสมุดโรงเรียนทั้ง 3 แหง ทําใหเกิดประโยชนสําหรับโรงเรียนเปนแหลงการเรียนรูและ
สงเสริมการอานใหแกครูนักเรียน เพ่ือใหมีการใชประโยชนหองสมุดมากยิ่งขึ้น มีขอเสนอแนะ ดังน้ี 
 
ขอเสนอแนะสําหรับโรงเรยีน 

1. ผูบริหาร ครูผูสอน และครูบรรณารักษ รวมกันในการกําหนดนโยบายและจัดทํา  
แผนการดําเนินงานหองสมุด ไดแก การจัดสรรงบประมาณพัฒนาหองสมุด การรวมกันจัดหาหนังสือ
เพ่ือสงเสริมการอาน การจัดทําโครงการ/กิจกรรมสงเสริมการอาน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่สงเสริมการใชหองสมุด 

2. สนับสนุนใหครูรักการอาน และสงเสรมิใหครูเขาใชหองสมุด เพ่ือเปนตนแบบใน 
การอานหนังสือใหกับนักเรยีน 

3. สนับสนุนใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมของหองสมุด ไดแก การคัดเลือก 
หนังสือ และการเปนบรรณารักษนอย ชวยครูบรรณารกัษ ในหองสมุด 
                    4. ควรใหความสําคัญในการคัดเลือกบคุลากรที่รับผดิชอบหองสมุดเพื่อใหการ 
ดําเนินหองสมุดเปนไปอยางตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพ การเตรียมความพรอมบุคลากรโดยการ
ฝกอบรมครูทีจ่ะทําหนาที่บรรณารักษ ใหมีความรูเบื้องตนการดําเนินงานหองสมุด การจัดกิจกรรม
สงเสริมการอาน 
 
ขอเสนอแนะสําหรบัโครงการบริการวชิาการ 

1. กอนจัดทําโครงการบริการวิชาการ ศกึษาความพรอมในการสงเสริมการใชหองสมุดของ
โรงเรียน ไดแก ผูบริหาร ครู และนักเรียน มีความสนใจ เอาใจใส เห็นความสําคัญและประโยชนของ
หองสมุด 

2. โครงการบริการวิชาการที่ดําเนินการไปแลว ควรมีการติดตามการดําเนินงานโครงการ
บริการวิชาการแตละแหงอยางเปนระบบและตอเน่ือง เพ่ือชวยเหลือและสนับสนุนครูผูรับผิดชอบ
หองสมุด เปนการเพิ่มพูนความรู หรือกรณีมีการเปลี่ยนผูรับผิดชอบหองสมุด ไดแก การจัดประชุม
เชิงปฏิบตัิการ/การฝกอบรม ครูบรรณารักษ/ครูผูสอนใหมีความรูดานบรรณารักษศาสตรในการ
ดําเนินงานหองสมุด และการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน  

                                                                                                                                     
ขอเสนอแนะสําหรับการวจิัยตอไป 

ศึกษารูปแบบการจัดโครงการบริการวิชาการของสํานักหอสมุดกลาง จะไดเปนแนวทางใน
การจัดโครงการบริการวิชาการที่ยั่งยืนตอไป 
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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 ลักษณะการบริหารงานหองสมุด 
  ขึ้นตรงกบัฝายวชิาการ 
  เปนสวนหนึ่งของงาน (เชน งานแนะแนว) ที่ขึ้นตรงกับฝายวชิาการ 
  ลักษณะอ่ืน ๆ (ระบุ).................................................................................................... 

.........................................................................................................................................
2.3 ผูรับผิดชอบงานหองสมุด 

  ในรปูคณะกรรมการ ขอสําเนาเอกสาร 
  ครูบรรณารักษ 
  อ่ืน ๆ (ระบุ)................................................................................................................ 

