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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้เป็นการติดตามผลการดําเนินงานบริการวิชาการแก่ชมุชนในภาคกลาง โดยมีจุดมุ่งหมาย 
เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลตอ่การดําเนินงานโครงการบริการวิชาการที่ย่ังยืนของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย   
ศรีนครินทรวิโรฒ โดยใช้วิธีการประเมินผลหลังสิ้นสดุโครงการในรูปแบบซิปป์ (CIPP model) ที่เป็นการ
ประเมินผลผลติของโครงการซึ่งห้องสมุดไดด้ําเนินการให้แก่โรงเรียนในภาคกลาง จํานวน 3 โรง 
(กรุงเทพมหานคร และลพบุร)ี กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยผูบ้ริหาร จํานวน 3 คน อาจารย์ จํานวน 48 คน และ
นักเรียน จํานวน 338 คน ในโรงเรียนบ้านวังตาอินทร ์จังหวัดลพบุรี โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน จังหวัด
กรุงเทพมหานคร และห้องสมุดพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรํส)ี วัดระฆังโฆสติาราม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
โดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครือ่งมอืที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมข้อมลูประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง
ผู้บริหารโรงเรยีน แบบสอบถามนิสัยรักการอ่าน แบบสอบถามพฤติกรรมการใช้หอ้งสมดุ และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจตอ่บริการห้องสมุดของนักเรยีน แบบสัมภาษณ์การให้การสนับสนุนของครู แบบสอบถาม
พฤติกรรมการใช้หอ้งสมดุ และแบบสอบถามความพึงพอใจตอ่บริการหอ้งสมดุของคร ู ผลการวิเคราะห์ขอ้มลู
พบว่าปัจจัยที่เอือ้ตอ่ความสําเร็จในการดําเนินงานห้องสมุดตามทัศนะของผู้บริหารโรงเรียน ไดแ้ก่ บุคลากร 
เมื่อสรุปข้อมูลพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการดาํเนินงานโครงการบริการวิชาการที่ยั่งยืนของสํานักหอสมุดกลางนั้น
ประกอบด้วยผูบ้ริหารโรงเรียน และบุคลากร ดังนั้นแนวทางในการจัดดําเนินงานโครงการบริการวิชาการที่
ย่ังยืนของสํานักหอสมดุกลางจึงประกอบด้วย (1) การศึกษาความต้องการของชมุชน (2) ความพร้อมของ
ชุมชน และ (3) การกําหนดรปูแบบการจัดบริการวิชาการแก่ชมุชน  
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Abstract 

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

 
ภูมิหลัง 
            สํานกัหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดําเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
ต่างๆ ทั้งในภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคกลาง โดยดําเนินการปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนให้
ได้มาตรฐานในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ การวิเคราะห์หมวดหมู่หนังสือ การ
สร้างฐานข้อมลูทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด การจัดกายภาพห้องสมุด การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  
เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้โรงเรียนได้ใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานห้องสมุดโรงเรียนต่อไป 
           สําหรบัห้องสมุดโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคกลางซึ่งได้ดําเนินการไปแล้วมี ดังนี ้ 
           1. โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ จังหวัดลพบุรี  สํานักหอสมุดกลางร่วมกับ   
“กลุ่มสาริกา” ดําเนินการจัดซื้อหนังสือ วัสดุสื่อการเรียนการสอน ครุภัณฑ์ห้องสมุด รวมทั้งการวิเคราะห์
หมวดหมู่หนังสือ การปรับปรุงทางกายภาพของห้องสมุด ตลอดจนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดย
ดําเนินงานระหว่าง วันที่ 25 พฤศจิกายน 2547 – 15 กมุภาพันธ์ 2548   
           2. โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน  กรุงเทพมหานคร สํานักหอสมุดกลางได้
วางแผนและวางขั้นตอนการดําเนินงาน โดยจัดให้มีการสาํรวจทรัพยากรสารสนเทศ การสร้างฐานข้อมูล
เพื่อการสืบค้นด้วยระบบอัตโนมัติ การกรอกข้อมูลหนังสอืในแผ่นบันทกึรายการ การวิเคราะห์หมวดหมู่
หนังสือ การจัดกายภาพห้องสมุด รวมทั้งฝกึอบรมครูเพื่อให้สามารถวิเคราะห์หมวดหมู่หนังสือและลง
รายการฐานข้อมูลได้อย่างถูกต้อง โดยดําเนินงานระหว่างวันที่ 3 เมษายน - 30 กันยายน 2549   
          3.  โครงการปรับปรุงห้องสมุดพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํส)ี วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร  
กรุงเทพมหานคร  สํานักหอสมุดกลางดําเนินงานภายใต้โครงการทอดกฐินพระราชทานประจําปี 2550  
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เนื่องจากห้องสมุดเป็นอาคารเอกเทศ จึงสํารวจลักษณะทางกายภาพ 
จํานวนทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด จํานวนผู้ใช้ และฐานข้อมูลสารสนเทศ  เพื่อวางแผนปรับปรุงทาง
กายภาพด้วยการปรับเปลี่ยนครุภัณฑ์ ซ่อมแซมครุภัณฑ์ทีชํ่ารุด ปรับการจัดวางครุภัณฑ์ จัดสรร
งบประมาณในการจัดหาหนังสือและวารสารโดยการซื้อและขอบริจาค ดําเนินการวิเคราะห์หมวดหมู่
หนังสือ และบนัทึกลงในฐานข้อมูล จัดเตรียมตัวเล่ม และจดัเรียงขึ้นชั้นตามหลักเกณฑท์าง
บรรณารักษศาสตร์ จากนั้นได้อบรมการใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ โปรแกรม Library 2000 แก่
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบรรณารักษ์ และการฝึกอบรมการใช้ห้องสมุดให้กับพระภิกษุ สามเณร แม่ชี และ
ผู้สนใจทั่วไป โดยดําเนินงานระหว่างวันที่  
3 เมษายน – 30 กันยายน 2550   
          จากการดําเนินงานให้แก่พื้นที่ทั้ง 3 แห่ง จึงขอสรปุกิจกรรมของโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
ที่จัดให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนว่าประกอบไปด้วย 
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1. การปรับปรงุทางกายภาพ ได้แก่ การพัฒนาบริเวณนั่งอ่าน/ช้ันวางหนังสือ และการบรรยาย 
ส่งเสริมการใชห้้องสมุด 

2. การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่ การจัดหาหนังสือและวัสดุห้องสมุด 
3. การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด  
4. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ได้แก่การส่งเสริมการอา่นภาษาไทย การส่งเสริมการ 

อ่านภาษาอังกฤษ การสอนศลิปะ 
 

         จากการดําเนินงานดังกล่าวข้างต้น สํานักหอสมุดกลางจึงมีความประสงค์ที่จะทราบผลการ
ดําเนินงานที่เป็นรูปธรรม วิธีการหนึ่งคือการประเมินโครงการบริการวิชาการที่จัดให้แก่ชุมชน ทั้งนี้เพื่อนํา
ผลการประเมนิไปปรับปรุงการดําเนินงานในทุกด้าน เพื่อค้นหาปัจจัยทีม่ีผลต่อการดําเนินงานโครงการ
บริการวิชาการแก่ชุมชนที่ย่ังยืนแก่ห้องสมุดโรงเรียน และสามารถนํามาพัฒนาและปรับปรุงการดําเนิน
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนที่ย่ังยืนของสํานักหอสมุดกลางได้ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของโครงการวจิัย 
เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการดําเนินงานในโครงการบริการวิชาการที่ย่ังยืนของสํานักหอสมุดกลาง 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

ขอบเขตของโครงการวิจัย 
          1. กระบวนการโครงการวิจัย  การประเมินผลการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
ของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทีดํ่าเนินงานตามปัจจัยที่มผีลต่อการดําเนินงาน
ตามโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนที่ย่ังยืนของสํานักหอสมุดกลางดังที่กําหนดไว้ในระยะที่ 2 แล้ว
กําหนดเป็นต้นแบบการให้บรกิารวิชาการแก่ชุมชนที่ย่ังยืน 
           2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ประชากร คือ โรงเรียนภายใต้โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
เขตพื้นที่ภาคกลาง จํานวน 3 แห่ง ได้แก่ 1) โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ จังหวัดลพบุรี 2) โรงเรียนสุเหร่า
บ้านดอน กรุงเทพมหานคร และ 3) วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย
ผู้บริหาร อาจารย์ และนักเรียน   
              กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยผู้บริหาร อาจารย์ และนักเรียนในโรงเรียนภายใต้โครงการบริการ
วิชาการแก่ชุมชนเขตพื้นที่ภาคกลาง 3 แห่งข้างต้น ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน จํานวน 3 คน 
อาจารย์ จํานวน 48 คน นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 จาํนวน 68 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
จํานวน 54 คน นักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 6 จํานวน 46 คน นกัเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 170 
คน โดยการสุ่มแบบแบ่งช้ัน  
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นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
1. การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของการ

ดําเนินโครงการและพิจารณาบ่งช้ีถึงจุดเด่นหรือจุดด้อยของโครงการนั้นอย่างมีระบบแล้วตัดสินใจว่าจะ
ปรับปรุงแก้ไขโครงการนั้นเพื่อการดําเนินงานต่อไปหรือจะยุติการดําเนินงานโครงการนั้นเสีย  

2. การประเมนิโครงการแบบซิปป์ (CIPP model) หมายถึง การประเมินที่เป็นกระบวนการ
ต่อเนื่องเพื่อให้ได้สารสนเทศสําหรับการตัดสินใจ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ 

   - ด้านบริบท (Context) ได้แก่ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน 
   - ด้านปัจจัยนําเข้า (Input) ได้แก่ 1) ความพร้อมของผู้บริหารโรงเรียน 2) ความพร้อมของ 

บุคลากรในโรงเรียน 3) การจดัสรรงบประมาณ 
   - ด้านกระบวนการ (Process) ได้แก่ 1) การจัดทางกายภาพ 2) การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  

3) กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
   - ด้านผลผลติ (Output) ได้แก่ 1) พฤติกรรมการใช้ห้องสมุดของนักเรียน 2) พฤติกรรมการใช ้

ห้องสมุดของครู 3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการดําเนินงานห้องสมุด  4) ความพึงพอใจของครูที่มี
ต่อการดําเนินงานห้องสมุด 

 

กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย 
              การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ ในรูปแบบซิปป์ (CIPP model) ที่เป็นการ
ประเมินผลผลติของโครงการ เป็นการประเมินที่มุ่งตอบคําถามว่าโครงการประสบความสําเร็จตามแผนที่
วางไว้หรือไม่ ผลผลิตเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ สําหรับการประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ ใช้เทคนิค
การประเมินด้วยการติดตามผล (Follow-up study) โดยผลการประเมนินี้จะให้ข้อมูลสําหรับการ
พิจารณาแนวทางในการจัดบริการวิชาการแก่ชุมชนที่ย่ังยืนต่อไป 
 



บทที่ 2 
วิธีการดําเนนิการวิจัย 

 
         การติดตามผลการดําเนินงานบริการวิชาการแก่ชุมชนในภาคกลาง ผู้วิจัยได้ดําเนินการตามขั้นตอน 
ดังนี้ 

1. การกําหนดประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. การจัดกระทําข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การกําหนดประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 

1. ประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บรหิารโรงเรียน จํานวน 3 คน อาจารย์ จํานวน 
48 คน ในโรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน กรุงเทพมหานคร โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ จังหวัดลพบุรี และห้องสมุด
พระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรสํี) วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร   

2. กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยผู้ใช้ห้องสมุดที่เป็นครูและนักเรียน ดังนี้ 
 

 

สถานที ่ ครู 
นักเรียน. 

ป.4 
นักเรียน 

ป.5 
นักเรียน. 

ป.6 
นักเรียน 
ม. 1-3 

รวม 

โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน กทม. 19 46 33 28 103 229 
ห้องสมุดพระพุฒาจารย์ กทม. 15 - - - - 15 
โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ ลพบุรี 14 22 21 18 67 142 
 
 

การสรา้งเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย  

1)  แบบสมัภาษณ์ผู้บริหาร ประกอบด้วยข้อคําถามแบบเลอืกตอบและปลายเปิด 
2)  แบบสอบถามเกี่ยวกับนิสัยรักการอ่านของนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
3)  แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชห้้องสมุดของนักเรียนระดับประถมศึกษาและ 

มัธยมศึกษา 
4)  แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อบริการของห้องสมุดของนักเรียน 
5)  แบบสอบถามพฤติกรรมการใช้ห้องสมุด และความพึงพอใจต่อบริการของห้องสมุดของครู 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
             ผู้วิจัยต้ังคณะทํางานเพื่อเดินทางไปเก็บรวบรวมข้อมูลในแต่ละแห่ง โดยดําเนินการเก็บข้อมูล แต่ละ
แห่ง ดังนี้ 
             วันที่ 19 กรกฎาคม  2554   โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน กรุงเทพมหานคร  
             วันที่ 26 กรกฎาคม 2554   ห้องสมุดพระพุฒาจารย์ (โต พรหมฺรํสี) วัดระฆังโฆสิตาราม 
กรุงเทพมหานคร  
             วันที่ 23  สิงหาคม  2554  โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ จังหวัดลพบุรี   
              

คณะทํางานได้รับข้อมูลสมบูรณ์กลับคืนมา ดังนี้ 
 

สถานที ่ ผู้บริหาร ครู 
นักเรียน. 

ป.4 
นักเรียน 

ป.5 
นักเรียน. 

ป.6 
นักเรียน 
ม. 1-3 

โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน กทม. 1 19 46 33 28 103 
ห้องสมุดพระพุฒาจารย์ กทม. 1 15 - - - - 
โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ ลพบุรี 1 14 22 21 18 67 

รวม 3 48 68 54 46 170 
 

* ไม่สามารถเก็บข้อมูลผู้ใช้ท่ีเป็นนักเรียนได้เนื่องจากห้องสมุดไม่ได้เปิดทําการแบบปกติ 

 
การจัดกระทําข้อมูลและการวิเคราะหข์้อมูล 
       เมื่อได้รบัแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามกลับคืนมาแล้ว ผู้วิจัยได้ดําเนินการ ดังนี้ 

1.  นําข้อมูลในข้อคําถามแบบเลือกตอบมาแจกแจงความถี่ และหาค่ารอ้ยละ จากนั้นแจก 
แจงตามความถี่ของการเข้าใช้ห้องสมุด วัตถุประสงค์ของการเข้าใช้ห้องสมุด ช่วงเวลาที่เข้าใช้ห้องสมดุ การยืม
หนังสือออกนอกห้องสมุด และประเภทของหนังสือที่ชอบอ่าน ดังนี้ 

กําหนดความถี่ของการเข้าใช้ห้องสมุด 3 ระดับ ดังนี้ 
มาก           หมายถึง           5 วัน/สัปดาห์ 
ปานกลาง    หมายถึง       3 - 4 วัน/สัปดาห์ 
น้อย          หมายถึง      1 - 2 วัน/สัปดาห์  

 2.  นําข้อมูลจากแบบสอบถามนิสัยรักการอ่าน มาแจกแจงความถี่ โดยกําหนดค่าน้ําหนัก ดังนี้ 
              จริงมาก       กําหนดให้       4 คะแนน 

             จริง           กําหนดให้       3 คะแนน 
             ไม่จริง         กําหนดให้       2 คะแนน 
             ไม่จริงเลย    กําหนดให้        1 คะแนน 
จากนั้นนํามาคํานวณหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็นรายข้อ โดยมีการแปลความหมาย

ค่าเฉลี่ย ดังนี้ (บุญชม ศรสีะอาด. 2535: 100) 
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ค่าเฉลี่ย  3.51 – 4.00      หมายถึง   จรงิมาก 
ค่าเฉลี่ย   2.51 – 3.50     หมายถึง   จรงิ 

          ค่าเฉลีย่    1.51 – 2.50     หมายถึง   ไมจ่ริง 
          ค่าเฉลีย่    1.00 – 1.50      หมายถึง   ไมจ่ริงเลย 
3.  นําข้อมูลจากแบบสอบถามด้านความพึงพอใจที่มีต่อบริการห้องสมุดที่เป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) ม ี4 ระดับ มาแจกแจงความถี่ โดยกําหนดค่าน้ําหนัก ดังนี้ 
            มีความพึงพอใจพอใจมากที่สุด  กําหนดให้   4 คะแนน 

           มีความพึงพอใจพอใจมาก      กําหนดให้   3 คะแนน 
           มีความพึงพอใจพอใจน้อย           กําหนดให้   2 คะแนน 
           มีความพึงพอใจพอใจน้อยที่สุด  กําหนดให้   1 คะแนน 
จากนั้นนํามาคํานวณหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็นรายข้อ โดยมีการแปลความหมาย

ค่าเฉลี่ย ดังนี้ (บุญชม ศรสีะอาด. 2535: 100) 
           ค่าเฉลี่ย  3.51-4.00     หมายถึง   พอใจมากที่สุด 
           ค่าเฉลี่ย  2.51-3.50     หมายถึง   พอใจมาก 
           ค่าเฉลี่ย  1.51-2.50     หมายถึง   พอใจน้อย 
           ค่าเฉลี่ย  1.00-1.50     หมายถึง   พอใจน้อยที่สุด 

 4.  นําข้อมลูจากแบบสอบถามด้านการให้การสนับสนุนการพัฒนาห้องสมุดที่เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ม ี5 ระดับ มาแจกแจงความถี่ โดยกําหนดค่าน้ําหนัก ดังนี้ 
  มีการสนับสนนุมากที่สุด      กําหนดให้   5 คะแนน 
            มีการสนับสนนุมาก            กําหนดให้   4 คะแนน 
                     มีการสนับสนุนพอประมาณ กําหนดให้   3 คะแนน 
                     มีการสนับสนุนน้อย            กําหนดให้   2 คะแนน 

มีการสนับสนนุน้อยที่สุด       กําหนดให้   1 คะแนน 
จากนั้นนํามาคํานวณหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็นรายข้อ โดยมีการแปล

ความหมายค่าเฉลี่ย ดังนี้ (บุญชม ศรสีะอาด.  2545: 103) 
   ค่าเฉลี่ย  4.51 - 5.00  หมายถึง     มากที่สุด 
   ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50  หมายถึง     มาก 
   ค่าเฉลี่ย  2.51 - 3.50  หมายถึง     พอประมาณ 
   ค่าเฉลี่ย  1.51 - 2.50  หมายถึง     น้อย 
            ค่าเฉลี่ย  1.00 - 1.50  หมายถึง     น้อยที่สุด 
 5.  นําข้อมลูจากแบบสอบถามด้านความพึงพอใจที่มต่ีอบริการห้องสมุดของครูที่เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ม ี4 ระดับ มาแจกแจงความถี่ โดยกําหนดค่าน้ําหนัก ดังนี้ 
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   มีความพึงพอใจมากที่สุด      กําหนดให้   4 คะแนน 
            มีความพึงพอใจมาก            กําหนดให้   3 คะแนน 
            มีความพึงพอใจน้อย                  กําหนดให ้  2 คะแนน 
            มีความพึงพอใจน้อยที่สุด      กําหนดให้   1 คะแนน 
      จากนั้นนํามาคํานวณหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็นรายข้อ โดยมีการแปลความหมาย
ค่าเฉลี่ย ดังนี้ (บุญชม ศรสีะอาด. 2535: 100) 
            ค่าเฉลี่ย  3.51-4.00    หมายถึง   มากที่สุด 
            ค่าเฉลี่ย  2.51-3.50    หมายถึง   มาก 
            ค่าเฉลี่ย  1.51-2.50   หมายถึง   น้อย 
            ค่าเฉลี่ย  1.00-1.50    หมายถึง   น้อยที่สุด 

6. นําข้อมูลในส่วนของแบบสอบถามแบบปลายเปิดมาแจกแจงความถี่ และพรรณนา 
          7. สถติิที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วยค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 
 

 



บทที่ 3 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัยเรื่อง การติดตามผลการดําเนินงานบริการวิชาการแก่ชุมชนในภาคกลาง ของ

สํานักหอสมุดกลางในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการดําเนินงานในโครงการบริการ
วิชาการที่ย่ังยืนของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  โดยการใช้แบบสอบถามนักเรียน
และครู และแบบสัมภาษณ์ผูบ้ริหารโรงเรียน ซึ่งปรากฏผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
ห้องสมุดโรงเรยีนสเุหรา่บ้านดอน 

โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอนเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดกรุงเทพมหานคร  มีจํานวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น 
404 คน เปิดสอนตั้งแต่ช้ันเด็กเล็กถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3  นกัเรียนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม (จํานวน 
240  คน) และมีครูผู้สอนจํานวน 19 คน  ผู้ช่วยผู้อํานวยการโรงเรียน 1 คน  โดยมีนางสุคนธ์ พงศ์วัฒนา
วิจิตร เป็นผู้อํานวยการโรงเรียน ณ วันที่สมัภาษณ์ (19 กรกฎาคม 2554) ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารโรงเรียน
สุเหร่าบ้านดอนมาแล้ว เป็นเวลา 1 ปี 6 เดือน ส่วนผู้ช่วยผู้อํานวยการเพิ่งเข้ารับตําแหน่งในปีการศึกษา 
2554 จํานวนครูผู้สอน รวม 19 คน เป็นชาย 4 คนหญิง 15 คน อายุระหว่าง 27 - 54 ปี  ประสบการณ์การ
สอน มีต้ังแต่ 1 - 30 ปี ครทูี่สอนระดับอนุบาล มีจํานวน 1 คน ระดับประถมศึกษา 15 คน และระดับ
มัธยมศึกษา 10 คน วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีและปริญญาโท จากสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ 
เทคโนโลยีการศึกษา จิตวิทยา ศิลปะ พลศกึษา การประถมศึกษา เคมี ดุริยางค์ไทย คหกรรมศาสตร ์
ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์การกีฬา การวัดและประเมินผลการศึกษาบรรณารักษศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เป็นต้น นักเรียนที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างมี จํานวน 107 คน แบ่งเป็นระดับประถมศึกษาปทีี่ 4 
จํานวน 46 คน ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 จาํนวน 33 คน และระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 28 คน และ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 1 - 3 จํานวน 103 คน 
 

ห้องสมุดโรงเรียนต้ังอยู่ภายในอาคารเรียน  ขนาด 1 ห้องเรียน พร้อมด้วยโต๊ะนั่งอ่าน  5  ตัว 
และเก้าอ้ี  22  ตัว คอมพิวเตอร์ใช้งานจํานวน  5  เครื่อง และเพื่อการสืบค้น  1  เครื่อง สภาพชั้นหนังสือ
และสภาพห้องสมุดโดยรวม มีสภาพดี แต่เนื่องจากโต๊ะนั่งอ่านมีขนาดใหญ่กว่าโต๊ะมาตรฐานโรงเรียน และ
พื้นที่ค่อนข้างคับแคบ ทําใหก้ารจัดสภาพทางกายภาพค่อนข้างแน่น นอกจากนี้ยังใช้เป็นห้องเรียนสําหรับ
บางวิชาด้วย ห้องสมุดเปิดให้บริการ ระหว่าง 7.00- 8.30 น และ 11.30 -12.30 น.  หอ้งสมุดโรงเรียน
ดําเนินงานในรูปของคณะกรรมการ โดยมีผู้อาํนวยการโรงเรียนเป็นประธาน ครูบรรณารักษ์ 1 คน และ
คณะครูอาจารย์เป็นกรรมการ รวมทั้งสิ้น  8  คน  ภาระงานของครูบรรณารักษ์ประกอบด้วยภาระงาน
สอน 20  ช่ัวโมงต่อสัปดาห์  ภาระงานอื่น 5 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ และภาระงานห้องสมุด 3 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 

ลักษณะการบริหารงานห้องสมุด  ผู้อํานวยการโรงเรียนเป็นผู้กําหนดนโยบายและการบริหาร
จัดการโดยตรง โดยมีบรรณารักษ์ และครูภาษาไทยเป็นผู้ดําเนินงานตามนโยบาย ทั้งนี้เนื่องจากที่ผ่านมามี
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การสับเปลี่ยนตําแหน่งผู้ช่วยผู้อํานวยการ ทําให้การบริหารงานส่วนใหญ่เป็นภาระงานของผู้อํานวยการ
โรงเรียน และแม้ว่าผู้บริหารจะไม่มีนโยบายการพัฒนาห้องสมุดเป็นลายลักษณ์อักษรแต่ได้ให้การสนับสนุน
ในรูปของการจัดงบประมาณแก่ห้องสมุดในการดําเนินงานกิจกรรมของห้องสมุด เช่น จัดหาหนังสือ 
กิจกรรมส่งเสรมิการอ่าน เป็นต้น 

งบประมาณที่จัดให้แก่ห้องสมุดในช่วงปีที่ผ่านมา  พบว่าผู้อํานวยการโรงเรียนได้จัดสรร
งบประมาณประจําปี ทั้งจากหน่วยงานอื่นและงบของโรงเรียน รวมทั้งสิน้ 95,000 บาท ซึ่งเป็นเงินค่า
จัดซื้อหนังสือและค่าดําเนินงานของห้องสมุด สําหรับการแสวงหาแหล่งสนับสนุนด้านการเงินและ
ทรัพยากร ในอดีตเคยได้รับเงินบริจาคจากชุมชนในการพัฒนาห้องสมุด แต่ปัจจุบันชุมชนมั่งเน้นการ
ส่งเสริมศาสนาอิสลาม 
 

ปี 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนังสือ 
(เล่ม) 

ผู้ใช ้
(คน) 

การยืม 
(เล่ม) 

กิจกรรม 
(ครั้ง) 

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

การสนับสนุนครูบรรณารักษ ์ในด้านความรู้ทางบรรณารักษศาสตร์ สํานกัการศึกษา 
กรุงเทพมหานครเคยจัดอบรมความรู้แก่ครบูรรณารักษ์เป็นระยะ  สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ เคยจัดอบรมแก่ครบูรรณารักษ์เมือ่คราวที่จัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนโดยการจัดห้องสมุด
โรงเรียนพร้อมกับการอบรมความรู้เบ้ืองต้นมาแล้วเช่นกัน 

การสนับสนุนห้องสมุดในด้านบุคลากร  ผูอ้ํานวยการโรงเรียนจัดการดําเนินงานของห้องสมุดใน
รูปของคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยครูอาจารย์ที่สอนในกลุ่มวิชาต่างๆ  จํานวน 8  คน  นอกจากนียั้งมี
คณะนักเรียนทําหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ห้องสมุดโดยใช้ช่ือว่า “กลุม่บรรณารักษ์น้อย”  

การให้ความสําคัญต่อห้องสมดุโรงเรียน ผู้อํานวยการกําหนดให้ครูผูส้อนวางแผนการสอนพร้อม
ด้วยกิจกรรมทีต้่องเข้าใช้ห้องสมุด  เช่น การกําหนดชั่วโมงเรียนของนักเรียนชั้นประถมปีที่1 – 3 ให้เข้าไป
เรียนในห้องสมุดหรือการจัดกิจกรรมในโครงการรักการอ่าน หรือให้ครูบรรณารักษ์จัดกิจกรรมส่งเสรมิการ
อ่าน เช่น การเล่านิทาน การแนะนําหนังสือ  กิจกรรมภาษาไทยวันละคํา เป็นต้น นอกจากครูบรรณารักษ์
สอนการใช้ห้องสมุดแก่นักเรยีนที่เข้ามาเรียนในห้องสมุดแล้ว คณะกรรมการห้องสมุดยังจัดหนังสือไว้ตาม
ห้องเรียนเป็นมุมหนังสือเล็กๆ และสับเปลีย่นหนังสือในแต่ละช้ัน เช่น กิจกรรมกระเช้าความรู้เคลื่อนได้  
ต้นไม้ความรู้ เป็นต้น และเพื่อให้นักเรียนมสี่วนร่วมในการบริหารจัดการห้องสมุดโดยมีการจัดต้องชมรม
ห้องสมุดโดยใช้ช่ือว่า กลุ่มบรรณารักษ์น้อย  ห้องสมุดโรงเรียนไม่สามารถเปิดให้บริการนอกเวลาเรียนได้ 
เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่นบัถือศาสนาอิสลาม ผู้ปกครองมีความประสงค์ให้บุตรหลานไปเรียนหลัก
ศาสนาอิสลามหลังเลิกเรียนทกุวัน           
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การปรับปรุงพัฒนาห้องสมุด  ห้องสมุดโรงเรียนได้ปรับเปลี่ยนด้านกายภาพและทรัพยากร
สารสนเทศห้องสมุด ตลอดจนระบบการสืบค้นข้อมูล เมื่อสํานักหอสมุดกลางได้ดําเนินกิจกรรมบริการ
วิชาการชุมชน เมื่อปี 2550  พบว่าเริ่มมีการดําเนินงานจัดทําห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ขึน้  โดยมีโครงการ
จัดหาคอมพิวเตอร์สําหรับการสืบค้นหนังสอืและอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังมีโครงการ
จัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดหาหนังสือเพิ่มเติมด้วยโดยได้รับการสนับสนุนจากกรุงเทพมหานครเป็นหลัก  
ส่วนการสนับสนุนจากชุมชนไม่ค่อยสม่ําเสมอ และส่วนใหญ่เป็นการขอความร่วมมือเฉพาะเรื่องทางศาสนา 

ปัจจัยที่ช่วยเกื้อหนุนความสําเร็จของห้องสมุด  ผู้อํานวยการโรงเรียนมีความเห็นว่าความ
กระตือรือร้นของครูบรรณารักษ์เป็นส่วนที่ดึงดูดบุคลากรในโรงเรียนให้เห็นความสําคัญของห้องสมดุ และ
เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ของห้องสมุด  นอกจากนี้ผู้บริหารโรงเรียนควรเป็น
ผู้สนับสนุนการดําเนินงานของห้องสมุดให้บรรลุผลสําเร็จได้เป็นอย่างดี 

ส่วนปัญหา/อุปสรรค หรือขอ้จํากัดต่างๆ ผู้อํานวยการโรงเรียนมีความเห็นว่าอุปสรรคของ
โรงเรียนคือการโอนย้ายของบุคลากรในระดับต่างๆ ต้ังแต่ ผู้อํานวยการ ผู้ช่วยผู้อํานวยการ ครูผู้สอน ซึ่ง
ส่งผลให้นโยบายการบริหารจัดการของโรงเรียนไม่ต่อเนื่อง รวมถึงการดําเนินงานห้องสมุดโรงเรียนจึงขาด
ความต่อเนื่อง อีกทั้งมีการเปลี่ยนตัวครูครูผูร้ับผิดชอบในการดําเนินงานห้องสมุดบ่อยครั้ง จึงทําให้ขาด
ความชํานาญและทักษะที่จําเป็น 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโรงเรียนสเุหร่าบา้นดอน 
ด้านนิสัยรักการอ่าน พฤติกรรมการใช้ห้องสมุด และความพึงพอใจในการบริการของห้องสมุด  

ปรากฏผลดังนี้ 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลนิสัยรกัการอ่านของนักเรียนประถมศึกษาของโรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน  

พบว่า นักเรียนระดับประถมศึกษามีนิสัยรักการอ่านโดยรวมอยู่ในระดับจริง ( x =3.12) เมือ่จําแนกเป็นราย

ข้อพบว่ามีนิสัยรักการอ่านในระดับจริงมากมีเพียง 1 ข้อ คือ นักเรียนได้รับความรู้ใหม่ๆ จากการอ่านหนังสือ 
( x =3.60) นอกนั้นค่าเฉลี่ยระดับจริงทุกข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยทีเ่ท่ากัน 2 ข้อคอื นักเรียนยืมหนังสือจาก
ห้องสมุดไปอ่าน และนักเรียนชอบอ่านหนังสือในห้องสมดุ ( x =3.31) รองลงมา คือนักเรียนชอบอ่านหนังสือ 
( x =3.30) ดังแสดงในตาราง 1 
 
ตาราง 1  นิสัยรักการอ่านของนักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน 
 

ข้อคําถาม x  S.D. แปลผล 
1. นักเรียนชอบอ่านหนังสือ 3.30 0.55 จริง 
2. นักเรียนอ่านหนังสือที่ชอบซ้ําๆ กันหลายครั้ง 2.64 0.83 จริง 
3. นักเรียนแลกเปลี่ยนหนังสืออ่านกับเพื่อน  2.81 0.89 จริง 
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ตาราง 1 นิสัยรักการอ่านของนักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน (ต่อ) 
 

ข้อคําถาม x  S.D. แปลผล 
4. นักเรียนเล่าเรื่องจากหนังสือที่อ่านให้เพื่อนฟัง 2.65 0.86 จริง 
5. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในห้องสมุด 3.17 0.75 จริง 
6. นักเรียนอ่านหนังสือเมื่อมีเวลาว่าง 3.23 0.67 จริง 
7. นักเรียนคอยดูแลรักษาหนงัสือไม่ให้ชํารุดเสียหาย 3.21 0.62 จริง 
8. นักเรียนยืมหนังสือจากห้องสมุดไปอ่าน 3.31 0.82 จริง 
9. นักเรียนชอบอ่านหนังสือในห้องสมุด 3.31 0.59 จริง 
10. นักเรียนได้รับความรู้ใหม่ ๆ จากการอ่านหนังสือ 3.60 0.58 จริงมาก 

รวม 3.12 0.36 จริง 
 

2.  ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้ห้องสมุดของนักเรียนประถมศึกษาโรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน 
2.1 การเข้าใชห้้องสมุด พบว่านักเรียนใช้ห้องสมุดโรงเรียนในระดับมาก สัปดาห์ 

ละ 5 วัน จํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 10.20 ระดับปานกลาง สัปดาห์ละ 3-4 วัน จํานวน 48 คน คดิ
เป็นร้อยละ 44.90 และระดับน้อย สัปดาห์ละ 1-2 วัน จํานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 44.90 

2.2. วัตถุประสงค์ของการเข้าใช้ห้องสมุดโรงเรียน พบว่านักเรียนเข้าใช้ห้องสมุด 
เพื่อการศึกษาค้นคว้ามากที่สดุ จํานวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 79.40   รองลงมาคือเพื่ออ่านหนังสือ 
จํานวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 68.20  เพื่อทําการบ้าน จํานวน 51 คน คดิเป็นร้อยละ 47.70 และอื่นๆ 
จํานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 21.50 

2.3. การยืมหนังสือของห้องสมุด พบว่านักเรียนยืมหนังสอืไม่บ่อยมีจํานวนมากที่สุด 73  
คน คิดเป็นร้อยละ 68.20 สว่นที่มีการยืมหนังสือบ่อยมีจํานวน 26 คน คดิเป็นร้อยละ 24.30  และที่ไม่
เคยยืมหนังสือในห้องสมุด มจีํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50 

2.4.ประเภทของหนังสือที่นักเรียนชอบอ่าน พบว่านักเรียนประถมศึกษาชอบอ่านหนังสือ 
การ์ตูนมากที่สดุ จํานวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 81.30 รองลงมา คือ นิทาน จํานวน 73 คน คิดเป็นร้อย
ละ 68.20  ความรู้ทั่วไป 64 คน คิดเป็นร้อยละ 59.80  นยิาย จํานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 39.30  
เรื่องเกี่ยวกับอาชีพ 38 คน คดิเป็นร้อยละ 35.50  เรื่องสั้น จํานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 33.60 และ
อื่นๆ  จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ3.70 ตามลําดับ  

3. การวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อบริการห้องสมุดของนักเรียนประถมศึกษา พบว่านักเรียนมี 
ความพึงพอใจต่อบริการของห้องสมุดโดยรวมรวมอยู่ในระดับมาก ( x =3.23) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด จาํนวน 4 ข้อ ได้แก่ ห้องสมุดมีความสะอาดและน่าเข้าใช้ ( x =
3.53) จํานวนหนังสือที่ในห้องสมุดมีเพียงพอ มีครูช่วยเหลอืแนะนําในห้องสมุดอย่างดี ( x =3.51) เท่ากัน 

และ หยิบหนังสือจากช้ันได้ง่าย ( x =3.46) ดังแสดงในตาราง 2 
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ตาราง 2 ความความพึงพอใจต่อการบริการห้องสมุดของนักเรียนประถมศึกษาโรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน 
 

ข้อคําถาม x  S.D. แปลผล 

1. จํานวนหนังสือที่ในห้องสมดุมีเพียงพอ 3.51 0.62 พอใจมากที่สุด 
2. มีหนังสือใหม่เข้ามาในห้องสมุดเสมอ 3.25 0.69 พอใจมาก 
3. หนังสือไม่ชํารุดฉีกขาด 2.90 0.86 พอใจมาก 
4. จํานวนเก้าอ้ีหรือที่นั่งมีเพียงพอ 3.07 0.75 พอใจมาก 
5. จํานวนพื้นที่ของห้องสมุดไม่คับแคบ 3.27 0.72 พอใจมาก 
6. จํานวนคอมพิวเตอร์ใช้ค้นหาหนังสือมีเพียงพอ 2.93 0.91 พอใจมาก 
7. จํานวนคอมพิวเตอร์ใช้สืบค้นอินเทอร์เน็ตมีเพียงพอ 2.94 0.91 พอใจมาก 
8. เวลาเปิด-ปิดของห้องสมุดเหมาะสม 3.37 0.67 พอใจมาก 
9. มีครูช่วยเหลือแนะนําในหอ้งสมุดอย่างดี 3.51 0.66 พอใจมากที่สุด 
10. หยิบหนังสือจากช้ันได้ง่าย 3.46 0.74 พอใจมาก 
11. ห้องสมุดมคีวามสะอาดและน่าเข้าใช้ 3.53 0.65 พอใจมากที่สุด 
12. ห้องสมุดมคีวามเงียบสงบ 2.77 0.90 พอใจมาก 
13. จํานวนหนังสือที่ให้ยืมออกนอกห้องสมุดมีเพียงพอ 3.40 0.64 พอใจมาก 
14. ระยะเวลาที่ให้ยืมมีเพียงพอ 3.24 0.73 พอใจมาก 

รวม 3.23 0.42 พอใจมาก 

 
  4. นิสัยรักการอ่านของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน พบว่านักเรียน
มัธยมศึกษามนีิสัยรักการอ่าน โดยรวมอยู่ในระดับจริง ( x =2.92) เมื่อจําแนกเป็นรายข้อพบว่ามีนิสัยรัก
การอ่านอยู่ในระดับจริงเกือบทุกข้อ โดยเรียงตามลําดับค่าเฉลี่ยสูงสุดดังนี้ นักเรียนได้ความรู้ใหม่ๆ จาก
การอ่านหนังสือ (x =3.32) นักเรียนชอบไปห้องสมุด เพราะมีหนังสือหลากหลายประเภทให้เลือกอ่าน 
( x =3.29) นักเรยีนชอบอ่านหนังสือใหม่ในหอ้งสมุดของโรงเรียน (x =3.13) ดังแสดงในตาราง 3 
 
ตาราง 3  นิสัยรักการอ่านของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน 
 

ข้อคําถาม x  S.D. แปลผล 
1. นักเรียนมักยืมหนังสือจากห้องสมุดโรงเรียนไปอ่าน 2.75 0.78 จริง 
2. นักเรียนอ่านหนังสือพิมพ์ทุกวัน 2.46 0.67 ไม่จริง 
3. เวลาว่างช่วงพักกลางวัน นักเรียนจะไปอ่านหนังสือที่ห้องสมุด 2.97 0.69 จริง 
4. นักเรียนหาหนังสือมาอ่านเพิ่มเติมบทเรียนในแต่ละวิชา 2.70 0.59 จริง 
5. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุดโรงเรียน 2.83 0.65 จริง 
6. นักเรียนชอบอ่านหนังสือเมื่อมีเวลาว่าง 3.08 0.59 จริง 
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ตาราง 3  นิสัยการอ่านของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน (ต่อ) 
 

ข้อคําถาม x  S.D. แปลผล 
7. นักเรียนรู้สกึว่าเวลาหมดอย่างรวดเร็วเมื่ออ่านหนังสือ 3.04 0.79 จริง 
8. นักเรียนชอบอ่านหนังสือใหม่ในห้องสมุดของโรงเรียน 3.13 0.74 จริง 
9. นักเรียนชอบไปห้องสมุด เพราะมีหนังสือหลากหลายประเภทให้เลือกอ่าน 3.29 0.62 จริง 
10. เมื่อนักเรียนอ่านหนังสือเสร็จแล้ว มักเกบ็วางเป็นระเบียบ 3.01 0.66 จริง 
11. เมื่อนักเรียนเกิดความสงสัยในเรื่องใด จะหาหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นมา  
     อ่านให้หายสงสัย  

