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ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของกำรประเมิน 

 การศึกษาเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศ การสร้างเด็กและเยาวชนให้มีรากฐาน
การศึกษาที่มั่นคง เป็นหัวใจส าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสามารถพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน 
ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายปฏิรูปการเรียนการสอน เพ่ือมุ่งมั่นและพยายามอย่างเต็มที่  
ที่จะให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาที่ดีสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รู้จักคิด วิเคราะห์ และ
แก้ปัญหา มีการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้หลากหลาย ส่งเสริมให้
ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 (2560) ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 54  
ว่ารัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มี
การเรียนรู้ตลอดชีวิต และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม  
พ.ศ.2545 ในหมวด 1 บททั่วไปความมุ่งหมายและหลักการซึ่งระบุไว้ในมาตรา 8 ว่าการจัดการศึกษา
ให้ยึดหลัก 3 ประการและหนึ่งใน 3 ประการให้ยึดหลักว่าการจัดการศึกษาเป็นการศึกษาตลอดชีวิต
ส าหรับประชาชน และหมวด 4 ได้กล่าวถึงการจัดการศึกษาไว้ดังนี้ มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้อง
ยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด 
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
และมาตรา 25 รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ 
ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูล และแหล่งการเรียนรู้อื่นอย่าง
พอเพียงและมีประสิทธิภาพ (ยุพด ีจารุทรัพย์, 2555, น. 8–13)  
 ห้องสมุดนับได้ว่าเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ส าคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างเยาวชนให้เป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ รักการอ่าน เป็นนักคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ เนื่องจากห้องสมุดเป็นสถานที่ที่
รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศ สื่อนวัตกรรมที่หลากหลาย มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
จัดบริการและกิจกรรมตามหลักวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้
ตามหลักสูตรซึ่งจะน าไปสู่กระบวนการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการเรี ยนรู้ ดังนั้น
ห้องสมุดของสถานศึกษาจึงต้องพัฒนาให้ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้
ผู้ใช้บริการได้ใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งการเรียนรู้ส าหรับพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ เป็นคนดี คนเก่ง 
และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข สอดคล้องกับแนวคิดของปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2546, น. 195)  
ที่กล่าวว่า ห้องสมุดสถานศึกษาเป็นสถานที่ที่มีความส าคัญต่อการเรียนการสอนในสถานศึกษามาก 
เพราะเป็นศูนย์รวมของวิชาการทั้งปวง ช่วยส่งเสริมและให้บริการทางวิชาการกับครู ส่งเสริมการสอน
ของครูได้ใช้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เตรียมบทเรียนเพ่ือการเรียนการสอน และผู้เรียนได้ใช้เป็นแหล่ง