2.4 ภาระงานที่กําหนดใหครูบรรณารักษ 
  เปนบรรณารักษอยางเดียว 
  เปนบรรณารักษและสอนดวย  ขอสําเนาเอกสาร (จํานวนชั่วโมงสอน) 

 เปนบรรณารักษ สอน และงานอื่น ๆ ขอสําเนาเอกสาร (จํานวนชั่วโมงสอน/ภาระงานอื่น
ที่ไดรับมอบหมาย) 
2.5 การกําหนดงบประมาณใหกับหองสมุด 

  จัดแบงงบประมาณประจําป สําหรับหองสมุดโดยเฉพาะ 
  เปนงบประมาณที่รวมอยูกับงบประมาณชองฝายวชิาการ 

 ไมไดกําหนดใหแนนอน หากตองการขออะไรใหอนุมัติเปนคราว ๆ 
 อ่ืน ๆ 

(ระบุ)............................................................................................................................................. 
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2.6 จํานวนงบประมาณที่ไดรับในชวงปที่ผาน (ขอตัวเลขภายหลัง) 
2.7 การแสวงหาแหลงสนับสนุนดานการเงินและทรัพยากร 

  ไมไดดําเนินการ 
  ดําเนินการโดย 
.....................................................................................................................................................
. 2.8 การสนับสนุนบรรณารักษในดานความรูทางดานบรรณารักษศาสตร 
  ใหเรียนรูเอง 
  ใหเรียนรูกับบรรณารักษโรงเรียนอ่ืน 

 สงไปอบรมกับสมาคมหองสมุดฯ 
 อ่ืน ๆ 

(ระบ)ุ............................................................................................................................................ 
.. 2.9 การสนับสนุนหองสมุดในดานบุคลากร 

 ใหครูในโรงเรียนไปชวยงานหองสมุด และมีการอํานวยความสะดวกอยางไร เชน 
ยืดหยุนดานเวลาดานภาระงานสอน
..................................................................................................................................................... 

 ใหนักเรียนไปชวยงานหองสมุด ใหนโยบายไปหรือไม อยางไร
..................................................................................................................................................... 

2.10 การใหความสําคัญตอหองสมุด 
       1) กําหนดใหครูผูสอนวางแผนการสอน โดยมีกิจกรรมที่ตองนํานักเรียนมาใชหองสมุด 
       ใช       ไมใช 
อยางไร
..................................................................................................................................................... 

     2) สนับสนุนใหบรรณารักษจัดกิจกรรมเลานิทาน หรือแนะนําหนังสือในหอสมุดสัปดาห
ละครั้ง 
        ใช       ไมใช 

     3) กําหนดใหบรรณารักษสอนการใชหองสมุดแกนักเรียนทุกชัน้เรียนในชัว่โมงกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน      ใช       ไมใช 
  

    4) สนับสนนุใหมีกาหมุนเวียนหนังสืออานในหองเรียน     ใช       ไมใช 
      5) สนับสนุนนักเรียนใหมีการจัดตั้งชมรมหองสมุด    ใช       ไมใช 
      6) กําหนดใหหองสมุดเปดบริการนอกเวลาราชการ     ใช       ไมใช 
  หาก ใช  กําหนดเวลาหรือแนวปฏิบตัิอยางไร 
.......................................................................................................................................................... 
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2.11 การปรับปรุงพัฒนาหองสมุด 
  1) มีการพัฒนาสถานที่ในหองสมุดเปนระยะ     ใช       ไมใช 
  ไดแก ทาสี ปรับขยายหอง อ่ืนๆ 
.......................................................................................................................................................... 