2.98 0.74 จริง 

12. นักเรียนคอยดูแลหนังสือไม่ให้ชํารุดเสียหาย 3.07 0.65 จริง 
13. นักเรียนและเพื่อนแลกเปลี่ยนหนังสือกันอ่าน 2.68 0.82 จริง 
14. นักเรียนชอบจดบันทึกข้อความหรือเนื้อเรื่องที่น่าสนใจจากหนังสือที่อ่าน 2.57 0.82 จริง 
15. นักเรียนจะคุยหรือเล่าเรื่องจากหนังสือที่อ่านให้เพื่อนฟัง 2.77 0.69 จริง 
16. นักเรียนสามารถนําความรู้ที่ได้รับจากการอ่านหนังสือไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ 2.96 0.66 จริง 
17. นักเรียนได้ความรู้ใหม่ๆ จากการอ่านหนังสือ 3.32 0.69 จริง 

รวม 2.92 0.35 จริง 
 

           5. พฤติกรรมการใช้ห้องสมุดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน  
               5. 1 ความถีใ่นการเข้าใช้ห้องสมุด พบว่านักเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าใช ้
ห้องสมุดโรงเรียนในระดับมาก สัปดาห์ละ 5 วัน จํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 10.60 ในระดับปานกลาง 
สัปดาห์ละ 3-4 วัน จํานวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 60.20  และระดับน้อย สัปดาห์ละ 1-2 วัน จํานวน 30 
คน คิดเป็นร้อยละ 29.10 
               5.2 วัตถุประสงค์ในการเข้าห้องสมุด พบว่านักเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าใช้3 
ห้องสมุดเพื่ออ่านหนังสือมีจํานวนมากที่สุด จํานวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 75.70 เพื่อศกึษาค้นคว้า 
จํานวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 55.30 เพื่อทําการบ้าน จํานวน 23 คน คดิเป็นร้อยละ 22.30 และอื่นๆ 
จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.90 
               5.3 ความถีใ่นการยืมหนังสือ พบว่านักเรียนระดับมัธยมศึกษา ยืมหนังสือไม่ 
บ่อยมีจํานวนมากที่สุด 73 คน คิดเป็นร้อยละ 70.90  ยืมบ่อยครั้ง จํานวน 17 คน คดิเป็นร้อยละ 16.50 
และไม่เคยยืมเลย จํานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 12.60 
               5.4 ประเภทของหนังสือที่นักเรียนชอบอ่าน พบว่า ชอบอ่านหนังสือประเภทการ์ตูนมีจํานวน
มากที่สุด 81คน คิดเป็นร้อยละ 78.60  นทิาน จํานวน  59 คน คิดเป็นร้อยละ 57.30  ความรู้ทั่วไป 
จํานวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 55.30 นวนยิาย จํานวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 41.70 หนังสือเกี่ยวกับ
อาชีพ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 29.10 เรื่องสั้น 25 คน  คิดเป็นร้อยละ 24.30  และอื่นๆ จํานวน 7  คน คิด
เป็นร้อยละ 6.80 
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6. ความพึงพอใจที่มีต่อบริการห้องสมุด พบว่า นักเรียนระดับมัธยมศึกษามีความพึงพอใจโดย 
รวมอยู่ในระดับมาก (x =2.89) เมื่อจําแนกเปน็รายข้อ พบว่ามีความพึงพอใจในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ย
สูงสุด ดังนี้ หยิบหนังสือจากช้ันได้ง่าย (x =3.34) ห้องสมุดมคีวามสะอาดและน่าเข้าใช้ ( x =3.17) มคีรู
ช่วยเหลือแนะนําในห้องสมุดอย่างดีและจํานวนหนังสือที่ในห้องสมุดมีเพียงพอ ( x =3.09) ดังแสดง 
ในตาราง 4 
 

ตาราง 4  ความพึงพอใจต่อบริการของห้องสมุดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน  
 

ข้อคําถาม x  S.D. แปลผล 

1. จํานวนหนังสือที่ในห้องสมดุมีเพียงพอ 3.09 0.69 พอใจมาก 
2.  มีหนังสือใหม่เข้ามาในหอ้งสมุดเสมอ 3.04 0.74 พอใจมาก 
3. หนังสือไม่ชํารุดฉีกขาด 2.84 0.84 พอใจมาก 
4. จํานวนเก้าอ้ีหรือที่นั่งมีเพียงพอ 2.75 0.84 พอใจมาก 
5. จํานวนพื้นที่ของห้องสมุดไม่คับแคบ 2.83 0.93 พอใจมาก 
6. จํานวนคอมพิวเตอร์ใช้ค้นหาหนังสือมีเพียงพอ 2.37 0.94 พอใจน้อย 
7. จํานวนคอมพิวเตอร์ใช้สืบค้นอินเทอร์เน็ตมีเพียงพอ 2.44 0.94 พอใจน้อย 
8. เวลาเปิด-ปิดของห้องสมุดเหมาะสม 3.01 0.87 พอใจมาก 
9. มีครูช่วยเหลือแนะนําในหอ้งสมุดอย่างดี 3.09 0.77 พอใจมาก 
10. หยิบหนังสือจากช้ันได้ง่าย 3.34 0.71 พอใจมาก 
11. ห้องสมุดมคีวามสะอาดและน่าเข้าใช้ 3.17 0.80 พอใจมาก 
12. ห้อสมุดมคีวามเงียบสงบ 2.53 0.87 พอใจมาก 
13. จํานวนหนังสือที่ให้ยืมออกนอกห้องสมุดมีเพียงพอ 3.06 0.79 พอใจมาก 
14. ระยะเวลาที่ให้ยืมมีเพียงพอ 2.92 0.88 พอใจมาก 

รวม 2.89 0.46 พอใจมาก 
 

สําหรับข้อคําถามแบบปลายเปิดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา มีข้อเสนอแนะดังนี้ (1)  ด้าน
กายภาพของห้องสมุด ประกอบด้วย อยากให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มมากขึ้น จํานวน 25 คน  อยากให้
ห้องสมุดมีพื้นที่กว้างมากขึ้น จํานวน 20 คน อยากให้ห้องสมุดเงียบสงบไม่มีเสียงรบกวน จํานวน 13 คน  
อยากให้เพิ่มโต๊ะ-เก้าอ้ีนั่งอ่านมากขึ้น จํานวน 5 คน อยากให้มีอินเตอร์เน็ตเพื่อการสืบค้น จํานวน 4 คน 
(2) ด้านทรพัยากรสารสนเทศ ประกอบด้วยอยากให้มีจํานวนหนังสือเพิ่มมากขึ้น จํานวน 17 คน  อยาก
ให้มีหนังสือใหม่ๆเพิ่มมากขึ้น  จํานวน 13 คน  (3) ด้านการบริการของห้องสมุด ประกอบด้วยอยากให้
เพิ่มเวลาการให้บริการ จํานวน 3 คน อยากให้มีบรรณารกัษ์อยู่ประจําห้องสมุด จํานวน 3 คน อยากให้
ห้องสมุดจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน จํานวน 2 คน 
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7. ความคิดเหน็ของครูโรงเรียนสุเหร่าบ้านดอนเกี่ยวกับการดําเนินงานห้องสมุด                     
7.1 การให้การสนับสนุนการพัฒนาห้องสมุด 

           7.1.1 ช่วงก่อนการพัฒนาห้องสมุด  ครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการสนับสนุนการ 
พัฒนาห้องสมุด โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x =4.66) เมือ่พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ได้แก่ห้องสมุดมีความสาํคัญต่อการเรียนการสอน (x =4.89) สนับสนนุให้มีการพัฒนาห้องสมุด 
( x =4.79) และสนับให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสรมิการอ่าน ( x =4.63) สําหรับความคิดเห็นที่อยู่ในระดับ
มาก คือ นโยบายการพัฒนาห้องสมุดของผู้บริหาร (x =4.32)                                               
                      7.1.2 สําหรับบทบาทของครูในการดําเนินงานพัฒนาห้องสมุด  ครูมีความ
คิดเห็นว่าบทบาทในการให้คําแนะนําเกี่ยวกับแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาห้องสมุดมีจํานวนมากที่สุด 
11 คน รองลงไปคือ  กําหนดให้นักเรียนในชัน้ที่รับผิดชอบไปช่วยทํางาน เมื่อเริ่มการพัฒนาจํานวน 8 คน 
มีบทบาทในการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการหอ้งสมุด จํานวน 7 คน  มีบทบาทในการเข้าร่วมวางแผนงาน
การพัฒนาห้องสมุด จํานวน 6 คน ช่วยเหลอืในเรื่องติดต่อ ประสานงานเพื่อขอความร่วมมือจากชุมชุน 
จํานวน 4 คน และมีบทบาทในการช่วยเหลือเรื่องการระดมทุน เช่น ขอรบับริจาค  1 คน ตามลําดับ  
               7.2 ด้านพฤติกรรมการใช้ห้องสมุดของครู 
                     7.2.1 การเข้าใช้ห้องสมุด พบว่าครูเข้าใช้ห้องสมุดในระดับมาก สัปดาห์ละ 5 
วัน คิดเป็นร้อยละ 15.80 ในระดับปานกลาง สัปดาห์ละ 3-4 วัน จํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 47.40 
และในระดับนอ้ย สัปดาห์ละ 1-2 วัน จํานวน 7 คน คิดเปน็ร้อยละ 36.80 
                     7.2.2 วัตถุประสงค์ในการเข้าใช้ห้องสมุด พบว่าเพื่อศึกษาค้นคว้า มีจํานวนมาก
ที่สุด 15 คน รองลงมาคือ ใช้เพื่อเตรียมการสอน จํานวน 13 คน และเพื่ออ่านหนังสือเพื่อความบันเทิง 
จํานวน 11 คน  
                      7.2.3 ความถี่ในการยืมหนังสือออกนอกห้องสมุด พบว่าครูยืมหนังสือ นานๆ 
ครั้ง มากที่สุด จํานวน 15 คน รองลงมา คือ บ่อยครั้ง จํานวน 3 คน และไม่เคย จํานวน 1 คน 
                     7.2.4 ประเภทของหนังสือที่เลือกอ่าน  พบว่าครูชอบอ่านหนังสือประเภท  
ความรู้ทั่วไปมากที่สุด จํานวน 14 คน รองลงมาคือ ตํารา/วิชาการ จํานวน 13 คน คูม่อืประกอบอาชีพ 
จํานวน 11 คน  หนังสืออื่นๆ จํานวน 8 คน เรื่องสั้น จํานวน 7 คน และนยิาย จํานวน 5 คน ตามลําดับ 
                     7.2.5 ความถี่ของการนํานักเรียนมาจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนการสอนใน
ห้องสมุด พบว่า ครูนํานักเรียนมาจัดกิจกรรมนานๆ ครั้ง มากท่ีสุด จํานวน 15 คน ส่วนนํามาจัดกิจกรรม
บ่อยครั้ง จํานวน 4 คน   
              7.3  ด้านความพึงพอใจที่มีต่อบริการห้องสมุด 

พบว่าครูโรงเรียนสุเหร่าบ้านดอนมีความพึงพอใจที่มีต่อบริการห้องสมุดโดย 
รวมอยู่ในระดับมาก ( x =2.77) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ครมูีความพึงพอใจในมนุษยสัมพันธ์ของผู้
ให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด ( x =3.53) ข้อที่อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ระยะเวลาในการให้ยืม ( x = 3.21) 
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รองลงมามีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 4 ข้อคือ จํานวนหนังสือที่ในห้องสมุดมีเพียงพอ ความสะดวกในการหยิบตัวเล่ม
จากช้ัน และบริเวณที่นั่งอ่านสะอาด/เรียบร้อย ความสะดวกของเคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ( x =3.11) 

เท่ากัน ดังแสดงในตาราง 5 
 

ตาราง 5  ความพึงพอใจที่มีต่อบริการห้องสมุดของครูโรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน 
 

ข้อคําถาม x  S.D. แปลผล 

1. จํานวนหนังสือที่ในห้องสมดุมีเพียงพอ 3.11 0.57 มาก 
2.  ความทันสมัยของหนังสือในห้องสมุด 3.05 0.62 มาก 
3. สภาพตัวเล่มหนังสือ (เก่า ชํารุด) 2.16 0.60 น้อย 
4. จํานวนที่นั่งอ่าน 2.21 0.42 น้อย 
5. จํานวนพื้นที่โดยรวมของห้องสมุด 2.05 0.52 น้อย 
6. จํานวนคอมพิวเตอร์ใช้ในการค้นหาหนังสือ 2.05 0.52 น้อย 
7. จํานวนคอมพิวเตอร์ใช้ในการสืบค้นอินเทอร์เน็ต 2.00 0.58 น้อย 
8. เวลาเปิด-ปิดของห้องสมุด 2.74 0.56 มาก 
9. การมีส่วนร่วมในการแนะนําหนังสือเข้าห้องสมุด 2.58 0.84 มาก 
10. การส่งเสรมิการจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนการสอน 2.95 0.78 มาก 
11. ความสะดวกในการหยิบตัวเล่มจากช้ัน 3.11 0.46 มาก 
12. สภาพความเรียบร้อยของชั้นวางหนังสือ 2.84 0.69 มาก 
13. บริเวณที่นั่งอ่านสะอาด/เรียบร้อย 3.11 0.57 มาก 
14. ความเงียบสงบในห้องสมุด 2.58 0.69 มาก 

15. แสงสว่างในห้องสมุด 3.05 0.62 มาก 

16. ความสะดวกของเคาน์เตอร์บริการยืม-คืน 3.11 0.57 มาก 

17. ป้ายประกาศ/ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 2.95 0.62 มาก 

18. มนุษยสัมพันธ์ของผู้ให้บริการ 3.53 0.61 มากที่สุด 

19. จํานวนหนังสือที่ให้ยืม 2.95 0.62 มาก 

20. ระยะเวลาในการให้ยืม 3.21 0.42 มาก 
รวมทั้งหมด 2.77 0.30 มาก 

 
   ห้องสมุดพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) 

ห้องสมุดพระพุฒาจารย์ (โต พรหฺมรํส)ี วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร ต้ังขึ้นเพื่อให้ภิกษุ 
สามเณร ศึกษาค้นคว้า และใช้เวลาว่างจากการเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรมเพื่ออ่านหนังสือประเภท
ต่างๆ ที่มีความหลากหลายมากขึ้น เดิมหนงัสือส่วนใหญ่เป็นหนังสือที่ได้รับริจาค ไม่มีการจัดเก็บตาม
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หมวดหมู่ จากนั้นมีการปรับปรุงห้องสมุด โดยมีนิสิตจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ มาจัดหมวดหมู่หนังสือให้
บางส่วน และเมื่อ พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้จัดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัด
ระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร สํานักหอสมุดกลางจึงได้จัดโครงการพัฒนาห้องสมุดขึ้น  โดยมีการสํารวจ
ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดพระพุฒาจารย์ (โต พรหฺมรํสี) ทั้งหมด พิจารณาคัดเลือกหนังสือเพื่อ
การจําหน่ายออก วิเคราะห์หมวดหมู่ และลงรายการในฐานข้อมูลในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ จัดกายภาพ
ของห้องสมุดใหม่เพื่อให้ภูมิทศัน์ของห้องสมุดดีขึ้น จัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพิ่มเติม ตลอดจนอบรมการ
ใช้ห้องสมุดใหแ้ก่ผู้ใช้บริการ ซึ่งประกอบด้วยภิกษุ สามเณร แม่ชี และบคุคลทั่วไป 

ห้องสมุดพระพุฒาจารย์ (โต พรหมฺรํส)ี  วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร เป็นอาคารเอกเทศ และ
ต้ังอยู่ที่ช้ัน 2 มีจํานวนที่นั่งอ่านประกอบด้วยโต๊ะ 2  ตัว และเก้าอ้ี  40  ตัว คอมพิวเตอร์ใช้งานจํานวน  4  
ตัว  เวลาการให้บริการของห้องสมุด 12.00 -  20.30 น. 

พระครูปลัดธีรวัฒน์ (เผชิญ กวิวํโส) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม เลขานุการเจ้าคณะ
แขวงศิริราช  ปฏิบัติหน้าที่บริหารงานห้องสมุดพระพุฒาจารย์ (โต พรหมฺรํสี) โดยได้รับมอบหมายจาก   
เจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร ทําหน้าที่กํากับดูแลห้องสมดุ มาเป็นเวลา 4 ปี โดยมีผู้ช่วยงาน
บริหารโรงเรียนในรูปของคณะกรรมการ จํานวน 15 รูป  ซึ่งอายุอยู่ระหว่าง 29 ปี - 51 ปี ประสบการณ์
การสอนตั้งแต่ 3 ปี – 12 ปี สอนระดับประถมศึกษา 2 รปู ระดับมัธยมศึกษา 8 รูป และไม่ได้สอน 5 รูป
และมีฆราวาสทําหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ห้องสมุด 1 คน 

การสนับสนุนการบริหารงานห้องสมุดแม้ไม่มีนโยบายเป็นลายลักษณ์อกัษรแต่ได้ให้การสนับสนุน
ในรูปของการจัดงบประมาณ ให้กับห้องสมุดเพื่อให้ภิกษุ สามเณร ศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ทางสายสามัญ   
แต่เดิมการบริหารงานของห้องสมุดอยู่ในรูปของคณะกรรมการซึ่งได้รับการแต่งต้ังจากท่านเจ้าอาวาส 
ต้ังแต่ปี 2550 เพื่อบริหารจัดการห้องสมุดซึง่ได้รับการพัฒนาจากสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนค  
รินทรวิโรฒ ใหเ้ป็นห้องสมุดมาตรฐาน มีการจัดหมวดหมู่หนังสือ มีฐานขอ้มูลอัตโนมัติ โดยมีฆราวาส 1 
คน เป็นอาสาสมัครโดยทําหน้าที่เปิด – ปิด ห้องสมุด และให้บริการแนะนําการสืบค้นฐานข้อมูล การ
สืบค้นทางอินเทอร์เน็ต การบริการยืม-คืนหนังสือ ตลอดจนดูแลความเรยีบร้อยทางกายภาพของห้องสมุด  
สําหรับคณะกรรมการที่ได้รบัการแต่งต้ังต้ังแต่ปี 2550 บางรูปได้ไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศ  บางรูปย้ายไป
จําพรรษาที่วัดอื่นๆ และบางรูปได้รับการแต่งต้ังให้มีสมณศักด์ิสูงขึ้นทําให้มีศาสนกิจมากมายจนไม่สามารถ
เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมของห้องสมุดได้อีก  เดิมการบริหารงานอยู่ในรูปของคณะกรรมการ เพื่อร่วม
ในการจัดทําโครงการต่างๆ การจัดสรรงบประมาณให้กับห้องสมุด โดยมีฆราวาสรับหน้าที่ให้บริการการใช้
ภายในห้องสมุด  ต่อมากรรมการหลายรูปได้สึกไปบ้าง ย้ายไปบ้างหรือเลื่อนสมณศักด์ิจนไม่เวลาเพียง
พอที่จะเข้า มาบริหารจัดการห้องสมุด 

สําหรับงบประมาณห้องสมุด มีคณะกรรมการห้องสมุดร่วมกันพิจารณาจัดสรรงบประมาณ โดย
ทําเรื่องร้องขอไปยังผู้ช่วยเจ้าอาวาสเพื่ออนุมัติเงินจากกองทุนสําหรับนักเรียนวัดระฆังฯ ซึ่งการอนุมัติจะ
ทําเป็นครั้งคราวไม่มีงบประมาณประจําปี  ส่วนการสนับสนุนบรรณารักษ์ในด้านความรู้ทาง
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บรรณารักษศาสตร์นั้นได้ร่วมกับสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จดัอบรมด้านการใช้
ฐานข้อมูล ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ การวิเคราะห์หมวดหมู่หนังสือ การจัดเรียงหนังสือ การบริการช่วย
การศึกษาค้นคว้า และการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต สําหรับปัจจัยที่ช่วยเกื้อหนุนความสําเร็จของ
ห้องสมุด พระครูปลัดธีรวัฒน์ เห็นว่าปัจจัยที่จะทําให้ห้องสมุดประสบความสําเร็จได้นั้นควรได้รับการ
สนับสนุนในด้านสถานที่ บุคลากร งบประมาณและผูใ้ช้บริการ 

ส่วนปัญหา/อุปสรรค หรือขอ้จํากัดต่างๆ มีดังนี้ 
สถานที่ต้ัง  หอ้งสมุดพระพุฒาจารย์ฯ อยู่ห่างจากโรงเรียนปริยัติธรรม ทําใหส้ามเณรไม่มีเวลา

