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ประวัติความเป็นมาของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 

 1. ข้อมูลพื้นฐาน 
  วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จัดตั้งขึ้นโดยใช้ชื่อว่า วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด ได้รับการจัดตั้งขึ้น
ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวงทบวงกรม พ.ศ. 2534 โดยนายอุดร ตันติสุนทร 
อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายนที จันทร ได้ส ารวจความต้องการของชุมชนอ าเภอ
แม่สอดและขอใช้พ้ืนที่สาธารณประโยชน์จากก านัน ต าบลแม่ปะ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก และ
ประสานงานกับกระทรวงศึกษาธิการ นายสุขวิช รังสิพล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้
ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพแม่สอด สังกัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 25 
พฤษภาคม พ.ศ. 2539 โดยมีนายนที จันทร เป็นผู้อ านวยการสถานศึกษา เริ่มแรกได้รับเงินงบประมาณ
จ านวน 28,000,000 บาท ก่อสร้างอาคารเรียนสามชั้น 1 หลัง อาคารตึกอ านวยการ 1 หลัง อาคารเรียน
ปฏิบัติการ 2 หลัง บ้านพักผู้อ านวยการ 1 หลัง อาคารที่พักครู 12 หลัง และบ้านพักนักการภารโรง 6 หลัง 
เริ่มรับนักเรียนนักศึกษาและจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 เป็นต้นมา ในช่วงแรกวิทยาลัย
การอาชีพแม่สอด เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และ
หลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ต่อมาในปีการศึกษา 2544 ได้เปิดสอนถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง(ปวส.) ช่างอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม  
  ต่อมาในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด ได้รับการยกระดับเป็น    
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาที่การ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ เพ่ือให้
สอดคล้องกับสถานที่ตั้งของสถานศึกษาและรองรับพระราชบัญญัติอาชีวศึกษา ในปีการศึกษา 2559 
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ได้แก่ สาขาวิชายานยนต์ 
สาขาวิชาเครื่องมือกล สาขาวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชา
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ช่างก่อสร้าง สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาการขาย สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม สาขาวิชาการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ส่วนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ได้แก่ 
สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ สาขาวิชาติดตั้งไฟฟ้า และสาขาวิชาการบัญชี ส าหรับหลักสูตรที่จัดการเรียน 
การสอนนอกจากหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
และหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น และสถานศึกษายังจัดการศึกษาในหลักสูตรแกนมัธยม  
โดยสถานศึกษาได้ลงนามความร่วมมือจัดการศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นกับสถานประกอบการ 
หน่วยงานในท้องถิ่นและองค์กรระหว่างประเทศ ได้แก่ บริษัท ที.เค.การ์เม้นท์ แม่สอด จ ากัด มูลนิธิ
ช่วยเหลือเด็กชายแดนของจังหวัดตาก เรือนจ าอ าเภอแม่สอดและ ADRA Thailand 
  วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดมีผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการดังต่อไปนี้ 
  1. นายนที  จันทร  พ.ศ.2537 – พ.ศ.2552 
  2. นายสนาม สุขค า  พ.ศ.2552 – พ.ศ.2554 
  3. นายจงกล พิพิธภักด ี พ.ศ.2555 – พ.ศ.2560 
  4. นายเดโชวัต ทักคุ้ม  พ.ศ.2560 – ปัจจุบัน 

  1.1 ที่ตั้ง 
   วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ตั้งอยู่ที่เลขที่ 619 หมู่ 10 ถนนสาย แม่สอด-แม่ปะใต้ 
ต าบลแม่ปะ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก อยู่ในเขตบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ ที่ตั้งของ
วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด ตั้งอยู่ใกล้กับศูนย์กีฬาแห่งใหม่ของอ าเภอแม่สอด และโรงเรียนเทศบาล
เฉลิมพระเกียรติฯ ของเทศบาลนครแม่สอด มีพ้ืนที่โดยประมาณ 40 ไร่ ห่างจากศูนย์กลางอ าเภอ 
แม่สอด 4 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดตาก 86 กิโลเมตร อาณาเขต ทิศเหนือติดกับองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่ปะ ทิศตะวันออกติดถนนสายแม่สอด-แม่ปะใต้ ทิศใต้ติดกับหมู่บ้านสันทราย และ
ทิศตะวันตกติดกับที่สาธารณประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ 