 2 

เรียนรู้เพ่ือแสวงหาความรู้จากงานที่ได้รับมอบหมายและความรู้ด้านอ่ืนๆ ที่ผู้เรียนสนใจ เป็นการใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รวมทั้งเป็นการศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตัวเอง ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนเกิด
ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้เป็นอย่างดี และยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญในการปลูกฝัง
สร้างนิสัยรักการอ่านหนังสือ  
 หัวใจส าคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง คือ ห้องสมุด ซึ่งกระบวนการเรียนรู้ 
ในห้องสมุดตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาจะต้องส่งเสริมให้เป็นแหล่งที่จะท าให้บุคคลได้เรียนรู้ที่จะ
พัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างดี และมีความสุข ห้องสมุดจึงต้องเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ของ 
การให้บริการโดยต้องมีบทบาทในการอ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการสามารถเรียนรู้ได้มากที่สุด 
ดังนั้นจึงต้องพัฒนาให้ห้องสมุดน่าสนใจ เป็นห้องสมุดที่มีชีวิต (living library) ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียน
สนใจมาใช้บริการห้องสมุด ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนางานบริการทางห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มีผู้
มาใช้บริการมากที่สุด แม้ว่าห้องสมุดจะมีทรัพยากรสารสนเทศมากเพียงใดหรือมีบุคลากรที่ดีเพียง 
หากไม่มีผู้มาใช้บริการของห้องสมุดหรือมาใช้บริการน้อยกว่าที่ควรย่อมหมายถึง ความล้มเหลวของ
งานห้องสมุด ดังนั้นการบริการจึงถือได้ว่าเป็นหัวใจส าคัญของห้องสมุด การบริการที่มีประสิทธิภาพ 
จะท าให้ผู้มาใช้บริการมีความสะดวกรวดเร็วได้รับประโยชน์สูงสุดจากการรับบริการและมีความ 
พึงพอใจในการรับบริการ (สัมพันธ์ พลันสังเกต, 2556, น. 16–19) 
 ห้องสมุดสถานศึกษาในปัจจุบันมีความส าคัญต่อผู้เรียนอย่างยิ่ง เป็นแหล่งรวบรวมวิทยาการ
หลักของสถานศึกษาที่ช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองตามศักยภาพของแต่ละบุคคลช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งมีส่วนในการปลูกฝั งนิสัย
รักการอ่านและการรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ การใช้ห้องสมุดเพ่ือการเรียนการสอนเป็นวิธีการ
ส าคัญอย่างหนึ่งในการปฏิรูปการเรียนการสอนให้ประสบความส าเร็จ เมื่อสถานศึกษาได้จัดห้องสมุด 
แล้วต้องมีการใช้ห้องนั้นเพ่ือให้เกิดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการ และมุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะใน
การเรียนรู้ รู้วิธีการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง รวมทั้งมีนิสัยรักการอ่าน การจัดกระบวนการเรียนรู้
หรือการสอนวิธีเรียน มิใช่เน้นการสอนให้จ าบทเรียน ความสามารถของผู้เรียนในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ดังกล่าว เป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้บุคคลในชาติมีความพร้อมที่จะพัฒนาและสามารถพัฒนาตนเอง
ตลอดจนสังคมเจริญก้าวหน้าทันกับอารยประเทศ แต่ในปีการศึกษา 2561 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหมวดวิชาชีพของนักเรียนนักศึกษาบางสาขาวิชาค่อนข้างต่ า อาทิ สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง  
ร้อยละ 64.12 และสาขาวิชาการโรงแรม ร้อยละ 77.05 (วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด, 2561, น. 9) ดังนั้น
ในปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดจึงด าเนินโครงการพัฒนาห้องสมุด เพ่ือรองรับการบริการ
ให้กับครูและนักเรียนนักศึกษา ทั้งนี้เพ่ือส่งเสริมให้ครูและนักเรียนนักศึกษารักการอ่าน รักการเรียนรู้ 
และรักการศึกษาค้นคว้า จึงได้ท าการประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 
เพ่ือที่จะน าผลการประเมินมาเป็นข้อมูล/สารสนเทศในการวางแผนและพัฒนาปรับปรุงระบบ  
การบริหารจัดการและการให้บริการของห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของกำรประเมิน 

 1. เพ่ือประเมินด้านบริบทของโครงการพัฒนาห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 
 2. เพ่ือประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นที่ใช้ในการด าเนินโครงการพัฒนาห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 
 3. เพ่ือประเมินด้านกระบวนการด าเนินโครงการพัฒนาห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 
 4. เพ่ือประเมินด้านผลผลิตของโครงการพัฒนาห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 
 
