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แนวทางพัฒนาห้ องสมดมี
ุ ชีวติ ของโรงเรียนบ้ านจิตตมาสพัฒนา
สั งกัด สํ านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต 2
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วิทยานิพนธ์ นีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสตรปริ
ญญาครศาสตร
มหาบัณฑิต
ู
ุ
สาขาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
พ.ศ. 2554
ลิขสิ ทธิ์เป็ นของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

ค
่ . (2554). แนวทางพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตของโรงเรี ยนบ้านจิตตมาสพัฒนา
กนกอร เพ็ชรกระตาย
ั านักงานเขตพื้นที่การศึกษากาแพงเพชร
ํ
สังกดสํ
เขต 2. วิทยานิพนธ์ครุ ศาสตรมหาบัณฑิต
ํ
(การบริ หารการศึกษา). กาแพงเพชร
: งานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจยั
ํ
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
. คณะกรรมการที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ :
ดร.อนุสรณ์ ยกให้ และผูช้ ่วยศาสตราจารย์ประพิมพร โกศิยะกุล (การประเมินโครงการ
/โครงการห้องสมุดมีชีวิต/โรงเรี ยนบ้านจิตตมาสพัฒนา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ํ
กาแพงเพชร
เขต 2)
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การวิจยั ครั้ งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินโครงการห้องสมุดมีชีวิตของโรงเรี ยนบ้าน
จิตตมาสพัฒนา 1.1) ประเมินบริ บทของโครงการห้องสมุดมีชีวิตของโรงเรี ยนบ้านจิตตมาสพัฒนา
1.2) ประเมินปั จจัยเบื้องต้นของโครงการห้องสมุดมีชีวติ ของโรงเรี ยนบ้านจิตตมาสพัฒนา
1.3) ประเมินกระบวนการดําเนินงานตามโครงการห้องสมุดมีชีวิตของโรงเรี ยนบ้านจิตตมาส
พัฒนา 1.4). ประเมินผลผลิตของโครงการห้องสมุดมีชีวิตของโรงเรี ยนบ้านจิตตมาสพัฒนา
่
2) เพื่อหาแนวทางการพัฒนาห้องสมุดมีชีวติ ของโรงเรี ยนบ้านจิตตมาสพัฒนา กลุ่มตัวอยาง
ประกอบด้วยผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน1 คน คณะครู จํานวน 6 คน นักเรี ยนชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 1 - 6
็
จํานวน 77 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการเกบรวบรวมข้
อมูลเป็ นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ สถิติ
่ ่ยและคาสวนเบี
่ ่ ่ยงเบนมาตรฐาน
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้คาเฉลี

มห

าวทิ
ยา

ผลการวิจยั พบวา่
1. ด้านบริ บทของโครงการห้องสมุดมีชีวติ ของโรงเรี ยนบ้านจิตตมาสพัฒนา สังกดั
ํ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาแพงเพชร
เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารและครู ผสู ้ อน โดย
่ อเกยว
ี่ กบการกาหนด
ั
ํ
ภาพรวม มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบวาข้
่
วิธีการดําเนินการของโครงการมีความเหมาะสมและปฏิบตั ิได้จริ ง และการประสานงานระหวาง
ิ
่ อในการดําเนินงานห้องสมุดมีชีวิต ตามความคิดเห็นของ
บุคลากรในโรงเรี ยนทําให้เกดความรวมมื
ผูบ้ ริ หารและครู ผสู ้ อนมีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด
2. ด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการของโครงการห้องสมุดมีชีวิตของโรงเรี ยนบ้าน
ั านักงานเขตพื้นที่การศึกษากาแพงเพชร
ํ
จิตตมาสพัฒนา สังกดสํ
เขต 2 ตามความคิดเห็นของ
ผูบ้ ริ หารและครู ผสู ้ อน โดยภาพรวม มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นราย
่ อเกยวกบการสนั
ี่ ั
่
ข้อ พบวาข้
บสนุนงบประมาณโครงการห้องสมุดมีชีวิตจากหนวยงานอื
่นๆ ตาม
ความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารและครู ผสู ้ อนมีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด

ง

มห

าวทิ
ยา

ลัย

ราช

ภัฏ
กํา
เเพ
งเพ

ชร

3. ด้านกระบวนการดําเนินงานของโครงการห้องสมุดมีชีวิตของโรงเรี ยน
ั านักงานเขตพื้นที่การศึกษากาแพงเพชร
ํ
บ้านจิตตมาสพัฒนา สังกดสํ
เขต 2 ตามความคิดเห็นของ
ผูบ้ ริ หารและครู ผสู ้ อน โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
่ อเกยวกบการประชุ
ี่ ั
่ ั
่
พบวาข้
มรวมกนระหวางโรงเรี
ยน บุคลากรของห้องสมุดในการประเมินผล
ติดตามการดําเนินงานให้บริ การห้องสมุดมีชีวิต ตามความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารและครู ผสู ้ อนมี
่ ่ยตํ่าสุ ด
คาเฉลี
4. ด้านผลผลิตของโครงการห้องสมุดมีชีวิตของโรงเรี ยนบ้านจิตตมาสพัฒนา
ั านักงานเขตพื้นที่การศึกษากาแพงเพชร
ํ
สังกดสํ
เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารครู ผสู ้ อน
และนักเรี ยน โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบวา่
ั
ข้อเกยี่วกบการบั
นทึกสถิติการใช้หอ้ งสมุดของโรงเรี ยนเป็ นปัจจุบนั ตามความคิดเห็นของผูบ้ ริ หาร
่ ่ยตํ่าสุ ด
ครู ผสู ้ อนและนักเรี ยนมีคาเฉลี
5. แนวทางการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตของโรงเรี ยนบ้านจิตตมาสพัฒนา สังกดั
ํ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาแพงเพชร
เขต 2 ผูเ้ ชี่ยวชาญได้เสนอแนะแนวทางการพัฒนาดังนี้
ั คลากรในโรงเรี ยนเพื่อ
ด้านบริ บท คือ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาควรจัดประชุมและประสานงานกบบุ
่ ั เคราะห์ วางแผนการดําเนินงานห้องสมุดมีชีวติ ของโรงเรี ยน ด้านปัจจัยเบื้องต้น คือ
รวมกนวิ
่
ั ่
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาควรติดตอประสานงานกบหนวยงานอื
่น ๆ เพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตของโรงเรี ยน ด้านกระบวนการดําเนินงาน คือ ผูบ้ ริ หาร
่
่ ้ง
่ ั
สถานศึกษาควรจัดประชุมรวมกนระหวางโรงเรี
ยนและบุคลากรของห้องสมุด แตงตั
คณะกรรมการการประเมินผล ติดตามการดําเนินงานให้บริ การห้องสมุดมีชีวิตเพื่อนําผลที่ได้มา
่
ิ
่ นการบันทึก
ปรับปรุ งการดําเนินงานในปี ตอไป
ด้านผลผลิต คือ ควรจัดกจกรรมเพื
่อการแขงขั
สถิติสาํ หรับผูท้ ี่ใช้บริ การห้องสมุดมีชีวิตมากที่สุดเพื่อเป็ นการดึงดูดใจให้ผใู ้ ช้บริ การเห็น
ความสําคัญของการบันทึกสถิติการใช้บริ การห้องสมุดมีชีวิต
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The purposes of this research were 1) to assess living library project of Ban
Chittamat school - 1.1) to assess the context of living library project of Ban Chittamat
Phattana school 1.2) to assess the input of living library project of Ban Chittamat
Phattana school 1.3) to assess the process of living library project of Ban Chittamat
school 1.4) to assess the product of living library project of Ban Chittamat Phattana
school 2) to find the guideline to develop living library of Ban Chittamat Phattana
school. The sample consisted of an administrator, 6 teachers and 77 students in
prathomsuksa 1 – prathomsuksa 6. The research instruments were a questionnaire and
interview. The data were analyzed using mean and standard deviation.