  1.2 ปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มีอาคาร และสิ่งก่อสร้าง ดังนี้ 
    รายการสิ่งก่อสร้าง      จ านวน 

   1. อาคารตึกอ านวยการและหอประชุม จ านวน 1  หลัง 
   2. อาคารเรียนและปฏิบัติการ 3 ชั้น จ านวน  1  หลัง 
   3. อาคารปฏิบัติการ จ านวน  2  หลัง 
   4. โรงอาหารเอนกประสงค์ จ านวน  1  หลัง 
   5. อาคารปฏิบัติการไฟฟ้า จ านวน  1  หลัง 
   6. อาคารปฏิบัติการบริการยานยนต์ จ านวน  2  หลัง 
   7. อาคารปฏิบัติการค้าปลีก จ านวน  1  หลัง 
   8. อาคารศูนย์แสดงนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ จ านวน  1  หลัง 
   9. บ้านพักผู้อ านวยการ จ านวน  1  หลัง 
   10. บ้านพักคร ู จ านวน  12  หลัง 
   11. บ้านพักนักการภารโรง จ านวน  6  หลัง 
   12. สนามบาสเกตบอล จ านวน  1  สนาม 
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   13. โรงจอดรถยนต์ จ านวน  3  หลัง 
   14. สนามกีฬา พร้อมหลังคา จ านวน  2  สนาม 
   15. อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น จ านวน  2  หลัง 
   16. สนามกีฬาฟุตซอลมาตรฐาน จ านวน  2  สนาม 
   17. หอพักนักศึกษา จ านวน  8  ห้อง 
   18. อาคารหอพักอาชีวะสร้างช่างฝีมือ 2 ชั้น จ านวน 1 หลัง 
   19. อาคารปฏิบัติการช่างก่อสร้าง 1 ชั้น จ านวน 1 หลัง 

  1.3  สภาพชุมชนเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง  
 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดเป็นสถานศึกษาในอาชีวศึกษาจังหวัดตาก สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพียงแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของจังหวัดตาก ซึ่งมีชายแดนที่
ติดต่อกับประเทศเมียนมา มีระยะทางยาวจากเหนือจรดใต้ถึง 580 กิโลเมตร และมีแม่น้ าเมยเป็นเส้น
กั้นอาณาเขต มีจุดผ่านแดนที่ส าคัญคือ สะพานมิตรภาพไทย -เมียนมา ที่ต าบลท่าสายลวด อ าเภอ 
แม่สอด ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมและจุดผ่านเข้าออกของสินค้าระหว่างประเทศมีมูลค่าปีละหลาย
พันล้านบาท  

 สภาพของชุมชนอ าเภอแม่สอด และประชากรของ 5 อ าเภอชายแดนฝั่งตะวันตกนี้
ซึ่งประกอบด้วย อ าเภออุ้มผาง อ าเภอพบพระ อ าเภอแม่สอด อ าเภอแม่ระมาด และอ าเภอท่าสองยาง 
กว่าร้อยละ 70 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะอ าเภอพบพระ เป็นแหล่งผลิตพืชอาหารที่
ส าคัญ เช่น กะหล่ า มันฝรั่ง ส้ม ข้าวโพด และไม้ตัดดอก เป็นต้น ในปี พ.ศ. 2550 บริษัท แม่สอด
พลังงานสะอาด จ ากัด ได้เข้ามาลงทุนก่อสร้างโรงงาน มูลค่า 2,065 ล้านบาท  เพ่ือผลิตเอธานอล
พลังงานทดแทนเชื้อเพลิงจากอ้อย ท าให้อ าเภอแม่สอดและอ าเภอใกล้เคียงมีแหล่งเพาะปลูกพืช
อุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึนมากขึ้นอีกชนิดหนึ่งนั่นคือ อ้อย 