เพียงพอที่จะไปศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เนื่องจากการเรียนวิชานักธรรมและวิชาบาลี ต้องใช้เวลาในการ
ท่องจําเป็นส่วนใหญ ่เวลาที่เรียน ต้ังแต่ 9.00 – 11. 00 น . และ 18.00 -21.00 น.  เวลาพักกลางวัน 
12.00 -13.00 น. เวลาที่เหลอืสามเณรต้องทุ่มเทให้การทอ่งบทเรียนพระปริยัติธรรมมากเป็นพิเศษ ความ
สนใจในการศกึษาค้นคว้าความรู้สายสามัญจึงลดความสําคัญลง การเดนิทางมาที่ห้องสมุดจึงมีน้อยลง 

งบประมาณ การอนุมัติงบประมาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสที่กํากับดูแลเป็นผูพ้ิจารณา  ซึ่งเป็นการ
จัดสรรงบประมาณเป็นครั้งคราว แล้วแต่ว่าคณะกรรมการเสนอให้พิจารณาอนุมัติ ทําให้ห้องสมุดได้รับ
งบประมาณไม่สม่ําเสมอ 

บุคลากร  ภิกษุสามเณรมีจํานวนทั้งสิ้น ประมาณ 80 รูป  เป็นพระนวกะ (พระบวชใหม่) 
ประมาณ 18  รูป สามเณร  10  รูป  นอกนั้นเป็นพระที่มีสมณศกัด์ิสูง ซึ่งมีทั้งการย้าย การสึกจากพระ 
หรือไปเป็นสมณทูตอยู่ต่างประเทศ สามเณรที่เคยช่วยงานเมื่อสึกออกไป การดําเนินงานในห้องสมุดจึงไม่
ต่อเนื่อง  ขาดทีมทํางานที่เขม้แข็ง และผู้ทีท่ําหน้าที่เป็นบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุดไม่มีความรู้
ความสามารถทางบรรณารักษศาสตร์เพื่อให้สามารถทํางานเทคนิคและจัดกิจกรรมของห้องสมุดอย่าง
สม่ําเสมอและต่อเนื่อง 

ความคิดเห็นของคณะกรรมการห้องสมุดเกี่ยวกับการดําเนินงานห้องสมุด 
1. การให้การสนับสนุนการพัฒนาห้องสมุด 

1.1 ช่วงก่อนการพัฒนาห้องสมุด พบว่ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนา 
ห้องสมุด โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x =4.03) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่ามีความคิดเห็นในระดับมากในข้อ 
ห้องสมุดมีความสําคัญต่อการเรียนการสอน ( x =4.40) สนับให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ( x =
4.07) นโยบายการพัฒนาห้องสมุดของผู้บริหาร (x =3.93) และสนับสนุนให้มีการพัฒนาห้องสมุด (x =
3.73) 

สําหรับบทบาทของครูในการดําเนินงานพัฒนาห้องสมุด  มีความคิดเหน็ว่ามีบทบาทใน 
การให้คําแนะนําเกี่ยวกับแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาห้องสมุด จํานวนมากที่สุด 7 รูป รองลงไปคือ  
ช่วยเหลือในเรื่องติดต่อ ประสานงานเพื่อขอความร่วมมือจากชุมชุน จํานวน 6 รูป มีบทบาทในการ
ช่วยเหลือเรื่องการระดมทุน เช่น ขอรับบริจาค จํานวน 5 รูป เข้าร่วมวางแผนงานการพัฒนาห้องสมุด 
จํานวน 4 รูป กําหนดให้นักเรียนในชั้นที่รับผิดชอบไปช่วยทํางาน เมื่อเริ่มการพัฒนา 4 รูป และเข้าร่วม
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เป็นคณะกรรมการห้องสมุด จํานวน 3 รูป  
1.2 ระหว่างดําเนินงานการพัฒนาห้องสมุด พบว่ากลุ่มที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาห้องสมุด  

ในฐานะที่เป็นกรรมการมีความคิดเห็นว่า เป็นกรรมการฝา่ยประเมินผล จํานวน 4 รูป เป็นผู้ร่วม
สังเกตการณ์ และจัดหาทุน จาํนวน 3 รูป และเป็นกรรมการในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน จํานวน 2 
รูป  ส่วนกลุม่ที่ไม่ได้เป็นกรรมการมีความคดิเห็นว่า สามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาห้องสมุด ดังนี้ ให้
คําปรึกษาแนะนําในการทํางาน เช่น การจัดสถานที่ และตกแต่งภายในห้องสมุด จํานวน 8 รูป มีส่วนช่วย
ในการคัดเลือกหนังสือ จํานวน 6 รูป สนับสนุนให้นักเรียนมาช่วยงานห้องสมุดต่อเนื่องจํานวน จํานวน 6 
รูป และมสี่วนร่วมในการเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับ “การใช้หอ้งสมุด” จํานวน 3 รูป  

2. ด้านพฤติกรรมการใช้ห้องสมุด เนื่องจากขณะที่ไปเก็บข้อมูลคณะวิจัยไม่สามารถเก็บข้อมูลของ
ผู้ใช้ห้องสมุดได้ จึงได้เก็บข้อมูลจากคณะกรรมการห้องสมุดซึ่งเป็นผู้ใชห้้องสมุดด้วยเช่นกัน จํานวน 15 รูป 

2.1 การเข้าใช้ห้องสมุด พบว่าคณะกรรมการฯ เข้าใช้ห้องสมุดในระดับมาก สัปดาห์ละ 5  
วัน  จํานวน 1 รูป ในระดับปานกลาง สัปดาห์ละ 3-4 วัน  จํานวน 1 รูป และในระดับนอ้ย สัปดาห์ละ 1-2 
วัน จํานวน 13 รูป 

2.2 วัตถุประสงค์ในการเข้าใช้ห้องสมุด พบว่าคณะกรรมการฯเข้าใช้ห้องสมุดเพื่อ 
การศึกษาค้นคว้า จํานวน 12 รูป  อ่านเพื่อความบันเทิง จํานวน 11 รูป และเข้าใช้เพื่อเตรียมการสอน 
จํานวน 5 รูป 

2.3 การยืมหนงัสือออกนอกห้องสมุด พบว่ามีการยืมนานๆ ครั้ง จํานวน 11 รูป  และไม่ 
เคยยืมเลย จํานวน 4 รูป 

2.4 ประเภทของหนังสือที่เลือกอ่าน พบว่า ประเภทที่ชอบอ่านมากที่สุด คือ หนังสือ 
ความรู้ทั่วไป และตําราวิชาการ จํานวน 11 รูป  รองลงมา คือ คู่มือประกอบอาชีพ จํานวน 3 รูป และ  
หนังสืออื่นๆ จาํนวน 1 รูป 

2.5 การนํานักเรียนมาจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนการสอนในห้องสมุด พบว่าไม่เคยเลยมี 
จํานวน 8 รูป  นาน ๆ ครั้ง จาํนวน 7 รูป 

3.  ด้านความพึงพอใจที่มีต่อบริการห้องสมุด 
พบว่าครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมมีความพึงพอใจที่มีต่อบริการห้องสมุดโดยรวมอยู่ใน 

ระดับมาก ( x =2.50) เมื่อจําแนกเป็นรายข้อ พบว่าความพึงพอใจที่อยู่ในระดับมาก จํานวน 8 ข้อ โดยเรียง
ตามลําดับจากค่าเฉลี่ยมาก และมีค่าเฉลี่ยเทา่กัน ได้แก่ สภาพความเรียบร้อยของชั้นวางหนังสือ แสงสว่างใน
ห้องสมุด (x =2.73) เท่ากัน รองลงมา ความสะดวกในการหยิบตัวเล่มจากช้ัน ความเงียบสงบในห้องสมดุ 

( x =2.67) เท่ากัน และค่าเฉลี่ย จํานวน 6 เท่ากัน คือ จํานวนหนังสือที่ในห้องสมุดมีเพียงพอ จํานวนที่นั่งอ่าน 

ระยะเวลาในการให้ยืม มนุษยสัมพันธ์ของผู้ให้บริการ จํานวนคอมพิวเตอร์ใช้ในการค้นหาหนังสือ และการมี
ส่วนร่วมในการแนะนําหนังสือเข้าห้องสมุด ( x =2.53) ตามลําดับ ดังแสดงในตาราง 6 
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ตาราง 6 ความพึงพอใจที่มีต่อบริการห้องสมุดของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
 

ข้อคําถาม x  S.D. แปลผล 

1. จํานวนหนังสือที่ในห้องสมดุมีเพียงพอ 2.53 0.64 มาก 
2.  ความทันสมัยของหนังสือในห้องสมุด 2.47 0.64 น้อย 
3. สภาพตัวเล่มหนังสือ (เก่า ชํารุด) 2.27 0.46 น้อย 
4. จํานวนที่นั่งอ่าน 2.53 0.64 น้อย 
5. จํานวนพื้นที่โดยรวมของห้องสมุด 2.47 0.64 น้อย 
6. จํานวนคอมพิวเตอร์ใช้ในการค้นหาหนังสือ 2.53 0.52 มาก 
7. จํานวนคอมพิวเตอร์ใช้ในการสืบค้นอินเทอร์เน็ต 2.40 0.63 น้อย 
8. เวลาเปิด-ปิดของห้องสมุด 2.33 0.72 น้อย 
9. การมีส่วนร่วมในการแนะนําหนังสือเข้าห้องสมุด 2.53 0.83 มาก 
10. การส่งเสรมิการจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนการสอน 2.40 0.91 น้อย 
11. ความสะดวกในการหยิบตัวเล่มจากช้ัน 2.67 0.62 มาก 
12. สภาพความเรียบร้อยของชั้นวางหนังสือ 2.73 0.46 มาก 
13. บริเวณที่นั่งอ่านสะอาด/เรียบร้อย 2.47 0.74 น้อย 

14. ความเงียบสงบในห้องสมุด 2.67 0.49 มาก 

15. แสงสว่างในห้องสมุด 2.73 0.46 มาก 

16. ความสะดวกของเคาน์เตอร์บริการยืม-คืน 2.47 0.64 น้อย 

17. ป้ายประกาศ/ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 2.33 0.62 น้อย 

18. มนุษยสัมพันธ์ของผู้ให้บริการ 2.53 0.64 มาก 
19. จํานวนหนังสือที่ให้ยืม 2.47 0.64 น้อย 
20. ระยะเวลาในการให้ยืม 2.53 0.52 มาก 

รวมทั้งหมด 2.50 0.39 มาก 
 
 

ห้องสมุดโรงเรยีนบ้านวังตาอินทร ์
สํานักหอสมุดกลาง และกลุม่รักศิลปะที่ช่ือว่า “กลุ่มสารกิา” ร่วมกันจดัโครงการพัฒนาห้องสมุด

โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ จังหวัดลพบุรี ในระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2547 – 15 กมุภาพันธ์ 2548  
โดยบุคลากรสํานักหอสมุดกลางดําเนินการจัดซื้อหนังสือ วัสดุสื่อการเรียนการสอน ครภัุณฑ์ของห้องสมุด 
รวมทั้งปรับปรุงกายภาพของห้องสมุด ตลอดจนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ซึ่งห้องสมุดโรงเรียนบ้าน
วังตาอินทร์เป็นห้องสมุดแห่งแรก ๆ ทีท่างสาํนักหอสมุดกลางได้ดําเนินการอย่างเต็มรูปแบบ   
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โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ จังหวัดลพบุรี เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  เปิดรบัต้ังแต่ช้ันเด็กเล็ก ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีจาํนวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น 313 คน นกัเรียน
ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 3 จํานวน 185 คน แยกเป็นประถมศึกษาปีที่ 4 จํานวน 22 คน  ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 จํานวน 21  คน  ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 6 จํานวน 18 คน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 
จํานวน 67 คน ครูผูส้อนมีจํานวนรวมทั้งสิ้น 14 คน เป็นชาย 5 คน และหญิง 9 คน ช่วงอายุระหว่าง 27 - 
56 ปี ทั้งหมดมีวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์การสอน ต้ังแต่ 1 - 34 ปี  สอนระดับ
อนุบาล 2 คน  ระดับประถมศึกษา 6 คน และระดับมัธยมศึกษา 6 คน  มีนายเดชา ศรีนาราง ปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านวังตาอินทร์มาเป็นเวลา 4 ปี 9 เดือน เนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก
จึงไม่มีผู้ช่วยผูอ้ํานวยการโรงเรียน 

ห้องสมุดโรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ มีขนาด 60 ตารางเมตร ต้ังรวมอยู่ในอาคารสํานักผู้อํานวยการ 
มีโต๊ะอ่านขนาดเล็ก 5 ตัว ไมม่ีเก้าอ้ีนั่งอ่าน เปิดบริการระหว่างวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 7.30 – 15.30 น.  
สภาพชั้นหนังสือและสภาพห้องสมุดโดยรวมช้ันหนังสือบางส่วนมีสภาพชํารุด และห้องสมดุมีพื้นที่เล็ก
เกินไปไม่เพียงพอแก่การให้บริการ  และไมม่ีอัตราครูบรรณารักษ์โดยตรง ดําเนินงานโดยครูผู้สอน 4 คน 
และนักเรียนทาํหน้าที่เจ้าหน้าที่ห้องสมุด จาํนวน 7 คน ในการบริหารงานห้องสมุด  ผูอ้ํานวยการเป็นผู้
กําหนดนโยบายและบริหารจดัการโดยตรงโดยมีครูผู้ปฏิบัติหน้าที่บรรณารักษ์ และครภูาษาไทยเป็นผู้
ดําเนินงานตามนโยบาย ซึ่งไม่ได้กําหนดเป็นลายลักษณ์อกัษร  แต่ให้การสนับสนุนในรปูของการ
มอบหมายงานให้คณะครผูู้สอนเข้าร่วมกิจกรรมของห้องสมุดได้มอบให้ครูผู้สอนเป็นผู้ดําเนินงาน และมี
ครูผู้สอนอื่นๆเข้าร่วมกิจกรรมเป็นครั้งคราว  ปัจจุบันครูผูป้ฏิบัติงานบรรณารักษ์ มีภาระงานสอน
คณิตศาสตร์ 18 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 

การสนับสนุนด้านงบประมาณ ผู้อํานวยการโรงเรียนจัดสรรเงินงบประมาณประจําปีแก่ห้องสมุด
โดยได้งบสนับสนุนวิชาการจากสํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานประมาณปีละ 2,000  บาท 

 

ปี 
งบประมาณ 

(บาท) 
จํานวนหนังสือ 

(เล่ม) 
จํานวนผู้ใช้ 

(คน) 
จํานวนการยืม 

(เล่ม) 
จํานวนกิจกรรม 

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

 

นอกจากนี้สํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดการอบรมครูบรรณารักษ์ซึง่ครูผู้ทําหน้าที่
บรรณารักษ์ของ โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์เข้าอบรม  ทําให้โรงเรียนขาดครูผู้สอนและต้องจ้างครูมาสอน
แทน โดยทางโรงเรียนได้จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าตอบแทน  ประมาณ 4,500 บาท ต่อเดือน 
ผู้อํานวยการโรงเรียนได้กําหนดให้ให้นักเรียนช่วยงานในห้องสมุด คณะนกัเรียนจํานวน 7 คนซึ่งคัดเลือก
โดยครูผู้ทําหนา้ที่คัดเลือกนักเรียน ผู้อํานวยการไม่ได้กําหนดให้ครูผูส้อนวางแผนการสอนโดยเข้าใช้
ห้องสมุด โดยให้ครูผู้สอนพิจารณาตามความเหมาะสมของบทเรียน เช่นจัดกิจกรรมเลา่นิทาน หรือแนะนํา
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หนังสือในช่วงเทศกาลต่างๆ  สําหรับการสอนการใช้ห้องสมุดนักเรียนที่เป็นเจ้าหน้าที่ห้องสมุดจะให้
คําแนะนําให้แก่ผู้เข้าใช้ 

การปรับปรุงพัฒนาห้องสมุดห้องสมุดของโรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ พบว่าได้มีการย้ายจาก 
ห้องสมุดเดิมซึง่มีพื้นที่ประมาณ 2 ห้องเรียน มาอยู่ที่ช้ัน 1  บริเวณเดียวกับสํานักงานผู้อํานวยการ มีพื้นที่
ประมาณ 0.5 ห้องเรียน ซึ่งถือว่าเล็กลงกว่าเดิม ทําให้ขนาดดูคับแคบ มพีื้นที่ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ
ในช่วงเวลาพักกลางวัน ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวที่นักเรียนจะสามารถเข้าใชบ้ริการห้องสมุดได้ ดังนั้น ทาง
โรงเรียนจึงมีโครงการที่ขยายห้องสมุดให้เป็นอาคารเอกเทศ โดยจะขอจัดสรรงบประมาณสนับสนุนจากทั้ง
ภาครัฐ ชุมชนและองค์กรเอกชนต่างๆ นอกจากนี้ผู้อํานวยการโรงเรียนมีแนวคิดในการจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์เพื่อจัดทําหนังสืออิเล็กทรอนกิส์ และสื่อต่างๆ เพื่อให้บริการแก่ครูและนักเรียน 

การแสวงหาแหล่งสนับสนุนจากชุมชนหรือที่อื่น ๆ โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ส่วนใหญ่ได้รับความ 
สนับสนุนจากชุมชนในรูปของแรงงาน เช่น โรงเรียนปลูกข้าวเพื่อใช้บริโภคในโรงเรียน โดยมีผู้ปกครองมา
ช่วยทําในกิจกรรมนี้ ต้ังแต่การไถ่ว่าน การเก็บเกี่ยวพืชผล ตลอดจนการจัดการดูแลสภาพของดิน ขณะที่
ความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปตามนโยบายของผู้บริหารองค์กร 
โดยทางโรงเรียนจะเชิญมาประชุมภาคเรียนละ 2 ครั้ง แต่ความช่วยเหลือส่วนใหญ่ที่ได้รับไม่ใช่ในเรื่องของ
งบประมาณ 

ปัจจัยที่ช่วยเกื้อหนุนความสําเร็จของห้องสมุด ผู้อํานวยการโรงเรียนมีความเห็นว่าการจัดกิจกรรม 
ส่งเสริมการอ่านของครูบรรณารักษ์จะเป็นส่วนดึงดูดบุคลากรในโรงเรียนให้เห็นความสําคัญของห้องสมุด
และเข้ามามีสว่นร่วมในการดําเนินกิจกรรมต่างๆของห้องสมุด  นอกจากนี้เห็นว่าความร่วมมือของ
ครูผู้สอนจะมสีว่นให้การดําเนินงานของห้องสมุดให้บรรลุผลสําเร็จได้เป็นอย่างดี 

ปัญหา/อุปสรรค หรือข้อจํากัดต่างๆ  ผู้อํานวยการโรงเรียนมีความเห็นว่าโรงเรียนมีข้อจํากัดใน
เรื่องของงบประมาณ ซึ่งไม่เพยีงพอในการที่พัฒนาห้องสมุดให้เจริญก้าวหน้าอีกทั้งห้องสมุดควรมีครู
บรรณารักษ์ทีม่ีความต้ังใจทีพ่ัฒนาห้องสมุดอย่างแท้จริง สําหรับอาคารสถานที่ของห้องสมุดโรงเรียนบ้าน
วังตาอินทร์ยังอยู่ในระหว่างการรองบประมาณจากทางภาครัฐ 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโรงเรียนบา้นวังตาอินทร์   
ด้านนิสัยรักการอ่าน พฤติกรรมการใช้ห้องสมุด และความพึงพอใจในการบริการของห้องสมุดของ

นักเรียนระดับประถมศึกษา ปรากฏดังนี้ 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลนิสัยรกัการอ่านของนักเรียนประถมศึกษาของโรงเรียนบ้านวังตาอินทร์  

พบว่านักเรียนระดับประถมศึกษามีนิสัยรักการอ่านโดยรวมอยู่ในระดับจริง ( x =2.96) เมื่อพิจารณาเป็น

รายข้อ พบว่าข้อที่อยู่ในระดับจริงที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด มีดังนี้ นักเรียนได้รีบความรู้ใหม่ๆ  จากการอ่านหนังสือ 
( x =3.33) นักเรยีนคอยดูแลรักษาหนังสือไม่ให้ชํารุดเสียหาย (x =3.31) นักเรียนชอบอ่านหนังสือใน

ห้องสมุด (x =3.18) ดังแสดงในตาราง 7 
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ตาราง 7  นิสัยรักการอ่านของนักเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ 
 