ขอบเขตของกำรประเมิน 

 1. รูปแบบกำรประเมิน 
  การประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา ครั้งนี้  ได้ประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีม 
(Stufflebeam, D.L., 1990, p. 123) ซึ่งมีรูปแบบการประเมินใน 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) การประเมิน
ด้านบริบท (Context Evaluation) 2) การประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) การประเมิน
ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) และการประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) 
 2. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงท่ีใช้ในกำรประเมิน 
  2.1  ประชำกร ประกอบด้วย ครูและนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด  
ในปีการศึกษา 2562 จ าแนกเป็นครู จ านวน 66 คน นักเรียนนักศึกษา จ านวน 2,090 คน รวมจ านวน 
2,156 คน 
  2.2  กลุ่มตัวอย่ำง ประกอบด้วย ครูและนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 
ในปีการศึกษา 2562 จ าแนกเป็นกลุ่มตัวอย่างครู จ านวน 66 คน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) และกลุ่มตัวอย่างนักเรียนนักศึกษา จ านวน 327 คน รวมจ านวน 
393 คน โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างนักเรียนนักศึกษาด้วยการเปิดตาราง Krejcie & Morgan และเลือก
กลุ่มตัวอย่างนักเรียนนักศึกษาด้วยการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ตามสัดส่วน
ของนักเรียนนักศึกษาตามสาขาวิชาในแต่ละชั้นปี 
 3. ตัวแปรที่ใช้ในกำรประเมิน 
  3.1  ความเหมาะสมด้านบริบทของโครงการพัฒนาห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 
  3.2 ความเหมาะสมด้านปัจจัยเบื้องต้นที่ใช้ในการด าเนินโครงการพัฒนาห้องสมุด
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 
  3.3  ความเหมาะสมด้านกระบวนการด าเนินโครงการพัฒนาห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 
  3.4  ผลผลิตของโครงการพัฒนาห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 
   3.4.1  คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนักศึกษา 
   3.4.2  นิสัยรักการอ่านและศึกษาค้นคว้าของนักเรียนนักศึกษา 
   3.4.3  ความพึงพอใจของครูและนักเรียนนักศึกษาต่อการให้บริการห้องสมุด 
 4.  ช่วงระยะเวลำด ำเนินกำร วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดด าเนินโครงการพัฒนาห้องสมุด
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ในปีการศึกษา 2562  
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นิยำมศัพท์เฉพำะ 