 ชุมชนของอ าเภอแม่สอด ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการค้าชายแดนเป็นแหล่งท่องเที่ยว
และยังเป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมกว่า 260 แห่ง มีนักลงทุนเข้ามาตั้งโรงงานต่าง ๆ มากขึ้น
เนื่องจากมีแรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้านเข้ามาท างานเป็นจ านวนมาก อ าเภอแม่สอด จึงเป็นเมือง
เศรษฐกิจที่ส าคัญของภาคเหนือตอนล่าง เป็นศูนย์กลางผลิตสินค้าอุตสาหกรรม และท่าขนส่ง
สินค้าออกไปยังประเทศเมียนมา ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่ 
1/2558 เรื่อง ก าหนดพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2558 ซึ่งมีพลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษได้ก าหนดให้ท้องที่ต าบลท่าสายลวด ต าบลพระธาตุผาแดง ต าบลแม่กาษา ต าบลแม่กุ ต าบลแม่
ตาว ต าบลแม่ปะ ต าบลแม่สอด และต าบลมหาวัน อ าเภอแม่สอด ต าบลช่องแคบ ต าบลพบพระ และ
ต าบลวาเล่ย์ อ าเภอพบพระ ต าบลขะเนจื้อ ต าบลแม่จะเรา และต าบลแม่ระมาด อ าเภอแม่ระมาด 
จังหวัดตาก เป็น “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก” ดังนั้น วิทยาลัยการอาชีพแม่สอดจึงอยู่ในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก  

 นักเรียนนักศึกษาที่เข้าศึกษาที่วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ส่วนมากมาจาก 5 อ าเภอ 
ได้แก่ อ าเภออุ้มผาง อ าเภอพบพระ อ าเภอแม่สอด อ าเภอแม่ระมาด และอ าเภอท่าสองยาง ซึ่งอยู่ใน
แนวชายแดนไทย–เมียนมา สภาพภูมิศาสตร์เป็นพื้นที่ในถิ่นทุรกันดารบนเขตพ้ืนที่สูง 
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 2.  การจัดการศึกษา  
  วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มีพันธกิจในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา และการบริการวิชาชีพ
ให้กับประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นโดยเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น 
  ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรประเภทวิชาและสาขางานที่วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดเปิดสอนมี
ดังนี้ 1) สาขาวิชายานยนต์ 2) สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง 3) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 4) สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
5) สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม 6) สาขาวิชาการโรงแรม 7) สาขาวิชาการบัญชี 8) สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 9) สาขาวิชาการตลาด 10) สาขาวิชาโลจิสติกส์ 11) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 

 3. วิสัยทัศน์วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 
  วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เป็นสถาบันแห่งความรู้ทางวิชาชีพเป็นผู้น าในการจัดการศึกษา
อาชีวศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่มุ่งผลิตและพัฒนาก าลังคนในท้องถิ่น และ
ให้บริการวิชาชีพที่มีคุณภาพมาตรฐานสากลสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และชุมชน
ในท้องถิ่นในพื้นที่ 5 อ าเภอชายแดนฝั่งตะวันตกของจังหวัดตาก  
 
 4. พันธกิจวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 
  1. การเพ่ิมจ านวนผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานและตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ ชุมชน หน่วยงานและการประกอบ
อาชีพอิสระ 
  2. จัดหลักสูตรฐานสมรรถนะและการจัดการเรียนการสอนมีการพัฒนาคุณภาพตรง
ความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน และสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา  
  3. พัฒนาการจัดระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
  4. พัฒนาและส่งเสริมการบริการวิชาการและวิชาชีพสู่สังคมชุมชนท้องถิ่นให้ได้รับมาตรฐานสากล 
  5. ส่งเสริมพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ การประกอบอาชีพอิสระ งานวิจัยให้
ได้รับคุณภาพและมาตรฐานสากล 
  6. การสนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย  
พลโลก และนักเรียนนักศึกษาได้เข้ารับการฝึกอบรมให้มีจิตส านึกและเสริมสร้าง การเป็นพลเมืองไทย
และพลโลกที่ดี 
  7. การบริหารจัดการและการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
  8. การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

 5. เป้าประสงค์วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 
  1. เพ่ิมจ านวนผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานและตรงกับความต้องการของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระ 
  2. หลักสูตรฐานสมรรถนะและการจัดการเรียนการสอนมีการพัฒนาคุณภาพตรงความ
ต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 
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  3. ระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษามีการพัฒนาและมีประสิทธิภาพ 
  4. การบริการวิชาการและวิชาชีพสู่สังคมชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมได้
มาตรฐานสากล 
  5. นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ การประกอบอาชีพอิสระ งานวิจัยได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาให้มีคุณภาพและมาตรฐานสากล 
  6. นักเรียนนักศึกษาผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีจิตส านึกและเสริมสร้างเป็นพลเมืองไทยและ
พลโลกที่ด ี
  7. สนับสนุนส่งเสริมปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย และพลโลก 
  8. การบริหารจัดการและการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
  9. การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  
 