ข้อคําถาม x  S.D. แปลผล 
1. นักเรียนชอบอ่านหนังสือ 2.87 0.56 จริง 
2. นักเรียนอ่านหนังสือที่ชอบซ้ําๆ กันหลายครั้ง 2.84 0.86 จริง 
3. นักเรียนแลกเปลี่ยนหนังสืออ่านกับเพื่อน  2.49 0.91 ไม่จริง 
4. นักเรียนเล่าเรื่องจากหนังสือที่อ่านให้เพื่อนฟัง 2.74 0.87 จริง 
5. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในห้องสมุด 2.79 0.52 จริง 
6. นักเรียนอ่านหนังสือเมื่อมีเวลาว่าง 2.92 0.78 จริง 
7. นักเรียนคอยดูแลรักษาหนงัสือไม่ให้ชํารุดเสียหาย 3.31 0.74 จริง 
8. นักเรียนยืมหนังสือจากห้องสมุดไปอ่าน 3.11 0.84 จริง 
9. นักเรียนชอบอ่านหนังสือในห้องสมุด 3.18 0.53 จริง 
10. นักเรียนได้รับความรู้ใหม่ ๆ จากการอ่านหนังสือ 3.33 0.70 จริง 

รวม 2.96 0.45 จริง 
 

2.  พฤติกรรมการใช้ห้องสมุดของนักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ 
2.1 การเข้าใชห้้องสมุดของนักเรียนระดับประถมศึกษา พบว่านักเรียนเข้าใช้ห้องสมุด 

โรงเรียนในระดับมาก สัปดาห์ละ 5 วัน จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 11.40 ในระดับปานกลาง สัปดาห์ละ 
3-4 วัน คิดเปน็ร้อยละ 55.70 และสัปดาห์ละ 1-2 วัน จํานวน 20 คน คดิเป็นร้อยละ 32.80 

2.2 วัตถุประสงค์ของนักเรียนในการเข้าใช้ห้องสมุด พบว่านักเรียนเข้าใช้ห้องสมุดเพื่อ 
การศึกษาค้นคว้า มีจํานวนมากที่สุด 40 คน  คิดเป็นร้อยละ 65.60  เพ่ืออ่านหนังสือ จํานวน 30 คน คิด
เป็นร้อยละ 49.20 เพื่อทําการบ้าน จํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 18.00 ส่วนอื่นๆ มีจาํนวน 1 คน คดิ
เป็นร้อยละ 1.60 
                     2.3. การยืมหนังสือออกนอกห้องสมุด พบว่านักเรียนยืมหนังสือไม่บ่อยมีจํานวนมากที่สุด 
32 คน คิดเป็นร้อยละ 52.50 ยืมบ่อยครั้ง จาํนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ39.30 และไม่เคยยืมมีจํานวน 5 
คน คิดเป็นร้อยละ 8.20 
                     2.4 ประเภทของหนังสือที่นักเรียนชอบอ่าน พบว่าหนังสือที่นักเรียนชอบอ่านมากที่สุด
คือ นิทาน จํานวน 42 คน คดิเป็นร้อยละ 68.90 รองลงมาคือ การ์ตูน จํานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 
44.30 หนังสือประเภทอาชีพ จํานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 27.90 หนงัสือความรู้ทั่วไป 17 คน คิดเป็น
ร้อยละ 27.90 เรื่องสั้น 15 คน คิดเป็นร้อยละ 24.60 และหนังสือนิยาย จํานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 21.30  

3. ความพึงพอใจที่มีต่อบริการห้องสมุดของนักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ 
พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x  =2.74) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 3 ข้อ ดังนี้ ระยะเวลาที่ให้ยืมมีเพียงพอ ( x  =3.64) หยิบหนังสือจากช้ันได้
ง่าย ( x  =3.56) ห้องสมุดมีความสะอาดและนา่เข้าใช้ ( x  =3.56) ดังแสดงในตาราง 8 
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ตาราง 8  ความพึงพอใจต่อบริการห้องสมุดของนักเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ 
 

ข้อคําถาม x  S.D. แปลผล 

1. จํานวนหนังสือที่ในห้องสมดุมีเพียงพอ 3.38 0.61 พอใจมาก 
2. มีหนังสือใหม่เข้ามาในห้องสมุดเสมอ 2.75 0.87 พอใจมาก 
3. หนังสือไม่ชํารุดฉีกขาด 2.41 0.86 พอใจน้อย 
4. จํานวนเก้าอ้ีหรือที่นั่งมีเพียงพอ 2.52 1.09 พอใจมาก 
5. จํานวนพื้นที่ของห้องสมุดไม่คับแคบ 2.72 0.84 พอใจมาก 
6. จํานวนคอมพิวเตอร์ใช้ค้นหาหนังสือมีเพียงพอ 1.13 0.39 พอใจน้อยที่สุด 
7. จํานวนคอมพิวเตอร์ใช้สืบค้นอินเทอร์เน็ตมีเพียงพอ 1.16 0.58 พอใจน้อยที่สุด 
8. เวลาเปิด-ปิดของห้องสมุดเหมาะสม 2.84 0.99 พอใจมาก 
9. มีครูช่วยเหลือแนะนําในหอ้งสมุดอย่างดี 2.97 0.82 พอใจมาก 
10. หยิบหนังสือจากช้ันได้ง่าย 3.56 0.72 พอใจมากที่สุด 
11. ห้องสมุดมคีวามสะอาดและน่าเข้าใช้ 3.56 0.70 พอใจมากที่สุด 
12. ห้องสมุดมคีวามเงียบสงบ 2.64 0.82 พอใจมาก 
13. จํานวนหนังสือที่ให้ยืมออกนอกห้องสมุดมีเพียงพอ 3.15 1.05 พอใจมาก 
14. ระยะเวลาที่ให้ยืมมีเพียงพอ 3.64 0.75 พอใจมากที่สุด 

รวม 2.74 0.37 พอใจมาก 

 
4.  นิสยัรักการอ่านของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา พบว่านักเรียนมีนิสัยรกัการอ่านโดยรวมอยู่ใน

ระดับจริง( x  =3.01) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นิสัยรักการอ่านอยู่ในระดับจริงมาก ได้แก่ เมื่อ
นักเรียนอ่านหนังสือเสร็จแลว้ มักเก็บวางเป็นระเบียบ ( x  =3.66) นักเรียนชอบไปห้องสมุด เพราะมี
หนังสือหลากหลายประเภทให้เลือกอ่าน (x  =3.60) รองลงมานิสัยรักการอ่านอยู่ในระดับจริง นักเรียนได้
ความรู้ใหม่ๆ จาการอ่านหนังสือ (x  =3.45) ดังแสดงในตาราง 9 
 
ตาราง 9  นิสัยรักการอ่านของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ 
 

ข้อคําถาม x  S.D. แปลผล 

1. นักเรียนมักยืมหนังสือจากห้องสมุดโรงเรียนไปอ่าน 3.04 0.59 จริง 
2. นักเรียนอ่านหนังสือพิมพ์ทุกวัน 1.93 0.72 ไม่จริง 
3. เวลาว่างช่วงพักกลางวัน นักเรียนจะไปอ่านหนังสือที่ห้องสมุด 2.72 0.78 จริง 
4. นักเรียนหาหนังสือมาอ่านเพิ่มเติมบทเรียนในแต่ละวิชา 2.69 0.72 จริง 
5. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุดโรงเรียน 3.03 0.76 จริง 
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ตาราง 9  นิสัยรักการอ่านของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ (ต่อ) 
 

ข้อคําถาม x  S.D. แปลผล 

6. นักเรียนชอบอ่านหนังสือเมื่อมีเวลาว่าง 2.87 0.58 จริง 
7. นักเรียนรู้สกึว่าเวลาหมดอย่างรวดเร็วเมื่ออ่านหนังสือ 3.30 0.78 จริง 
8. นักเรียนชอบอ่านหนังสือใหม่ในห้องสมุดของโรงเรียน 2.96 0.79 จริง 
9. นักเรียนชอบไปห้องสมุด เพราะมีหนังสือหลากหลายประเภทให้เลือกอ่าน 3.60 0.52 จริงมาก 
10. เมื่อนักเรียนอ่านหนังสือเสร็จแล้ว มักเกบ็วางเป็นระเบียบ 3.66 0.57 จริงมาก 
11. เมื่อนักเรียนเกิดความสงสัยในเรื่องใด จะหาหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่อง 
     นั้นมาอ่านให้หายสงสัย  

2.87 
0.65 

จริง 

12. นักเรียนคอยดูแลหนังสือไม่ให้ชํารุดเสียหาย 3.40 0.63 จริง 
13. นักเรียนและเพื่อนแลกเปลี่ยนหนังสือกันอ่าน 2.97 0.70 จริง 
14. นักเรียนชอบจดบันทึกข้อความหรือเนื้อเรื่องที่น่าสนใจจากหนังสือที่อ่าน 2.48 0.80 ไม่จริง 
15. นักเรียนจะคุยหรือเล่าเรื่องจากหนังสือที่อ่านให้เพื่อนฟัง 3.10 0.76 จริง 
16. นักเรียนสามารถนําความรู้ที่ได้รับจากการอ่านหนังสือไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ 3.25 0.64 จริง 
17. นักเรียนได้ความรู้ใหม่ๆ จากการอ่านหนังสือ 3.45 0.63 จริง 

รวม 3.01 0.32 จริง 

 
5.  พฤติกรรมการใช้ห้องสมุดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ 

5.1 การเข้าใชห้้องสมุด พบว่านักเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าใช้ห้องสมุดในระดับมาก  
สัปดาห์ละ 5 วัน จํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 13.40  ในระดับปานกลาง สัปดาห์ละ 3 -4 วัน  จํานวน  
24 คน คิดเป็นร้อยละ 35.80 และในระดับน้อย สัปดาห์ละ 1-2 วัน จํานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 50.70 
  5.2 วัตถุประสงค์ในการเข้าใช้ห้องสมุด พบว่านักเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าใช้ห้องสมุด
เพื่ออ่านหนังสือมากที่สุด จํานวน 55 คน คดิเป็นร้อยละ 82.10  เพื่อศกึษาค้นคว้า จํานวน 41  คน คิด
เป็นร้อยละ 61.20 เพื่อทําการบ้าน จํานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 52.20 และอื่นๆ จํานวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.50   

5.3 การยืมหนงัสือออกนอกห้องสมุด พบว่านักเรียนมัธยมศึกษายืมหนงัสือออกนอก 
ห้องสมุดไม่บ่อย มีจํานวนมากที่สุด 58 คน คิดเป็นร้อยละ 86.60 ยืมบ่อยครั้ง จํานวน 6 คน คิดเป็นร้อย
ละ 9.00 และไม่เคยยืม จํานวน 3 คน คิดเปน็ร้อยละ 4.50 

5.4 ประเภทของหนังสือที่ชอบอ่าน พบว่าหนังสือประเภทที่นักเรียนระดับมัธยมศึกษ 
ชอบอ่านมากท่ีสุด คือ การ์ตูน จํานวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 70.10 รองลงมาคือนิทาน จํานวน 37 คน 
คิดเป็นร้อยละ 55.20  ความรู้ทั่วไป จํานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 46.30 นิยาย จํานวน 29 คิดเป็นรอ้ย
ละ 43.30 เรื่องสั้น จํานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 26.90  หนังสือเกี่ยวกับอาชีพ จํานวน 15 คน คิดเป็น
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ร้อยละ 22.40  และอื่น จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50 ตามลําดับ  
6.  ความพึงพอใจที่มีต่อบริการห้องสมุดโรงเรียน พบว่านักเรียนระดับมัธยมศึกษามีความพึงพอใจ

ต่อบริการของห้องสมุดโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x =2.85) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีความพึงพอใจใน
ระดับมากเกือบทุกข้อ ข้อที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ข้อแรก คือห้องสมุดมีความสะอาดและนา่เข้าใช้ ( x =3.37) 
หยิบหนังสือจากช้ันได้ง่าย ( x =3.33) เวลาเปิด-ปิดของห้องสมุดเหมาะสม (x =3.00) ดังแสดงในตาราง 10 
 

ตาราง 10 ความพึงพอใจต่อการบริการห้องสมุดของนักเรียนมัธยมศึกษาในโรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ 

ข้อคําถาม x  S.D. แปลผล 

1. จํานวนหนังสือที่ในห้องสมดุมีเพียงพอ 2.78 0.65 พอใจมาก 
2.  มีหนังสือใหม่เข้ามาในหอ้งสมุดเสมอ 2.60 0.70 พอใจมาก 
3. หนังสือไม่ชํารุดฉีกขาด 2.99 0.77 พอใจมาก 
4. จํานวนเก้าอ้ีหรือที่นั่งมีเพียงพอ 2.93 0.75 พอใจมาก 
5. จํานวนพื้นที่ของห้องสมุดไม่คับแคบ 2.79 0.83 พอใจมาก 
6. จํานวนคอมพิวเตอร์ใช้ค้นหาหนังสือมีเพียงพอ 2.36 1.00 พอใจน้อย 
7. จํานวนคอมพิวเตอร์ใช้สืบค้นอินเทอร์เน็ตมีเพียงพอ 2.39 0.92 พอใจน้อย 
8. เวลาเปิด-ปิดของห้องสมุดเหมาะสม 3.00 0.70 พอใจมาก 
9. มีครูช่วยเหลือแนะนําในหอ้งสมุดอย่างดี 2.99 0.83 พอใจมาก 
10. หยิบหนังสือจากช้ันได้ง่าย 3.33 0.56 พอใจมาก 
11. ห้องสมุดมคีวามสะอาดและน่าเข้าใช้ 3.37 0.69 พอใจมาก 
12. ห้องสมุดมคีวามเงียบสงบ 2.91 0.79 พอใจมาก 
13. จํานวนหนังสือที่ให้ยืมออกนอกห้องสมุดมีเพียงพอ 2.72 0.83 พอใจมาก 
14. ระยะเวลาที่ให้ยืมมีเพียงพอ 2.85 0.66 พอใจมาก 

รวม 2.85 0.39 พอใจมาก 
 

สําหรับความคิดเห็นเพิ่มเติมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนบ้านวังตาอินทร์มี
ข้อเสนอแนะดังนี้ (1) ด้านกายภาพของห้องสมุด ประกอบด้วยอยากให้มีคอมพิวเตอร์เพิ่มมากขึ้น จํานวน
30 คน  อยากให้ห้องสมุดกว้างมากขึ้น จํานวน 25 คน  อยากให้มีโต๊ะ-เก้าอ้ี เพิ่มมากขึ้น จํานวน 6 คน  
อยากให้มีเครื่องปรับอากาศ จํานวน 6 คน อยากให้ห้องสมุดเงียบสงบ จํานวน 3 คน   อยากให้ห้องสมุด
สวยงาม จํานวน 3 คน อยากให้ห้องสมุดสะอาด จํานวน 3 คน และอยากให้มีอินเทอร์เน็ต จํานวน 2 คน 
(2) ด้านทรพัยากรสารสนเทศ ประกอบด้วยอยากให้หนังสือมีปริมาณมากขึ้น จํานวน 17 คน  อยากให้มี
หนังสือใหม่ๆ  จํานวน 15 คน  อยากให้มีหนงัสือประเภทความรู้/วิชาการเพิ่มมากขึ้น จํานวน 5 คน อยาก
ให้มีหนังสือที่หลากหลายประเภท จํานวน 4 คน (4) ด้านการให้บริการของห้องสมุด ประกอบด้วยอยาก
ให้ขยายเวลาการให้บริการเพิ่มมากขึ้น จํานวน 3 คน อยากให้จัดวางหนังสือให้เป็นระเบียบ จํานวน 2 คน 
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7.  ความคิดเห็นของครูโรงเรียนบา้นวังตาอินทร์เก่ียวกับการดําเนินงานห้องสมุด 
                7.1  การให้การสนับสนุนการพัฒนาห้องสมุด 
                      7.1.1ช่วงก่อนการพัฒนาห้องสมุด  ครูโรงเรียนบ้านวังตาอินทร์มีความเห็นว่า 
บทบาทในการสนับสนุนการพัฒนาห้องสมุดของครูโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ 
พบว่าข้อที่อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ห้องสมุดมีความสําคญัต่อการเรียนการสอน ( x =4.79) สนับสนุน
ให้มีการพัฒนาห้องสมุด (x =4.64) และนโยบายการพัฒนาห้องสมุดของผู้บริหาร (x =4.57) ตามลําดับ 
สําหรับข้อที่อยู่ในระดับมาก คือ สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ( x =4.43) 

สําหรับบทบาทของครูโรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ในการดําเนินงานพัฒนาห้องสมุด ม ี
ตามลําดับดังนี้ ช่วยเหลือในเรื่องการติดต่อประสานงานเพื่อขอความร่วมมือจากชุมชน มีมากทีสุ่ด จํานวน 
6 คน รองลงมา คือให้คําแนะนําเกี่ยวกับแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาห้องสมุด กําหนดให้นักเรียนใน
ช้ันที่รับผิดชอบไปช่วยทํางานเมื่อเริ่มพัฒนา จํานวน 5 คน เท่ากัน เข้ารว่มวางแผนงานการพัฒนา
ห้องสมุด จํานวน 2 คน เข้ารว่มเป็นคณะกรรมการห้องสมดุ และ ช่วยเหลือในการระดมทุน เช่น การ
ขอรับบริจาค จํานวน 1 คน เท่ากัน 
                      7.1.2 ระหว่างดําเนินงานการพัฒนาห้องสมุด  ครูที่เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา
ห้องสมุดในฐานะกรรมการห้องสมุด มีความคิดเห็นว่า มีบทบาทในฐานะเป็นกรรมการฝ่ายประเมินผล 
จํานวน 3 คน เป็นกรรมการในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และร่วมเป็นสังเกตการณ์  จัดหาทุน 
จํานวน 2 คน เท่ากัน สําหรบัครูที่ให้การสนับสนุนการพัฒนาห้องสมุดที่ไม่ได้เป็นกรรมการ มีความคิดเห็น
ว่า มีบทบาทในการสนับสนนุให้นักเรียนเขา้มาช่วยงานห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง จํานวน 9 คน ให้คําปรึกษา
แนะนําในการทํางาน จํานวน 8 คน เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับ “การใช้ห้องสมุด” จํานวน 3 คน และช่วย
คัดเลือกหนังสือ จํานวน 1 คน 

7.2  พฤติกรรมการใช้ห้องสมุดของครูโรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ 
                      7.2.1 การเข้าใช้ห้องสมุดโรงเรียน พบว่าครูไม่ได้เข้าใช้ห้องสมุดมีจํานวนมาก
ที่สุด จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 28.60  เข้าใช้ในระดับมาก สัปดาห์ละ 5 วัน จํานวน 3 คน คิดเปน็ร้อย
ละ 21.40 ในระดับปานกลาง สัปดาห์ละ 3-4 วัน จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 21.40 และในระดับนอ้ย 
สัปดาห์ละ 1-2 วัน จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 28.50 
                      7.2.2 วัตถุประสงค์ในการเข้าใช้ห้องสมุด พบว่าครูเข้าใช้ห้องสมุดเพื่อการศึกษา
ค้นคว้ามากที่สดุ จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 85.70  อา่นหนังสือเพื่อความบันเทิง จํานวน 6 คน คดิ
เป็นร้อยละ 42.90 และเข้าใชเ้พื่อการเตรียมการสอน จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 35.70 
                      7.2.3 การยืมหนังสือออกนอกห้องสมุดของครูโรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ พบว่า
ยืมไม่บ่อย จํานวนมากที่สุด 10 คน คิดเป็นร้อยละ 71.40 ไม่เคยยืมหนังสอื จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 
21.40 และยืมบ่อยครั้ง จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ7.10 
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                      7.2.4 ประเภทหนังสือที่ครูโรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ชอบอ่าน พบว่าหนังสือ
ประเภทความรู้ทั่วไปครูชอบอ่านมากที่สุด จาํนวน 12 คน  คิดเป็นร้อยละ 85.70  หนังสือตํารา/วิชาการ 
จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 71.40  คู่มือประกอบอาชีพ จํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 64.30  เรื่องสั้น 
จํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 42.90 นิยาย จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 28.60 และอืน่ๆ จํานวน 1 คน 
คิดเป็นร้อยละ 7.10 ตามลําดับ  
                      7.2.5 การนํานักเรียนมาจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนการสอนในห้องสมุด พบว่าครู
นํานักเรียนมาจัดกิจกรรมในห้องสมุดไม่บ่อย มีจํานวนมากที่สุด คือจํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 
บ่อยครั้ง จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 28.60 และไม่เคยนาํนักเรียนมาจัดกิจกรรม จํานวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 21.40  ตามลําดับ  