2) จัดหาคอมพิวเตอรในการคนหาหนังสือเพ่ิมเติม    ใช      ไมใช 
  3) จัดหาคอมพิวเตอรในการคนอินเทอรเน็ตเพ่ิมเติมเพ่ิมเติม    ใช    ไมใช 
  4) สนับสนุนโปรแกรมหองสมุดเพื่อใชในการคนหาหนังสือ       ใช     ไมใช 
  5) สนับสนุนการจัดหาหนังสือ สื่อ อ่ืนๆ เขาหองสมุด          ใช     ไมใช 
เชน หางบใหตางหากเพิ่ม
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 

2.12 การแสวงหาแหลงสนับสนุนจากชุมชนหรือที่อ่ืน ๆ 
  1) ขอความรวมมือ/การสนับสนุนกับหนวยงานของรัฐเพ่ือเปนแหลงสนับสนนุ  

   ใช     ไมใช 
เชนเครือขายระหวางโรงเรียน หนวยงานรัฐดวยกัน
.......................................................................................................................................................... 
  2) ขอความรวมมือ/สนับสนุนภายในชุมชน   ใช   ไมใช 
เชน วัด อบต. อบจ. 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 

3) ขอความรวมมือ/การสนับสนุนภายนอกชุมชน   ใช   ไมใช 
เชน องคกรหรือมูลนิเอกชนตาง ๆ  
.......................................................................................................................................................... 
3. ตามความคิดเห็นของทานแลว คิดวาปจจัยที่ชวยเกื้อหนุนความสําเร็จของหองสมุด 
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
4. ปญหา/อุปสรรค หรือขอจํากัดตางๆ ที่ประสบ ไดแก 
 งบประมาณ 
.......................................................................................................................................................... 
 บุคลากร 
.......................................................................................................................................................... 
. อาคารสถานที่ 
.......................................................................................................................................................... 
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แบบสอบถามนิสัยรักการอานสําหรับนักเรียนประถมศึกษา 

โรงเรียน

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

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

คําชี้แจง  ใหนักเรียนกาเครื่องหมาย  / ลงในชองที่ตรงกับการกระทาํของนักเรียนตามความเปนจริง 

 

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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แบบสอบถามพฤติกรรมและความพงึพอใจในการใชบริการหองสมุดของนกัเรียนประถมศึกษา 

 

คําชี้แจง       โปรดกรอกขอความและทาํเครื่องหมาย / 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) 

      (     )  ศกึษาคนควาเพื่อการเรียน      (     ) ทําการบาน   (     ) อานหนังสือเพ่ือความบันเทิง 

      (     ) อ่ืน ๆ โปรดระบุ  

3. นักเรียนยืมหนังสืออกนอกหองสมุด 

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

4. นอกจากหนังสือเรียนแลว นักเรียนชอบอานหนังสือประเภทไหน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

      (     )  เรื่องสั้น    (     ) นิยาย         (     ) หนังสือเกี่ยวกับอาชีพ 

      (     )  ความรูทั่วไป    (     ) นิทาน         (     ) การตูน 

      (     ) อ่ืน ๆ โปรดระบุ  
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ดานความพึงพอใจที่มีตอบริการของหองสมุด 

ขอความ 
พอใจมาก
ที่สุด 

พอใจ
มาก 

พอใจ
นอย 

พอใจนอย
ที่สุด 

1. จํานวนหนังสือที่ในหองสมุดมีเพียงพอ     

2. มีหนังสือใหมเขามาในหองสมุดเสมอ     

3. หนังสือไมชํารุดฉีกขาด     

4. จํานวนเกาอ้ีหรือที่น่ังมีเพียงพอ     

5. จํานวนพื้นที่ของหองสมุดไมคับแคบ     

6. จํานวนคอมพิวเตอรใชคนหาหนังสือมีเพียงพอ     

7. จํานวนคอมพิวเตอรใชสืบคนอินเทอรเน็ตมี

เพียงพอ 

    

8. เวลาเปด-ปดของหองสมุดเหมาะสม     

9. มีครูชวยเหลือแนะนําในหองสมุดอยางดี     

10. หยิบหนังสือจากชั้นไดงาย     

11. หองสมุดมีความสะอาดและนาเขาใช     

12. หองสมุดมีความเงียบสงบ     

13. จํานวนหนังสือที่ใหยืมออกนอกหองสมุดมี

เพียงพอ 

    