 1. โครงกำรพัฒนำห้องสมุด หมายถึง กิจกรรมที่วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จัดท าขึ้นเพ่ือ
พัฒนาห้องสมุดและส่งเสริมให้ครูและนักเรียนนักศึกษาไปใช้บริการห้องสมุด เพ่ือการเรียนรู้และศึกษา
ค้นคว้าในการเรียนของนักเรียนนักศึกษา  
 2.  กำรประเมินโครงกำรพัฒนำห้องสมุด หมายถึง การประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุด
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดในปีการศึกษา 2562 ใน 4 ด้าน ดังนี้ 
  2.1 กำรประเมินด้ำนบริบทของโครงกำรพัฒนำห้องสมุดวิทยำลัยเทคนิคแม่สอด 
หมายถึง การประเมินความเหมาะสมเกี่ยวกับการพัฒนาห้องสมุดสอดคล้องกับนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา การสร้างความตระหนักเรื่องการพัฒนาห้องสมุดให้กับครู การให้ความรู้
เกี่ยวกับโครงการพัฒนาห้องสมุดให้กับครู แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การจัดเตรียม
ห้องสมุด การจัดแหล่งเรียนรู้ที่จ าเป็นทั้งในและนอกวิทยาลัย ความต้องการพัฒนาห้องสมุดเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และการด าเนินกิจกรรมห้องสมุดเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนนักศึกษา 
  2.2 กำรประเมินด้ำนปัจจัยเบื้องต้นที่ใช้ในกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำห้องสมุด
วิทยำลัยเทคนิคแม่สอด หมายถึง การประเมินความเหมาะสมเกี่ยวกับคณะกรรมการบริหารห้องสมุด 
การจัดสรรงบประมาณส าหรับพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในห้องสมุด การจัดสรรงบประมาณส าหรับ
จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด ครูท าหน้าที่บรรณารักษ์และบุคลากรประจ าห้องสมุด คู่มือ/
เอกสารแนะน าการใช้ห้องสมุด วัสดุ/ครุภัณฑ์ ทรัพยากรสารสนเทศ เทคโนโลยีจัดเก็บและสืบค้น
ทรัพยากรสารสนเทศ และความเพียงพอของโต๊ะ/เก้าอ้ี ภายในห้องสมุด 
  2.3  กำรประเมินด้ำนกระบวนกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำห้องสมุดวิทยำลัยเทคนิค 
แม่สอด หมายถึง การประเมินความเหมาะสมของวิธีการ ขั้นตอนต่างๆ ของการด าเนินโครงการ
ประกอบด้วย การศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการด าเนินงานของห้องสมุด การวางแผนพัฒนา
ห้องสมุดอย่างเป็นระบบ การด าเนินการพัฒนาห้องสมุดตามเกณฑ์มาตรฐานของสมาคมห้องสมุดแห่ง
ประเทศไทย การจัดสรรทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการใช้
ห้องสมุด การจัดกิจกรรมห้องสมุดตามแนวปฏิบัติกระบวนการเรียนรู้ การนิเทศ ติดตาม การด าเนินการ
พัฒนาห้องสมุดอย่างเป็นระบบ การประเมินผลกิจกรรมการด าเนินงานของห้องสมุด การรายงานสรุปผล
การด าเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ และการน าผลการประเมินการด าเนินงานของห้องสมุดมาเป็นข้อมูลใน
การปรับปรุงพัฒนาห้องสมุด 
  2.4  กำรประเมินผลผลิตของโครงกำรพัฒนำห้องสมุดวิทยำลัยเทคนิคแม่สอด 
หมายถึง การประเมินผลที่เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังนี้ 
    2.4.1 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนนักศึกษำ หมายถึง คะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทุกสาขางานตามโครงสร้างหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ที่เปิดสอนในวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ในปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 
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   2.4.2 นิสัยรักกำรอ่ำนและศึกษำค้นคว้ำของนักเรียนนักศึกษำ  หมายถึง  
การประเมินพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษาที่มีการปฏิบัติการอ่านและศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วย
ตนเอง 
   2.4.3 ควำมพึงพอใจของครูและนักเรียนนักศึกษำที่มีต่อกำรให้บริกำรห้องสมุด
หมายถึง การประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการของครูท าหน้าที่บรรณารักษ์ และบุคลากร
ประจ าห้องสมุด การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของห้องสมุด การบริการตอบค าถามช่วยการค้นคว้า การ
บริการสืบค้นสารสนเทศจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์/อินเทอร์เน็ต การจัดบริการยืม-คืน การบริการเมื่อน า
นักเรียนนักศึกษาไปเรียน/ศึกษาค้นคว้าที่ห้องสมุดการ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุด 
สภาพ แวดล้อมภายในห้องสมุด ความเพียงพอของสื่อ วัสดุอุปกรณ์ และสารสนเทศต่างๆ และความ
เพียงพอของหนังสือ วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ และจุลสาร  
 3.  ครู หมายถึง ครูที่ปฏิบัติการสอนในวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ในปีการศึกษา 2562 
 4.  นักเรียนนักศึกษำ หมายถึง นักเรียนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดทีศ่ึกษา ในปีการศึกษา 2562 
 
ประโยชน์ที่จะได้รับจำกกำรประเมิน 

 1. ผลการประเมินเป็นข้อมูล/สารสนเทศส าหรับผู้บริหารและผู้รับผิดชอบงานห้องสมุด
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด น าไปใช้ในการวางแผนและพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการและการ
ให้บริการของห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 
 2. ผลการประเมินเป็นข้อมูล/สารสนเทศส าหรับผู้บริหารและครูส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษา
รักการอ่าน รักการเรียนรู้ รักการศึกษาค้นคว้า และใช้บริการห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการเรียนการสอน 
 3. เป็นแนวทางให้กับสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่มีบริบท
คล้ายคลึงกันและจัดท าโครงการในลักษะเดียวกัน ได้น าข้อมูล/สารสนเทศจากผลการประเมิน 
ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาห้องสมุดต่อไป 