7.3 ความพึงพอใจที่มีต่อบริการห้องสมุดของครูโรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ พบว่าครูมี 
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x =2.50) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าความพึงพอใจระดับมาก มี
จํานวน 11 ข้อ ด้วยกัน ข้อทีม่ีค่าเฉลี่ย ต้ังแต่ 3.00 มีดังนี้ ระยะเวลาในการให้ยืม (x =3.14) มนุษย
สัมพันธ์ของผู้ให้บริการ (x =3.07) ความเงียบสงบในห้องสมุด (x =3.00) ดังแสดงในตาราง 11 
 
ตาราง 11 ความพึงพอใจที่มีต่อบริการของห้องสมุดของครูโรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ 
 

ข้อคําถาม x  S.D. แปลผล 
1. จํานวนหนังสือที่ในห้องสมดุมีเพียงพอ 2.50 0.52 มาก 
2.  ความทันสมัยของหนังสือในห้องสมุด 2.43 0.65 น้อย 
3. สภาพตัวเล่มหนังสือ (เก่า ชํารุด) 2.07 0.48 น้อย 
4. จํานวนที่นั่งอ่าน 2.00 0.56 น้อย 
5. จํานวนพื้นที่โดยรวมของห้องสมุด 1.86 0.54 น้อย 
6. จํานวนคอมพิวเตอร์ใช้ในการค้นหาหนังสือ 1.50 0.52 น้อย 
7. จํานวนคอมพิวเตอร์ใช้ในการสืบค้นอินเทอร์เน็ต 1.50 0.52 น้อย 
8. เวลาเปิด-ปิดของห้องสมุด 2.50 0.65 มาก 
9. การมีส่วนร่วมในการแนะนําหนังสือเข้าห้องสมุด 2.29 0.73 น้อย 
10. การส่งเสรมิการจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนการสอน 2.43 0.85 น้อย 
11. ความสะดวกในการหยิบตัวเล่มจากช้ัน 2.71 0.83 มาก 
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ตาราง 11 ความพึงพอใจที่มีต่อบริการของห้องสมุดของครูโรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ (ต่อ) 
 

ข้อคําถาม x  S.D. แปลผล 
12. สภาพความเรียบร้อยของชั้นวางหนังสือ 2.93 0.48 มาก 
13. บริเวณที่นั่งอ่านสะอาด/เรียบร้อย 2.93 0.27 มาก 
14. ความเงียบสงบในห้องสมุด 3.00 0.39 มาก 
15. แสงสว่างในห้องสมุด 2.93 0.62 มาก 
16. ความสะดวกของเคาน์เตอร์บริการยืม-คืน 2.71 0.61 มาก 
17. ป้ายประกาศ/ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 2.79 0.70 มาก 
18. มนุษยสัมพันธ์ของผู้ให้บริการ 3.07 0.92 มาก 
19. จํานวนหนังสือที่ให้ยืม 2.64 0.50 มาก 
20. ระยะเวลาในการให้ยืม 3.14 0.36 มาก 

รวมทั้งหมด 2.50 0.28 มาก 

 



 

 

บทที่ 4 
การอภิปรายผล 

 
โครงการการติดตามผลการดําเนินงานบริการวิชาการแก่ชุมชนในภาคกลาง ที่ประกอบด้วยการ

ติดตามผลการดําเนินงานห้องสมุด 3 แห่ง ได้แก่ 1) ห้องสมุดพระพุฒาจารย์ (โต พรหมฺรํสี) วัดระฆังโฆสิตา
รามวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร 2) โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน กรุงเทพมหานคร และ 3) โรงเรียนบ้านวังตา
อินทร์ จังหวัดลพบุรี โดยใช้กระบวนการการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของการดําเนินโครงการและ
พิจารณาบ่งช้ีถึงจุดเด่นหรือจุดด้อยของโครงการด้วยวิธีการประเมินผลแบบซิปป์ CIPP ได้แก่  

1. ด้านบริบท ได้แก่ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน  
สรุปได้ว่าสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดําเนินการตาม 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน  โดยดําเนินกิจกรรมแก่ห้องสมุดโรงเรียน
ทั้ง 3 แห่ง ซึ่งประกอบด้วย  

1) การปรับปรุงทางกายภาพ ได้แก่การพัฒนาบริเวณนั่งอ่าน ช้ันวางหนังสือ การทาส ี
ห้องสมุด   การปรับปรุงสวนหย่อมและการจัดบรรยายส่งเสริมการใช้ห้องสมุด 

2) การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด ได้แก่ การจัดหาหนังสือและวัสดุห้องสมุดโดย
การจัดซื้อ และขอรับบริจาค 

3) การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด และการลงรายการฐานข้อมูลทรัพยากร
สารสนเทศที่ได้จัดหาให้แก่หอ้งสมุด 

4) การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ได้แก่ การส่งเสริมการอ่านภาษาไทย การส่งเสริมการ 
อ่านภาษาอังกฤษ การสอนศลิปะ การเล่านิทาน การเล่าเรื่องหนังสือ การเล่านิทานประกอบท่าทาง 

5) การจัดการอบรมความรู้เบ้ืองต้นทางบรรณารักษศาสตร์ให้แก่ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ 
บรรณารักษ ์

2. ด้านปัจจัยนําเข้า ได้แก่ 1) ความพร้อมของผู้บริหารโรงเรียน 2) ความพร้อมของบุคลากรใน
โรงเรียน 3) การจัดสรรงบประมาณ ดังนี้ 

1) ด้านความพร้อมของผู้บริหารห้องสมุด พบว่าห้องสมุดทั้ง 3 แห่งไมม่ีแผนการพัฒนา 
ห้องสมุดที่เป็นลาย-ลักษณ์อักษร จึงส่งผลใหไ้ม่มีการกําหนดแผนการพัฒนาห้องสมุดในระยะยาว 
นอกจากนั้น การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของโรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน และโรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ ทําให้การ
พัฒนาห้องสมุดไม่ต่อเนื่องและไม่มีทิศทางในการพัฒนาที่ชัดเจน  ประกอบกับผู้บริหารโรงเรียนมีภาระงาน
มาก หรือมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้บริหารโรงเรียน  สําหรับห้องสมุดพระพุฒาจารย์ (โต พรหฺมรํส)ี วัดระฆังโฆ
สิตาราม พระครูปลัดธีรวัฒน์ (เผชิญ กวิวํโส) ได้รับมอบหมายให้กํากับดูแลห้องสมุด โดยการบริหารจัดการ
ห้องสมุดในระยะแรกมีคณะสงฆ์ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการเพื่อพัฒนาห้องสมุด ซึ่งต่อมาคณะกรรมการบาง
รูปได้รับสมณศักด์ิสูงขึ้นทําให้มีศาสนกิจมากขึ้น ไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมของห้องสมุดได้และ



      

 

31 

คณะกรรมการบางรูปได้ย้ายไปจําพรรษาที่วัดอื่น ก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการบริหารจัดการห้องสมุดพระ   
พุฒาจารย์มากขึ้น 

2) ด้านความพร้อมของบุคลากรในโรงเรียน พบว่าในห้องสมุดโรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน ครู 
บรรณารักษ์มจีํานวนชั่วโมงการสอนมาก ทําให้เวลาในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุดน้อยลง 
ขณะเดียวกัน ผู้บริหารโรงเรียนมีความเห็นว่าครูบรรณารักษ์ควรเป็นผู้ทีม่ีความกระตือรือร้นในการแสวงหา
ความรู้ด้านห้องสมุด และการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อนํามาช่วยในการจัดกิจกรรมส่งเสรมิการอ่าน  อย่างไร    
ก็ตาม  โรงเรียนนี้มีคณะกรรมการห้องสมุดที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และมีนักเรียนทําหน้าที่เจ้าหน้าที่
ห้องสมุดที่เรียกว่า“กลุ่มบรรณารักษ์น้อย”  ขณะที่ห้องสมดุโรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ไม่มีครูบรรณารักษ์
โดยตรง  การดําเนินงานห้องสมุดใช้ครูอัตราจ้าง และมีครูภาษาไทยมีสว่นร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริม 
การอ่าน มีนักเรียนช่วยงานห้องสมุด 7 คน สําหรับห้องสมดุพระพุฒาจารย์ (โต พรหฺมรสํี) วัดระฆังโฆสิตา
รามวรมหาวิหาร มีฆราวาส 1 คนปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ห้องสมุดให้บริการสืบค้นข้อมูลและใหค้ําแนะนําที่
เกี่ยวกับเว็บไซต์ต่างๆ แต่ไม่มกีารจัดดําเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหรือกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู ้  
อื่น ๆ 

3) ด้านการจัดสรรงบประมาณ พบว่าผู้บริหารโรงเรียนสุเหร่าบ้านดอนและโรงเรียนบ้านวัง 
ตาอินทร์ได้รับงบประมาณสําหรับการจัดซื้อหนังสือ แต่ขาดงบประมาณสําหรับการปรับปรุงทางกายภาพของ
ห้องสมุด สําหรับโรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ มีแผนการขยายพื้นที่ห้องสมุดให้กว้างขวางขึ้น แต่เนื่องจากต้องใช้
งบประมาณแผ่นดินเป็นจํานวนมาก ทางโรงเรียนจึงมีแผนขอบริจาคจากหน่วยงานอื่นๆ เช่น หน่วยงาน
เอกชน  องค์การบริการส่วนตําบล ฯลฯ  แต่ยังขาดความชัดเจนในผลการของบประมาณ สําหรับห้องสมุด
พระพุฒาจารย์ (โต พรหฺมรสํี) วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร ไม่ได้รับงบประมาณของห้องสมุดโดยตรง 
ได้รับงบประมาณเฉพาะกรณี  

3. ด้านกระบวนการ  ได้แก่ 1) การจัดทางกายภาพ  2) การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
3) การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

1) การจัดทางกายภาพ พบว่าห้องสมุดโรงเรียนทั้ง 2 แห่งมีปัญหาเรื่องความคับแคบ 
ห้องสมุดโรงเรียนสุเหร่าบ้านดอนมีขนาด 1 ห้องเรียน แต่ต้องแบ่งพื้นที่ให้กับการเรียนการสอนบางวิชา 
ครุภัณฑ์ของห้องสมุดมีจํานวนไม่เพียงพอและมีขนาดไม่เหมาะสม  ส่วนห้องสมุดโรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ มี
การลดขนาดของห้องสมุดจาก 1 ห้องเรียนมาเหลือเพียงแค่ครึ่งห้องเรียน แสงสว่างมีไมเ่พียงพอ อากาศไม่
ถ่ายเท ร้อนอบอ้าว พัดลมมีไม่เพียงพอ  ที่นั่งอ่านไม่เพียงพอ   สําหรับหอ้งสมุดพระพุฒาจารย์              
(โต พรหฺมรํส)ี วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร มีปัญหาทีต้ั่งไกลจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม ทําใหส้ามเณร
ไม่สามารถเข้าใช้ได้สะดวก จึงทําให้มีผูใ้ช้บริการน้อยมาก อีกทั้งเวลาเปิด-ปิดห้องสมุดไม่แน่นอน ทําให้
สามเณรและภิกษุไม่สามารถเข้าใช้บริการของห้องสมุดได้อย่างเต็มที่  

2) การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ พบว่าห้องสมุดโรงเรียนทั้ง 2 แห่งจัดสรรงบประมาณ 
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ให้แก่โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง แต่ในจํานวนทีจ่ํากัด เว้นแต่ห้องสมุดพระพุฒาจารย์ (โต พรหฺมรํสี) วัดระฆังโฆสิ
ตารามวรมหาวิหาร ที่ขาดความเคลื่อนไหวของการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด  

3) การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน พบว่าครูผู้สอนในโรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน และ 
โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ มีสว่นสนับสนุนการพัฒนาห้องสมุดในรูปของการเป็นคณะกรรมการห้องสมุด 
นอกจากนี้ ในห้องสมุดโรงเรียนสุเหร่าบ้านดอนและโรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ ครผูู้สอนยังเห็นสอดคล้องกัน
ว่าครูมีส่วนสนบัสนุนการพัฒนาห้องสมุดโดยการให้คําแนะนําเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาห้องสมุด และ
การสนับสนุนให้นักเรียนช่วยงานห้องสมุดอีกด้วย แต่ยังขาดเรื่องการจัดกิจกรรมส่งเสรมิการอ่าน ส่วนที่
ห้องสมุดพระพุฒาจารย์ (โต พรหฺมรํส)ี วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร ไม่ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสรมิการ
อ่านแต่อย่างใด 

4. ด้านผลผลิต ได้แก่ 1) พฤตกิรรมการใช้หอ้งสมุดของนักเรียน  2) พฤตกิรรมการใช ้
ห้องสมุดของครู  3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบริการห้องสมุด  4) ความพึงพอใจของครูที่มีต่อ
บริการห้องสมุด  5) นิสัยรักการอ่านของนักเรียน 

1) พฤติกรรมการใช้ห้องสมุดของนักเรียน 
    พฤติกรรมการใช้ห้องสมุดของนักเรียนระดับประถมศึกษาของทั้งโรงเรียนสุเหร่า 

บ้านดอน และโรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ พบว่ามีการเข้าใช้ห้องสมุดสัปดาห์ละ 3 วัน มากที่สุด วัตถุประสงค์
ของการเข้าใช้คือเพื่อศึกษาค้นคว้า แต่พฤติกรรมการที่นักเรียนยืมหนังสอืไม่บ่อยนั้นไม่สอดรับกับความ
คิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมนิสัยรักการอ่านโดยการยืมหนังสือจากห้องสมุด แสดงให้เห็นว่า
นักเรียนทราบว่านิสัยรักการอ่านนั้นคือการยืมหนังสือไปอ่านที่บ้าน แต่ในความเป็นจริงนักเรียนไม่ค่อยได้ 
ยืมหนังสือไปอ่าน ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยของปัทมา อินทร์วิมล (2552: บทคัดย่อ) ที่ศึกษาองค์ประกอบต่อ
แรงจูงใจในการใช้ห้องสมุดของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร พบว่า
องค์ประกอบที่สัมพันธ์ทางบวกกับแรงจูงใจในการใช้ห้องสมุดของนักเรียน ได้แก่ นิสัยรกัการอ่าน การ
สนับสนุนด้านการอ่านของผู้ปกครอง ลักษณะทางกายภาพของห้องสมุด การสนับสนุนการใช้ห้องสมุดของ
ครู และการเลยีนแบบเพื่อนในการใช้ห้องสมุด  สําหรับประเภทของหนังสือที่ชอบอ่านมากที่สุดคือหนังสือ
การ์ตูนและนิทาน ซึ่งสอดคลอ้งกับวัยของนักเรียนระดับประถมศึกษาที่สว่นใหญ่ชอบอ่านนิทานหรือการ์ตูน
เพราะเข้าใจง่าย และมรีูปภาพประกอบ  
                        ขณะที่พฤติกรรมการใช้ห้องสมุดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า 
นักเรียนของโรงเรียนสุเหร่าบ้านดอนเข้าใช้ห้องสมุด 3 วันต่อสัปดาห์มากที่สุด ส่วนโรงเรียนบ้านวังตาอินทร์
เข้าใช้ห้องสมุด 2 วันต่อสัปดาห์ ส่วนวัตถุประสงค์ในการเข้าใช้ห้องสมุดของทั้ง 2 โรงเรียน คือ อ่านหนังสือ 
และยืมหนังสือไม่บ่อย การยืมหนังสือไม่สอดรับกับนิสัยรักการอ่านเช่นเดียวกับนักเรียนระดับประถมศึกษา  
ส่วนประเภทของหนังสือที่อ่านมากที่สุด คือ การ์ตูน นิทาน และความรูท้ั่วไป ตามลําดับ ซึ่งสอดคลอ้งกับ
ผลงานวิจัยของธิดา สุวรรณสาครกุล (2554: บทคัดย่อ) ที่พบว่านักเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยรวมส่วนใหญ่อ่านการ์ตูนให้ความบันเทิง นิตยสารบันเทิง และหนังสือพิมพ์ ตามลําดับ แสดงว่านักเรียน
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ระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนทั้ง 2 แห่ง แม้ว่ามีศักยภาพที่จะอ่านหนังสือ ประเภทเรื่องสั้น นิยาย หรอื
หนังสือเกี่ยวกับอาชีพได้ แต่ยังคงชอบอ่านหนังสือที่อ่านง่ายกว่า ซึ่งครูผูส้อนและบรรณารักษ์ควรฝึกฝนให้
นักเรียนมัธยมศึกษาได้อ่านหนังสือประเภทอื่นๆให้มากขึ้น 

2) พฤติกรรมการใช้ห้องสมุดของครู   
พบว่าพฤติกรรมการใช้ห้องสมุดของครูผู้สอนทั้ง 3 แห่งเขา้ใช้ห้องสมุดค่อนข้าง 

น้อย สําหรับวัตถุประสงค์ที่เข้าใช้คือเพื่อศึกษาค้นคว้า  มีการยืมหนังสือนานๆ ครั้ง ประเภทของหนังสือที่
เลือกอ่านคือตําราวิชาการและความรู้ทั่วไป สําหรับการนํานักเรียนเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
ห้องสมุดก็มีน้อยเช่นกัน  ซึ่งคล้ายคลึงกับผลงานวิจัยของจารวี ฟักโพธ์ิ (2554.  บทคัดย่อ) ที่พบว่าครู
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 มีการใช้ห้องสมุด
ประกอบการสอนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อแยกเป็นรายข้อมีการใช้ระดับมากในเรื่องของการ
กําหนดหัวข้อเกี่ยวกับเนื้อหาที่สอนให้นักเรยีนไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสือทั่วไป  ส่วนในเรื่องของ
การนํานักเรียนไปจัดกิจกรรมในห้องสมุด พบว่าครูผู้สอนในโรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน และโรงเรียนบ้านวังตา
อินทร์ ยกเว้นโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร มกีารนํานักเรียนเพื่อจัดกิจกรรมใน
ห้องสมุดนานๆ ครั้งและไม่บ่อย ที่เป็นเช่นนั้นก็อาจเนื่องมาจากจํานวนภาระงานสอนในห้องเรียนของ
อาจารย์แต่ละคนมีจํานวนมาก หรือเคยชินกับการสอนในรูปแบบเดิม คอื การบรรยายในชั้นเรียนโดยใช้
แบบเรียนและเอกสารที่อาจารย์มีอยู่เพื่อใช้ประกอบการสอนเป็นหลัก 

3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการบริการห้องสมุด 
ความพึงพอใจต่อบริการของห้องสมุด พบว่านักเรียนประถมศึกษาของทัง้  

โรงเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก สําหรับรายละเอียดของความพึงพอใจต่อบริการของ
ห้องสมุด ที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือห้องสมุดมีความสะอาดและน่าเข้าใช้ ส่วนความพึงพอใจที่อยู่ใน
ระดับน้อยคือจํานวนคอมพิวเตอร์ใช้ค้นคว้าและใช้สืบค้นอนิเทอร์เน็ต  

สําหรับความพึงพอใจที่มีต่อบริการห้องสมุด นักเรียนมัธยมศึกษามีความพึงพอใจ 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก สําหรับรายละเอียดของความพึงพอใจต่อบริการของห้องสมุดที่มีความพึงพอใจมาก
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดของโรงเรียนสุเหร่าบ้านดอนคือหยิบหนังสือจากช้ันได้ง่าย และส่วนของโรงเรียนบ้าน      
วังตาอินทร์คือห้องสมุด มีความสะอาดและน่าเข้าใช้  และค่าเฉลี่ยความพึงพอใจระดับน้อยทั้ง 2 โรงเรียนที่
ตรงกัน นั่นก็คือ จํานวนคอมพิวเตอร์ใช้ค้นหาหนังสือมีเพียงพอ และจํานวนคอมพิวเตอร์ใช้สืบค้น
อินเทอร์เน็ตมีเพียงพอ ซึ่งสอดรับกับความต้องการของนักเรียนระดับประถมศึกษา ที่ต้องการใช้คอมพิวเตอร์
เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและค้นหาหนังสือในฐานข้อมูลเพิ่มมากขึ้น 

4) ความพึงพอใจของครูที่มีต่อบริการห้องสมุด   
  ความพึงพอใจที่มีต่อบริการห้องสมุด พบว่าครูของห้องสมุดทั้ง 3 แห่งมคีวามพึง 