มห

The research findings were as follows.
1. Administrator and teachers’ opinions towards the context of living library
project of Ban Chittamat Phattana school were at a high level. When considering each
aspect, it was found that project method was appropriate and practical whereas personnels’
participation was at the lowest mean.
2. Administrator and teachers’ opinions towards the input of living library
project of Ban Chittamat Phattana school were at a moderate level. When considering
each aspect, it was found that budget support from other organization was at the
lowest mean.
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3. Administrator and teachers’ opinions towards the process of living library
project of Ban Chittamat Phattana school were at a high level. When considering each
aspect, it was found that cooperative meeting for evaluation was at the lowest mean.
4. Administrator, teachers’ and students’ opinions towards the product of
living library project of Ban Chittamat Phattana school under Kamphaeng Phet
educational service area office 2 were at a moderate level. When considering each aspect,
it was found that the update records of library service was at the lowest mean.
5. The guidelines to develop living library of Ban Chittamat Phattana school
was Kamphaeng Phet educational service area office 2 were as follows : For context, it
was found that the administrator should set up a meeting and cooperate with all
personnels in school for planning. For input, it was found that the administrator should
ask for the budget from other organizations. For process it was found that the
administrator should set up a meeting and appoint the evaluation committees. For product,
it was found that teachers should set the activity for record contest and provide a reward
for theses who hit the highest record in order to motivate students to know the
importance of records of library service.

ช
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่
่ ยง่ิ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ สาํ เร็ จลุล่วงได้ดว้ ยความกรุ ณาและความชวยเหลื
ออยางดี
จาก ดร. อนุสรณ์ ยกให้ ประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์และผูช้ ่วยศาสตราจารย์ประพิมพร
โกศิยะกุล กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ซึ่งได้กรุ ณาให้ความรู ้ คําแนะนํา ตลอดจนตรวจสอบ
้ อบกพรองตางๆ
่ ่ จนทําให้วิทยานิพนธ์เสร็ จสมบูรณ์ ผูว้ ิจยั รู ้สึกซาบซึ้ งในความกรุ ณาของ
แกไขข้
่ ้ ง 2 เป็ นอยางยิ
่ ง่ จึงขอกราบขอบพระคุณเป็ นอยางสู
่ งมา ณ โอกาสนี้
ทานทั
่ ่ปรากฏนามในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ที่ได้ให้ความ
ขอขอบพระคุณผูท้ รงคุณวุฒิทุกทานที
่ ยิง่ และสละเวลาในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั และได้ให้
อนุเคราะห์อยางดี
ข้อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ต่อการทําวิจยั ครั้ งนี้ ขอขอบคุณผูบ้ ริ หารสถานศึกษา คณะครู และ
ํ
นักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านจิตตมาสพัฒนา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาแพงเพชร
เขต 2 ที่ให้ความ
่ อเป็ นอยา่ งดีในการตอบแบบสอบถามและขอขอบพระคุณผูเ้ ชี่ยวชาญทั้ ง 17 ทานที
่ ่กรุ ณา
รวมมื
ให้ผวู ้ จิ ยั ได้สมั ภาษณ์ให้ขอ้ เสนอแนะด้วยดี
่
ิ
คุณคาและประโยชน์
อนั เกดจากวิ
ทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผูว้ จิ ยั ขอน้อมบูชาในพระคุณของ
่ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์และสนับสนุน
บิดา มารดา ครู อาจารย์ ตลอดจนผูม้ ีพระคุณทุกทาน
การทําวิทยานิพนธ์จนประสบความสําเร็ จ
่
กนกอร เพ็ชรกระตาย
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