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. นักเรียนรูสึกวาเวลาหมดไปอยางรวดเร็วเม่ืออาน
หนังสือ 

    

8. นักเรียนชอบอานหนังสือใหมในหองสมุดของโรงเรียน     
9. นักเรียนชอบไปหองสมุด เพราะมีหนังสือหลากหลาย
ประเภทใหเลอืกอาน 

    

10. เม่ือนักเรียนอานหนังสือเสร็จแลว มักเก็บวางเปน
ระเบียบ 

    

11. เม่ือนักเรียนเกิดความสงสัยในเรื่องใด จะหาหนังสือที่
เกี่ยวกับเรื่องนั้นมาอานใหหายสงสัย 

    

12. นักเรียนคอยดูแลรักษาหนังสือไมใหชํารุดเสียหาย     
13. นักเรียนและเพื่อนแลกเปลี่ยนหนังสือกันอาน     
14. นักเรียนชอบจดบันทึกขอความหรือเน้ือเรื่องที่
นาสนใจจากหนังสือที่อาน 

    

15. นักเรียนจะคุยหรือเลาเรือ่งจากหนังสือที่อานใหเพ่ือน
ฟง 

    

16. นักเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับจากการอานหนังสือ
ไปใชในชีวติประจําวันได 

    

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 (ระบุ

เหตุผล)....................................................................................................................................... 

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

4. นอกจากหนังสือเรียนแลว นักเรียนชอบอานหนังสือประเภทไหน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

      (     )  เรื่องสั้น    (     ) นิยาย         (     ) หนังสือเกี่ยวกับอาชีพ 

      (     )  ความรูทั่วไป    (     ) นิทาน         (     ) การตูน 

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

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 หองสมุดมีความสําคญัตอการเรียนการสอน เพียงไร 

    มากที่สุด  มาก   พอประมาณ   นอย   นอยที่สุด 

 2. ทานเห็นดวยกับนโยบายการพัฒนาหองสมุดของผูบริหาร เพียงไร 

    มากที่สุด  มาก   พอประมาณ   นอย   นอยที่สุด 

3. ทานสนับสนุนใหมีการพัฒนาหองสมุด เพียงไร 

    มากที่สุด  มาก   พอประมาณ   นอย   นอยที่สุด 
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4. ทานสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน เพียงไร 

    มากที่สุด  มาก   พอประมาณ   นอย   นอยที่สุด 

          5. ในการดําเนินงานพัฒนาหองสมุด ทานไดเขาไปมีบทบาทอยางไร 

      เขารวมเปนคณะกรรมการในการพัฒนาหองสมุด  

      เขารวมวางแผนงานการพัฒนาหองสมุด 

      ใหคําแนะนําเกี่ยวกบัแนวทางทีเ่หมาะสมในการพัฒนาหองสมุด 

      กาํหนดใหนักเรียนในชั้นที่รับผิดชอบไปชวยทํางาน  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” 

     สนับสนุนใหนักเรยีนมาชวยงานหองสมุดตอเน่ือง 
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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 วัน/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. ทานเคยนํานักเรียนมาจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนการสอนในหองสมุด 

      (     )  บอยครั้ง     (     ) ไมบอย         (     ) ไมเคย 
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ความพึงพอใจที่มีตอบริการหองสมุดของครู 

 

ขอความ 
มาก
ที่สุด 

มาก นอย 
นอย
ที่สุด 

1. จํานวนหนังสือที่ในหองสมุดมีเพียงพอ     

2.  ความทันสมัยของหนังสือในหองสมุด     

3. สภาพตัวเลมหนังสือ (เกา ชํารุด)     

4. 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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ประมวลภาพโครงการวจิัย  
การติดตามผลการดําเนินงานบริการวิชาการแกชมุชนในภาคเหนือ 

  โรงเรียนบานสวา  โรงเรยีนมงคลสันติสุข จังหวัดนาน   
และโรงเรียนบานโคกวิทยา จังหวัดอุตรดิตถ 
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