พอใจต่อบริการของห้องสมุด ซึ่งรายละเอียดของการบริการมีความแตกต่างกัน เช่น ครูผู้สอนของโรงเรียน
สุเหร่าบ้านดอน และครผูู้สอนโรงเรียนบ้านวังตาอินทร์มีความพึงพอใจในมนุษยสัมพันธ์ของผู้ให้บริการมาก
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ที่สุด คณะกรรมการห้องสมุดพระพุฒาจารย์ (โต พรหฺมรสํี) วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร  มีความพึง
พอใจในลักษณะทางกายภาพมากที่สุด เช่น ความเรียบร้อยของชั้นวางหนังสือ แสงสว่างในห้องสมุด ความ
เงียบสงบในห้องสมุด เป็นต้น  

5) นิสัยรักการอ่านของนักเรียน 
นิสัยรักการอ่านของนักเรียนประถมศึกษาในโรงเรียนสุเหร่าบ้านดอนและโรงเรียน 

บ้านวังตาอินทร์ พบว่านิสัยรักการอ่านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ คือ นักเรียนได้รับความรู้ใหม่ ๆ จากการอ่าน
หนังสือ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนักเรียนเห็นว่าการอ่านจะทําให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผล
การศึกษาสภาพการอ่านของนักเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ.  2544: 
ออนไลน์) ที่พบว่านักเรียนให้เหตุผลในการอ่านโดยเรียงจากมากไปหาน้อยตามลําดับ ได้แก่ ช่วยเพิ่มพูน
ความรู้ เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน และชอบอ่าน ส่วนนิสัยรักการอ่านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดของโรงเรียน
สุเหร่าบ้านดอน คือ นักเรียนอ่านหนังสือที่ชอบซ้ําๆ กันหลายครั้ง ส่วนโรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ คือ นักเรียน
แลกเปลี่ยนหนงัสืออ่านกับเพื่อน 

ขณะที่นสิัยรักการอ่านของนักเรียนมัธยมศึกษาของโรงเรียนสุเหร่าบ้านดอนและ 
โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ พบว่านิสัยรักการอ่านที่มีค่าเฉลีย่มากที่สุด คือ นักเรียนชอบไปห้องสมุด เพราะมี
หนังสือที่หลากหลายประเภทให้เลือกอ่าน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสกุณี เกรียงชัยพร (2548: บทคัดย่อ) 
ที่ศึกษาองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อนิสัยรักการอ่านของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ เขต
สวนหลวง กรุงเทพมหานคร พบว่าองค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ได้แก่ ลกัษณะทางกายภาพของ
ห้องสมุด เป็นปัจจัยสําคัญประการหนึ่งในการส่งเสริมนิสยัรักการอ่าน และสถานที่นักเรียนชอบอ่านมากที่สุด 
คือ ห้องสมุดโรงเรียน (กระทรวงศึกษาธิการ.  2544: ออนไลน์)  ส่วนนิสัยรักการอ่านที่นักเรียนเห็นว่าไม่เป็น
จริง คือ นักเรยีนอ่านหนังสือพิมพ์ทุกวัน ทั้งนี้เนื่องจากห้องสมุดโรงเรียนสุเหร่าบ้านดอนเปิดให้บริการเฉพาะ
ช่วงเช้าและกลางวัน ส่วนหลังเลิกเรียนปิดบริการ ทําให้นักเรียนไม่สามารถอ่านหนังสือพิมพ์ได้ทันทุกวัน ส่วน
ห้องสมุดโรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ไม่มีหนังสอืพิมพ์ออกให้บริการทุกวัน  และนักเรียนในทั้ง 2 โรงเรียน เห็นว่า
นิสัยรักการอ่านที่ไม่เป็นจริง คือ นักเรียนชอบจดบันทึกข้อความหรือเนื้อเรื่องที่น่าสนใจจากหนังสือที่อ่าน ซึ่ง
อาจเป็นเพราะว่านักเรียนไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมในลักษณะนี้หรือครูผูส้อนไม่เคยจัดกิจกรรมเช่นนี้ในการนํา
นักเรียนเข้าใช้ห้องสมุด  

สําหรับความคิดเห็นเพิ่มเติม พบว่านักเรียนของทั้ง 2 โรงเรียน มีความต้องการด้านต่างๆดังนี้ 
ด้านกายภาพของห้องสมุดที่นักเรียนมีความต้องการสูงสุด คือ  อยากให้หอ้งสมุดมีพื้นที่ 

กว้างมากขึ้น และอยากให้มีคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในห้องสมดุมากขึ้น 
           ด้านทรัพยากรสารสนเทศที่นักเรยีนมีความต้องการสูงสุด คือจาํนวนหนังสือใหม่ๆ เพิม่ 
มากขึ้น 
           ด้านการบริการของห้องสมุดที่นักเรียนมีความต้องการสูงสุด คือ อยากให้ขยายเวลาการ 
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ให้บริการ นอกจากนี้นักเรียนมัธยมโรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน ยังต้องการให้มีบรรณารักษ์อยู่ประจําที่ห้องสมุด
และอยากให้หอ้งสมุดจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  ส่วนนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ อยาก
ให้ห้องสมุดจัดวางหนังสือให้เป็นระเบียบ  
 
สรุปปัจจัยที่เอือ้ต่อความสาํเร็จในการดําเนินงานห้องสมุดตามทัศนะของผู้บริหาร 
 

ผู้อํานวยการโรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน มีความเห็นว่าความกระตือรือร้นของครูบรรณารักษ์จะเป็น
ส่วนที่ดึงดูดบุคลากรในโรงเรยีนเห็นความสําคัญของห้องสมุด และเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรม
ต่างๆ ของห้องสมุด  นอกจากนี้เห็นว่าผู้บริหารโรงเรียนควรเป็นผู้สนับสนุนการดําเนินงานของห้องสมุดให้
บรรลุผลสําเร็จได้เป็นอย่างดี 

ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านวังตาอินทร์  มีความเห็นว่าการจัดกิจกรรม ส่งเสริมการอ่านของครู
บรรณารักษ์จะเป็นส่วนที่ดึงดูดบุคลากรในโรงเรียนเห็นความสําคัญของห้องสมุดและเขา้มามีส่วนร่วมในการ
ดําเนินกิจกรรมต่างๆของห้องสมุด  นอกจากนี้เห็นว่าความร่วมมือของครูผู้สอนจะมีส่วนให้การดําเนินงาน
ของห้องสมุดให้บรรลุผลสําเร็จได้เป็นอย่างดี 

พระครูปลัดธีรวัฒน์ ห้องสมุดพระพุฒาจารย์ (โต พรหฺมรสํี) วัดระฆังโฆสิตารามวรวิหาร มีความเห็น
ว่าปัจจัยที่จะทําให้ห้องสมุดประสบความสําเร็จได้นั้นควรได้รับการสนับสนุนในด้านสถานที่ บุคลากร 
งบประมาณและผู้ใช้บริการ 

 

สรุปปัจจัยที่สง่ผลผลต่อการดําเนนิงานในโครงการบริการวิชาการที่ยัง่ยืนของสํานัก
หอสมุดกลาง  

เนื่องจากการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านเป็นผลพวงสําคัญจากที่นักเรียนรู้จกัวิธีใช้ห้องสมุด ด้วยเหตุนี้   
การส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้การดําเนินงานห้องสมุดสามารถดํารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน และส่งผลต่อนิสัยรัก
การอ่านของนักเรียน จําเป็นต้องอาศัยปัจจัยดังที่ อัจฉรา ประดิษฐ์ (2550: 23-24) กล่าวว่าปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อความสําเร็จด้านการส่งเสริมการอา่นในโรงเรียน ดังนี้ 

1. ความพร้อมด้านผู้บริหาร โรงเรียนมีผู้บรหิารเป็นผู้สนใจด้านการอ่าน มีนโยบายและวิสัยทัศน์ที่
เอื้อต่องานส่งเสริมการอ่านในโรงเรียนในทุกทาง 

2.  ความพร้อมด้านบุคลากรห้องสมุดหรือผูร้ับผิดชอบงานส่งเสริมการอ่านอื่น ๆ  โดยโรงเรียนต้อง
มีบุคลากรผู้รับผิดชอบด้านส่งเสริมการอ่านอย่างเต็มตัวอย่างน้อย 1 คน เช่น ครูหมวดภาษาไทย ครู
บรรณารักษ์ ครูสอนวิชารักการอ่าน หรือครูอื่น ๆ ซึ่งต้องทํางานโดยประสานความร่วมมือและร่วมแรงร่วม
ใจกันส่งเสริมการอ่านทั้งระบบโรงเรียน ทั้งในแง่ความกระตือรือร้นในการทํางาน เวลา ภาระงานแลความ
รับผิดชอบ ขวัญและกําลังใจในการทํางาน เป็นต้น  

3. ความพร้อมด้านงบประมาณ โรงเรียนมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อหนังสือ หรือทํา
กิจกรรมส่งเสรมิการอ่านอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีการศึกษา 
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4.  ความพร้อมด้านห้องสมุด หรือแหล่งเรียนรู้อื่น ๆในโรงเรียน โดยห้องสมุดเปิดบริการอย่าง
สม่ําเสมอทุกวัน มีหนังสือที่ตอบสนองความต้องการของนักเรียน  หรืออาจจัดมุมหนังสอืในห้องเรียน หรือมี
ทั้งสองอย่างควบคู่กันไป เพื่อให้เด็กเข้าถึงหนังสือได้ง่าย 

5.  ความพร้อมด้านกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  โรงเรียนมีกจิกรรมส่งเสรมิการอ่านอย่างหลากหลาย
และต่อเนื่อง รวมทั้งมีความน่าสนใจ สามารถดึงดูดให้เด็ก ๆ เข้ามามสี่วนร่วมได้ 

6.  ความพร้อมด้านนักเรียน เมื่อเด็กมีความพร้อมในด้านการอ่าน เด็กจะเสียสละความสุขส่วนอื่น
เพื่อตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นของตน 

7.  ความสามารถในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน หรือหน่วยงานเอกชน เพื่อ
สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการอ่านในโรงเรียน ทําให้การอ่านไม่ใช่ภาระหนักที่จํากัดขอบเขตเพียงให้
โรงเรียนรับผิดชอบเท่านั้น แต่ทว่าถ่ายทอดความรับผิดชอบต่อเนื่องสู่เวลานอกโรงเรียนของเด็กด้วย 

จากข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยจึงสรุปประเด็นสําคัญในการช่วยส่งเสริมให้โครงการบริการวิชาการที่ย่ังยืน
ซึ่งสํานักหอสมดุกลางได้จัดให้แก่โรงเรียนต่าง ๆ ในภาคกลาง ควรประกอบด้วยปัจจัยสําคัญที่ช่วยส่งผลต่อ
การดําเนินงานห้องสมุดอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  ดังนี้ 

1. ผู้บริหาร  โดยภาพรวมของการดําเนินงานตามภารกิจในโรงเรียน พบว่าผู้บริหารโรงเรียนมี
บทบาทหลักในการสนับสนนุทั้งด้านงบประมาณ และบุคลากร ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินงานห้องสมุดเป็นไป
อย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้บรหิารตามวาระก็ตาม  จําเป็นต้องมีแผนการดําเนินงานประจําปี
ที่ครอบคลุมสิ่งดังต่อไปนี้  

1.1 การกําหนดนโยบายเพื่อการจัดสรรงบประมาณประจําปีแก่ห้องสมดุที่เป็นลายลักษณ์ 
อักษร การจัดสรรงบประมาณไม่ว่ามากหรือน้อย ช่วยให้เพิ่มจํานวนทรัพยากรห้องสมุดที่จําเป็นสําหรับการ
อ่าน 

1.2 การกําหนดแผนพัฒนาห้องสมุดเป็นรูปธรรมตามความก้าวหน้า/ความเปลี่ยนแปลง 
ของเทคโนโลยี เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามีบทบาทหลักในการทํางาน และชีวิตประจําวัน 
จึงจําเป็นต้องแสวงหาอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ช่วยเอื้อประโยชน์ด้านเทคโนโลยี 

1.3 การกําหนดคณะกรรมการเพื่อดูแลการดําเนินงานห้องสมุด รวมทั้งลดภาระงานสอน 
ของอาจารย์ที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการดําเนินงานห้องสมุด เพื่อให้อาจารย์มีเวลาในการดําเนินกิจกรรมที่
เกี่ยวกับห้องสมุดให้มาก  

1.4 การกําหนดวาระส่งเสริมการอ่านแก่อาจารย์ประจําแต่ละวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู 
ทั้งนี้เพื่อเป็นต้นแบบส่งเสริมการใช้ห้องสมุดและนิสัยรักการอ่านของนักเรียนในโรงเรียน 

1.5 การกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการใช้ห้องสมุดเพื่อประกอบการสอนและศึกษาค้นคว้า 
ของอาจารย์ในโรงเรียน ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นการพัฒนาตนเองของอาจารย์ และยังส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิด้านการ
เรียนของนักเรียนอีกด้วย 

1.6 การส่งเสรมิความรู้ในวิชาชีพห้องสมุดแก่อาจารย์ที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการ 
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ดําเนินงานห้องสมุด ด้วยการส่งไปอบรมเพิ่มพูนความรู้เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง  
1.7 การแสวงหาความร่วมมือของชุมชนทั้งในรูปของงบประมาณหรือความช่วยเหลือด้าน 

ต่างๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน เนื่องจากโรงเรียนต่ละแห่งได้รับจัดสรรงบประมาณตามขนาดของโรงเรียน 
แม้จะมีการจัดสรรงบส่วนหนึ่งสําหรับการดําเนินงานห้องสมุดแล้วก็ตาม แต่ก็ยังไม่พอเพียง จึงจําเป็นต้อง
อาศัยความร่วมมือของชุมชน โดยอาจสร้างเป็นเครือข่ายความร่วมมือเพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในกิจการ
ด้านห้องสมุดของโรงเรียน  

2. บุคลากร  การดําเนินงานห้องสมุดให้มีความต่อเนื่องและมั่นคง จําเป็นต้องอาศัยบุคลากรทาง
วิชาชีพห้องสมุดอย่างแท้จริง  การใช้อาจารย์บรรณารักษท์ี่มีภาระงานสอนเต็มคาบเพื่อมาดําเนินงาน
ห้องสมุดจึงทําให้ไม่สามารถควบคุมดูแลห้องสมุดได้อย่างเต็มที่ นอกจากนัน้บางโรงเรียนอาจไม่มีบุคลากร
ทางวิชาชีพห้องสมุดก็ย่ิงส่งผลให้ห้องสมุดไม่เป็นที่พึงปรารถนาของผู้ใช้มากย่ิงขึ้น  ย่ิงไปกว่านั้น หากมีการ
ย้ายตําแหน่งอาจารย์ประจําที่เคยมีหน้าที่รบัผิดชอบดูแลงานห้องสมุดด้วยเหตุผลใดก็ตาม ก็ส่งผลเสียต่อการ
ดําเนินงานห้องสมุดด้วยเช่นกัน ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินงานห้องสมุดเป็นไปได้ด้วยดี บุคลากรที่รับผดิชอบ
เรื่องนี้จําเป็นต้องมีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 

2.1 การจัดทําแผนกิจกรรมการดําเนินงานห้องสมุดประจําปีเสนอต่อผู้บริหาร โดยแสดงให้ 
เห็นถึงการทํางานกิจกรรมส่งเสริมการอ่านต่าง ๆ ตลอดภาคการศึกษาเพื่อส่งเสริมการอ่านอย่างสมํ่าเสมอ                      

2.2 การติดต่อประสานงานกับอาจารย์ประจําแต่ละวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อการ 
ทํางานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงความต้องการของอาจารย์และนักเรียนในแต่
ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตลอดจนการทํางานร่วมกันเป็นทีมเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมส่งเสรมิการ
อ่านสูงสุด 

2.3 การนําเสนอกิจกรรมทีห่ลากหลายเพื่อช่วยสนับสนุน/ส่งเสริมการอ่าน และการใช้ 
ห้องสมุดเพื่อการเรียนการสอนแก่อาจารย์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากในแต่ละวิชามี
ธรรมชาติการเรียนรู้ที่ต่างกัน จึงจําเป็นต้องเสาะหาตัวอย่างกิจกรรมที่จะช่วยสนับสนุน/ส่งเสริมการอ่านให้
กว้างขวางมาก 

2.4 การแสวงหาภาคีความร่วมมือในกลุ่มหอ้งสมุดโรงเรียนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ 
การใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ ตลอดจนความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ  ด้วยปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม ่ๆ
สําหรับการดําเนินงานห้องสมุดให้สะดวกและรวดเร็วย่ิงขึ้น การสร้างเครือข่ายภายในกลุ่มห้องสมุดระดับ
เดียวกันจะช่วยเอื้อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการส่งต่อบริการห้องสมุดที่มีประสิทธิภาพ 

2.5 การให้นักเรียนเข้ามามีสว่นร่วมในการช่วยกิจการงานของห้องสมุดด้วยการมอบหมาย 
ภาระงานที่นักเรียนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ เช่น การจัดช้ันหนังสือ การซ่อมแซมหนังสืออย่างง่าย การ
ยืม-คืน เป็นต้น 
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แนวทางในการจัดโครงการบริการวิชาการที่ยั่งยืนของสาํนักหอสมุดกลาง 
ผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนในภาคกลาง แสดงข้อมูล

เชิงประจักษ์ที่ชัดเจนว่าบุคลากรผู้ทําหน้าทีร่ับผิดชอบหลักในงานด้านห้องสมุดนั้นเป็นตัวกลไกสําคัญในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยเอื้อต่อการดําเนินงานที่ย่ังยืนของห้องสมุด   สํานักหอสมุดกลางในฐานะที่
ให้บริการวิชาการโดยการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนในภูมิภาคต่าง ๆ จึงสามารถสรุปแนวทางในการจัด
โครงการบริการวิชาการที่ย่ังยืนต่อไป ดังนี้ 

1. การศึกษาความต้องการของชุมชน  ได้แก่  การสํารวจพื้นที่เพื่อประชุม/ปรึกษา/แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารโรงเรียน/ผู้บริหารท้องถิ่น/ครูบรรณารักษ/์ชุมชน 

2. การคัดเลือกชุมชน ได้แก่ ความพร้อมของชุมชนที่ประกอบด้วย ผู้บริหาร และบุคลากร 
3. การกําหนดรูปแบบการจัดบริการวิชาการแก่ชุมชน  ได้แก่ การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัด

กิจกรรมส่งเสรมิการอ่าน และการจัดหาทรัพยากรห้องสมุด 
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แบบสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียนดา้นการสนับสนุนการดําเนนิงานของห้องสมุด 
 

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

ช่ือผู้อํานวยการ................................................................................................................................... 
 
1. ข้อมูลทั่วไป 
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     1.2 จํานวนผู้ช่วยงานบริหารโรงเรียน....................................คน  
2. การสนับสนุนของผุบ้ริหาร 
 2.1 มีการพัฒนาห้องสมุดเป็นลายลักษณ์อกัษรหรือไม ่  มี ขอสําเนาเอกสาร 
  ไม่มี ใช้วิธีการดําเนินการอย่างไร.......................................................................... 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 

2.2 ลักษณะการบริหารงานห้องสมุด 
  ขึ้นตรงกับฝ่ายวิชาการ 
  เป็นส่วนหนึ่งของงาน (เช่น งานแนะแนว) ที่ขึ้นตรงกับฝ่ายวิชาการ 
  ลักษณะอื่น ๆ (ระบุ).................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 

2.3 ผู้รับผิดชอบงานห้องสมุด 
  ในรูปคณะกรรมการ ขอสาํเนาเอกสาร 
  ครูบรรณารักษ์ 
  อื่น ๆ (ระบุ)................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 

2.4 ภาระงานที่กําหนดให้ครบูรรณารักษ ์
  เป็นบรรณารักษ์อย่างเดียว 
  เป็นบรรณารักษ์และสอนด้วย  ขอสําเนาเอกสาร (จํานวนชั่วโมงสอน) 

 เป็นบรรณารักษ์ สอน และงานอื่น ๆ ขอสําเนาเอกสาร (จํานวนชั่วโมงสอน/ภาระงานอื่นที 
ได้รับมอบหมาย) 



2.5 การกําหนดงบประมาณให้กับห้องสมุด 
  จัดแบ่งงบประมาณประจําปี สําหรับหอ้งสมุดโดยเฉพาะ 
  เป็นงบประมาณที่รวมอยู่กับงบประมาณชองฝ่ายวิชาการ 

 ไม่ได้กําหนดให้แน่นอน หากต้องการขออะไรให้อนุมัติเป็นคราว ๆ 
 อื่น ๆ (ระบุ).............................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................................... 
2.6 จํานวนงบประมาณที่ได้รับในช่วงปีที่ผ่าน (ขอตัวเลขภายหลัง) 
2.7 การแสวงหาแหล่งสนับสนุนด้านการเงินและทรัพยากร 

  ไม่ได้ดําเนินการ 
  ดําเนินการโดย 
..................................................................................................................................................................... 

2.8 การสนับสนุนบรรณารักษ์ในด้านความรู้ทางด้านบรรณารักษ์ศาสตร ์
  ให้เรียนรู้เอง 
  ให้เรียนรู้กบับรรณารักษ์โรงเรียนอื่น 

 ส่งไปอบรมกับสมาคมหอ้งสมุดฯ 
 อื่น ๆ (ระบุ).............................................................................................................................. 

.....................................................................................................................................................................  
2.9 การสนับสนุนห้องสมุดในด้านบุคลากร 

 ให้ครูในโรงเรียนไปช่วยงานห้องสมุด และมีการอํานวยความสะดวกอย่างไร เช่น ยืดหยุ่นด้าน
เวลาด้านภาระงานสอน................................................................................................................................. 

 ให้นักเรียนไปช่วยงานห้องสมุด ให้นโยบายไปหรือไม่ อย่างไร................................................. 
............................................................................................................................................................. 

2.10 การให้ความสําคัญต่อห้องสมุด 
       1) กําหนดให้ครูผูส้อนวางแผนการสอน โดยมีกิจกรรมที่ต้องนํานักเรียนมาใช้ห้องสมุด  
      ใช่       ไม่ใช่ 
อย่างไร ........................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 

     2) สนับสนุนให้บรรณารกัษ์จัดกิจกรรมเล่านิทาน หรือแนะนําหนังสือในห้อสมุดสัปดาห์ละ
ครั้ง 
      ใช่       ไม่ใช่ 

     3) กําหนดให้บรรณารักษส์อนการใช้ห้องสมุดแก่นักเรยีนทุกช้ันเรียนในชั่วโมงกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน     ใช่       ไม่ใช่ 



  
    4) สนับสนนุให้มีกาหมุนเวียนหนังสืออ่านในห้องเรียน     ใช่       ไม่ใช่ 
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  หาก ใช่  กําหนดเวลาหรือแนวปฏิบัติอย่างไร......................................................................... 
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  5) สนับสนุนการจัดหาหนังสือ สื่อ อื่นๆ เขา้ห้องสมุด     ใช่   ไม่ใช่ 
เช่น หางบให้ต่างหากเพิ่ม................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

2.12 การแสวงหาแหล่งสนับสนุนจากชุมชนหรือที่อื่น ๆ 
  1) ขอความร่วมมือ/การสนับสนุนกับหน่วยงานของรัฐเพื่อเป็นแหล่งสนับสนุน  

   ใช่     ไม่ใช่ 
เช่นเครือข่ายระหว่างโรงเรียน หน่วยงานรัฐด้วยกัน............................................................................................ 
  2) ขอความร่วมมือ/สนับสนนุภายในชุมชน   ใช่   ไม่ใช่ 
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3) ขอความร่วมมือ/การสนับสนุนภายนอกชุมชน   ใช่   ไม่ใช่ 
เช่น องค์กรหรือมูลนิเอกชนต่าง ๆ..................................................................................................................... 
 
3. ตามความคิดเห็นของท่านแล้ว คิดว่าปัจจัยที่ช่วยเกื้อหนุนความสําเร็จของห้องสมุด 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 



.......................................................................................................................................................................... 
4. ปัญหา/อุปสรรค หรือข้อจํากัดต่างๆ ที่ประสบ ได้แก่ 
 งบประมาณ......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
 บุคลากร.............................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 อาคารสถานที่...................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสอบถามนิสัยรักการอ่านสาํหรับนักเรยีนประถมศึกษา 

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

ระดับช้ันที่เรียน   (     )  ประถม 4          (     ) ประถม 5           (     ) ประถม 6   

คําช้ีแจง  ให้นกัเรียนกาเครื่องหมาย  / ลงในช่องที่ตรงกับการกระทําของนักเรียนตามความเป็นจริง 

 

ข้อความ จริงมาก  จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 

1. นักเรียนชอบอ่านหนังสือ     

2. นักเรียนอ่านหนังสือที่ชอบซ้ําๆ กันหลายครั้ง     

3. นักเรียนแลกเปลี่ยนหนังสืออ่านกับเพื่อน     

4. นักเรียนเล่าเรื่องจากหนังสือที่อ่านให้เพื่อนฟัง     

5. นักเรียนชอบเข้าร่วมกิจกรรมในห้องสมดุ     

6. นักเรียนอ่านหนังสือเมื่อมีเวลาว่าง     

7. นักเรียนดูแลรักษาหนังสือไม่ให้ชํารุดเสียหาย     

8. นักเรียนยืมหนังสือจากห้องสมุดไปอ่าน     

9. นักเรียนชอบไปอ่านหนังสือในห้องสมุด        

10. นักเรียนได้รับความรู้ใหม่ ๆ จากการอ่านหนังสือ     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสอบถามพฤติกรรมและความพงึพอใจในการใช้บรกิารห้องสมุดของนักเรียนประถมศึกษา 
 

คําช้ีแจง       โปรดกรอกข้อความและทําเคร่ืองหมาย / ลงในช่องความเป็นจริง 
 
โรงเรียน...................................................................................................................................... 

ระดับช้ันที่เรียน   (     )  ประถม 4          (     ) ประถม 5           (     ) ประถม 6 
 
ด้านพฤติกรรมการใช้ห้องสมุด 
 
1. นักเรียนเขา้ใช้ห้องสมุดโรงเรียน 
      (     )  5 วัน/สัปดาห์      (     ) 3 - 4 วัน/สัปดาห์   (     ) 1- 2 วัน/สัปดาห์  
2. นักเรียนเข้าใช้ห้องสมุดโรงเรียนเพื่อ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
      (     )  ศึกษาค้นคว้าเพื่อการเรียน      (     ) ทําการบ้าน   (     ) อ่านหนังสือเพื่อความบันเทิง 
      (     ) อื่น ๆ โปรดระบ ุ  
3. นักเรียนยืมหนังสืออกนอกห้องสมุด 
      (     )  บ่อยครั้ง    (     ) ไม่บ่อย        (     ) ไม่เคยเลย (ระบุเหตุผล)....................... 
4. นอกจากหนังสือเรียนแลว้ นักเรียนชอบอ่านหนังสือประเภทไหน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
      (     )  เรื่องสั้น    (     ) นิยาย         (     ) หนังสือเกี่ยวกับอาชีพ 
      (     )  ความรู้ทั่วไป    (     ) นิทาน         (     ) การ์ตูน 
      (     ) อื่น ๆ โปรดระบ ุ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ด้านความพึงพอใจที่มีต่อบริการของห้องสมุด 

ข้อความ พอใจมากที่สุด 
พอใจ
มาก 

พอใจ
น้อย 

พอใจน้อย
ที่สุด 

1. จํานวนหนังสือที่ในห้องสมดุมีเพียงพอ     

2. มีหนังสือใหม่เข้ามาในห้องสมุดเสมอ     

3. หนังสือไม่ชํารุดฉีกขาด     

4. จํานวนเก้าอ้ีหรือที่นั่งมีเพียงพอ     

5. จํานวนพื้นที่ของห้องสมุดไม่คับแคบ     
6. จํานวนคอมพิวเตอร์ใช้ค้นหาหนังสือมีเพียงพอ     

7. จํานวนคอมพิวเตอร์ใช้สืบค้นอินเทอร์เน็ตมีเพียงพอ     

8. เวลาเปิด-ปิดของห้องสมุดเหมาะสม     

9. มีครูช่วยเหลือแนะนําในหอ้งสมุดอย่างดี     

10. หยิบหนังสือจากช้ันได้ง่าย     

11. ห้องสมุดมคีวามสะอาดและน่าเข้าใช้     

12. ห้องสมุดมคีวามเงียบสงบ     
13. จํานวนหนังสือที่ให้ยืมออกนอกห้องสมุดมีเพียงพอ     

14. ระยะเวลาที่ให้ยืมมีเพียงพอ     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสอบถามนิสัยรักการอ่านสาํหรับนักเรยีนมัธยมศึกษา 
โรงเรียน.......................................................................................................................................... 

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

คําช้ีแจง  ให้นกัเรียนกาเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับการกระทําของนักเรียนตามความเป็นจริง 

 
ข้อความ 

 
จริงมาก 

 
จริง 

 
ไม่จริง 

 
ไม่จริง
เลย 

1. นักเรียนมักยืมหนังสือจากห้องสมุดโรงเรียนไปอ่าน     
2. นักเรียนอ่านหนังสือพิมพ์ทุกวัน     
3. เวลาว่างช่วงพักกลางวัน นักเรียนจะไปอ่านหนังสือใน
ห้องสมุด 

    

4. นักเรียนหาหนังสือมาอ่านเพิ่มเติมบทเรียนในแต่ละวิชา     
5. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสง่เสริมการอ่านของห้องสมุด     
6. นักเรียนชอบอ่านหนังสือเมื่อมีเวลาว่าง     
7. นักเรียนรู้สกึว่าเวลาหมดไปอย่างรวดเร็วเมื่ออ่านหนังสือ     
8. นักเรียนชอบอ่านหนังสือใหม่ในห้องสมุดของโรงเรียน     
9. นักเรียนชอบไปห้องสมุด เพราะมีหนังสือหลากหลาย
ประเภทให้เลือกอ่าน 

    

10. เมื่อนักเรียนอ่านหนังสือเสร็จแล้ว มักเกบ็วางเป็นระเบียบ     
11. เมื่อนักเรียนเกิดความสงสัยในเรื่องใด จะหาหนังสือที่
เกี่ยวกับเรื่องนั้นมาอ่านให้หายสงสัย 

    

12. นักเรียนคอยดูแลรักษาหนังสือไม่ให้ชํารุดเสียหาย     
13. นักเรียนและเพื่อนแลกเปลี่ยนหนังสือกันอ่าน     
14. นักเรียนชอบจดบันทึกข้อความหรือเนื้อเรื่องที่น่าสนใจ
จากหนังสือที่อ่าน 

    

15. นักเรียนจะคุยหรือเล่าเรื่องจากหนังสือที่อ่านให้เพื่อนฟัง     
16. นักเรียนสามารถนําความรู้ที่ได้รับจากการอ่านหนังสือไป
ใช้ในชีวิตประจําวันได้ 

    

17. นักเรียนได้ความรู้ใหม่ ๆ จากการอ่านหนังสือ      
 

 
 
 
 



แบบสอบถามพฤติกรรมและความพงึพอใจในการใช้บรกิารห้องสมุดของนักเรียน 
 

คําช้ีแจง       โปรดกรอกข้อความและทําเคร่ืองหมาย / ลงในช่องความเป็นจริง 
 
โรงเรียน...................................................................................................................................... 

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

 
ด้านพฤติกรรมการใช้ห้องสมุด 
 
1. นักเรียนเขา้ใช้ห้องสมุดโรงเรียน 
      (     )  5 วัน/สัปดาห์      (     ) 3 - 4 วัน/สัปดาห์   (     ) 1- 2 วัน/สัปดาห์  
2. นักเรียนเข้าใช้ห้องสมุดโรงเรียนเพื่อ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
      (     )  ศึกษาค้นคว้าเพื่อการเรียน      (     ) ทําการบ้าน   (     ) อ่านหนังสือเพื่อความบันเทิง 
      (     ) อื่น ๆ โปรดระบุ..........................................................................................................................  
3. นักเรียนยืมหนังสืออกนอกห้องสมุด 
      (     )  บ่อยครั้ง    (     ) ไม่บ่อย        (     ) ไม่เคยเลย (ระบุเหตุผล)......................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
4. นอกจากหนังสือเรียนแลว้ นักเรียนชอบอ่านหนังสือประเภทไหน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
      (     )  เรื่องสั้น    (     ) นิยาย         (     ) หนังสือเกี่ยวกับอาชีพ 
      (     )  ความรู้ทั่วไป    (     ) นิทาน         (     ) การ์ตูน 
      (     ) อื่น ๆ โปรดระบุ..........................................................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ด้านความพึงพอใจที่มีต่อบริการของห้องสมุด 

ข้อความ 
พอใจมาก

ที่สุด 
พอใจ
มาก 

พอใจ
น้อย 

พอใจ 

น้อยที่สุด 

1. จํานวนหนังสือที่ในห้องสมดุมีเพียงพอ     

2. มีหนังสือใหม่เข้ามาในห้องสมุดเสมอ     

3. หนังสือไม่ชํารุดฉีกขาด     

4. จํานวนเก้าอ้ีหรือที่นั่งมีเพียงพอ     

5. จํานวนพื้นที่ของห้องสมุดไม่คับแคบ     

6. จํานวนคอมพิวเตอร์ใช้ค้นหาหนังสือมีเพียงพอ     

7. จํานวนคอมพิวเตอร์ใช้สืบค้นอินเทอร์เน็ตมีเพียงพอ     

8. เวลาเปิด-ปิดของห้องสมุดเหมาะสม     

9. มีครูช่วยเหลือแนะนําในหอ้งสมุดอย่างดี     

10. หยิบหนังสือจากช้ันได้ง่าย     

11. ห้องสมุดมคีวามสะอาดและน่าเข้าใช้     

12. ห้องสมุดมคีวามเงียบสงบ     

13. จํานวนหนังสือที่ให้ยืมออกนอกห้องสมุดมีเพียงพอ     

14. ระยะเวลาที่ให้ยืมมีเพียงพอ     

 
ข้อเสนอแนะสาํหรับห้องสมุด
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 



แบบสัมภาษณ์ การให้การสนับสนุนของคร ู

วันที่บันทึก............................................ 

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

ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ ......................................................................................................................... 

สถานภาพส่วนตัว 

 1. เพศ                 ชาย   หญิง 

2. อายุ  ....................... ปี 

3. ระดับการศึกษา  ปริญญาตรี   ปริญญาโท 

    อื่นๆ (ระบ)ุ ............................................................................ 

 4. สาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา ........................................................................................... 

 5. วิชาที่สอน 

  5.1 ......................................................... จํานวนคาบ/สัปดาห์  

  5.2 .........................................................  จํานวนคาบ/สัปดาห์ 

  5.3 .........................................................  จํานวนคาบ/สัปดาห์  

 6. ภาระงานอื่น 

  6.1 ..................................................................................................................... 

  6.2 ..................................................................................................................... 

การให้การสนบัสนนุการพัฒนาห้องสมุด 

 ช่วงก่อนการพัฒนาห้องสมุด 

             1. ท่านมีความเห็นว่า ห้องสมุดมีความสําคัญต่อการเรียนการสอน เพียงไร 

    มากที่สุด  มาก   พอประมาณ   น้อย   น้อยที่สุด 

 2. ท่านเห็นด้วยกับนโยบายการพัฒนาห้องสมุดของผู้บริหาร เพียงไร 

    มากที่สุด  มาก   พอประมาณ   น้อย   น้อยที่สุด 

3. ท่านสนับสนุนให้มีการพฒันาห้องสมุด เพียงไร 

    มากที่สุด  มาก   พอประมาณ   น้อย   น้อยที่สุด 

4. ท่านสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสรมิการอ่าน เพียงไร 

    มากที่สุด  มาก   พอประมาณ   น้อย   น้อยที่สุด 



          5. ในการดําเนินงานพัฒนาห้องสมุด ท่านได้เข้าไปมีบทบาทอย่างไร 

      เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการพฒันาห้องสมุด  

      เข้าร่วมวางแผนงานการพัฒนาห้องสมุด 

      ให้คําแนะนําเกี่ยวกับแนวทางที่เหมาะสมในการพฒันาห้องสมุด 

      กําหนดให้นักเรียนในชั้นที่รับผิดชอบไปช่วยทํางาน  เมื่อเริ่มการพัฒนา 

     ช่วยเหลือในเรื่องการติดต่อ ประสานงาน เพื่อขอความร่วมมือจากชุมชน  

     ช่วยเหลือในเรื่องการระดมทุน เช่น ขอรับบริจาค 

           6.  ระหว่างดาํเนินงานการพัฒนาห้องสมุด (process) 

      เป็นบุคคลหนึ่งที่ร่วมในกิจกรรมการพัฒนา ในฐานะกรรมการฯ เช่น  

 เป็นกรรมการในการจัดกิจกรรมส่งเสรมิการอ่าน   

 เป็นกรรมการฝ่ายประเมินผล  

   

 

  

 

      ในฐานะครูที่ไม่ได้เข้าร่วมเป็นกรรมการฯ ได้ให้การสนับสนุนโดย 

 ใหค้ําปรึกษา แนะนํา ในการทํางาน เช่น 

   - การจัดสถานที่ และตกแต่งภายในห้องสมุด 

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

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

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

…………………………………………………………………………………………….. 

     ช่วยในการคัดเลือกหนังสือ    

 เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับ “การใช้ห้องสมุด” 

     สนับสนุนให้นักเรียนมาช่วยงานห้องสมุดต่อเนื่อง 

 
 

 



แบบสอบถามพฤติกรรมและความพงึพอใจในการใช้บรกิารห้องสมุดของคร ู
 

คําช้ีแจง       โปรดกรอกข้อความและทําเคร่ืองหมาย / ลงในช่องความเป็นจริง 
 
โรงเรียน...................................................................................................................................... 

เพศ   (     )  ชาย           เพศ   (     )  หญิง 

อายุ .........................ปี      ประสบการณ์ในการสอน..................................ปี 

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

 

ด้านพฤติกรรมการใช้ห้องสมุด 

1. ท่านเข้าใชห้้องสมุดโรงเรียนสัปดาห์ละ 

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

2. ท่านเข้าใชห้้องสมุดโรงเรียนเพื่อ (ตอบได้มากกว่า 1 ขอ้) 

      (     )  ศึกษาค้นคว้า   (     ) เตรียมการสอน    (     ) อ่านหนังสือเพื่อความบันเทิง 

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

3. การยืมหนังสืออกนอกห้องสมุด 

      (     )  บ่อยครั้ง     (     ) ไม่บ่อย         (     ) ไม่เคย 

4. ท่านชอบอ่านหนังสือประเภทไหน (ตอบได้มากกว่า 1 ขอ้) 

      (     )  ตําราวิชาการ  (     ) เรื่องสั้น     (     ) นิยาย      (     ) คู่มือประกอบอาชีพ 

      (     )  ความรู้ทั่วไป          (     ) อื่น ๆ โปรดระบุ

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

5. ท่านเคยนํานักเรียนมาจัดกิจกรรมเพื่อการเรยีนการสอนในห้องสมดุ 

      (     )  บ่อยครั้ง     (     ) ไม่บ่อย         (     ) ไม่เคย 

 
 
 
 



ความพึงพอใจที่มีต่อบริการห้องสมุดของครู 
 

ข้อความ มากที่สุด มาก น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. จํานวนหนังสือที่ในห้องสมดุมีเพียงพอ     

2.  ความทันสมัยของหนังสือในห้องสมุด     

3. สภาพตัวเล่มหนังสือ (เก่า ชํารุด)     

4. จํานวนที่นั่งอ่าน     

5. จํานวนพื้นที่โดยรวมของห้องสมุด     

6. จํานวนคอมพิวเตอร์ใช้ในการค้นหาหนังสือ     

7. จํานวนคอมพิวเตอร์ใช้ในการสืบค้นอินเทอร์เน็ต     
8. เวลาเปิด-ปิดของห้องสมุด     

9. การมีส่วนร่วมในการแนะนําหนังสือเข้าห้องสมุด     

10. การส่งเสรมิการจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนการสอน     

11. ความสะดวกในการหยิบตัวเล่มจากช้ัน     

12. สภาพความเรียบร้อยของชั้นวางหนังสือ     

13. บริเวณที่นั่งอ่านสะอาด/เรียบร้อย     

14. ความเงียบสงบในห้องสมุด     
15. แสงสว่างในห้องสมุด     

16. ความสะดวกของเคาน์เตอร์บริการยืม-คืน     

17. ป้ายประกาศ/ประชาสัมพันธ์กิจกรรม     

18. มนุษยสัมพันธ์ของผู้ให้บริการ     

19. จํานวนหนังสือที่ให้ยืม     

20. ระยะเวลาในการให้ยืม     
 

ข้อเสนอแนะสาํหรับห้องสมุด
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 



ประมวลภาพโครงการวิจัย การติดตามผลการดําเนินงานบริการวิชาการแก่ชุมชนในภาคกลาง 
 โรงเรียนสเุหร่าบ้านดอน เขตวัฒนา กรุงเทพฯ และโรงเรียนบ้านวังตาอินทร ์อ.โคกเจริญ จ.ลพบรุี. 
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