แนวคิด หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับห้องสมุด 

 1. ความหมายของห้องสมุด 
  ค าว่า “ห้องสมุด” มีค าใช้อยู่หลายค า ในประเทศไทยสมัยก่อนเรียก “หอหนังสือ” 
เป็นสถานที่ส าหรับเก็บรวบรวมหนังสือ เอกสารราชการ ซึ่งประกอบด้วยกฎระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย 
พระบรมราชโองการ ได้แก่ เรื่องราชการต่าง ๆ จดหมายตอบโต้ บันทึกเรื่องราว เป็นต้น ส่วนหนังสือทาง
พระพุทธศาสนาได้แก่ พระไตรปิฎก และเรื่องอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนานั้นจะมีสถานที่แยก
เก็บต่างหาก สถานที่นี้จะสร้างขึ้นภายในวัดเรียกว่า “หอไตร” ปัจจุบันห้องสมุดได้เกิดขึ้นอย่าง
มากมายและมีชื่อเรียกที่แตกต่างกัน เนื่องจากมีการขยายการบริการกว้างขวางเพ่ิมมากขึ้น ท าให้ เกิด
ความพยามยามที่จะตั้งชื่อสถานที่นั้นให้เด่นชัดถึงหน้าที่ของหน่วยงานนั้น ๆ จึงมีชื่อเรียกต่างกันไปจาก
ค าว่าห้องสมุด เช่น ส านักหอสมุด ส านักวิทยาบริการ ศูนย์วิทยบริการ เป็นต้น นักการศึกษาให้
ความหมายของค าว่า “ห้องสมุด” ดังนี้ 
  ลมุล รัตตากร (2552, น. 27) ได้ให้ความหมายของห้องสมุดว่า เป็นที่รวบรวมหนังสือ วารสาร 
เอกสารและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ตลอดจนโสตทัศนวัสดุที่สอดคล้องกับหลักสูตรในปัจจุบัน เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมการสอนของครู และนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
  รัญจวน อินทรก าแหง และนวลจันทร์ รัตนากร (2554, น. 27) ได้ให้ความหมายของ
ห้องสมุดว่า หมายถึง สถานที่ที่มีหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังนั้นห้องสมุด
สถานศึกษาจึงท าหน้าที่เป็นศูนย์การเรียนรู้และเป็นองค์ประกอบส าคัญของสถานศึกษาในการจัดการเรียน
การสอน และมีบรรณารักษ์อ านวยความสะดวกผู้มาใช้บริการ 
  สรุปได้ว่า ห้องสมุด หมายถึง สถานที่รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ ทั้งที่เป็น
หนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์ โสตทัศนวัสดุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ทางการศึกษาทุกชนิดที่จัดไว้
อย่าง เป็นระบบเพ่ือสะดวกแก่การให้บริการผู้เข้ามาศึกษาค้นคว้า โดยมีบรรณารักษ์บริหารจัดการ 
สารสนเทศ อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ เพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
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1.2  ความส าคัญของห้องสมุดสถานศึกษา 
ห้องสมุด เป็นแหล่งที่ให้ความรู้และส่งเสริมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและมี

ประสิทธิผล ดังนั้นห้องสมุดสถานศึกษาจึงมีความส าคัญต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยแนวโน้มในการ
พัฒนาห้องสมุดสถานศึกษาในปัจจุบันมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากการปฏิรูป
การศึกษาที่มุ่งเน้น จัดให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนอย่างกว้างขวาง ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ อย่างเต็ม
ความสามารถเป็นการแสวงหาความรู้จากแหล่งสื่อ ประสบการณ์ต่าง ๆ รอบตัว โดยผ่านการสังเกต คิด
พิจารณาวางแผนและปฏิบัติจริงตามที่ได้วางแผน จากนั้นจึงวิเคราะห์สิ่งที่ท าและผลที่เกิดขึ้น รวมทั้ง
ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติได้เหมาะสม จนเกิดผลตามเป้าหมายแล้วจึงสรุปสร้างองค์ความรู้เป็นความรู้
ของตนเองและน าไปใช้ในสถานการณ์เรียนรู้และสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต จากแนวด าเนินการ
ดังกล่าวท าให้มองเห็นความส าคัญของแหล่งวิทยาการคือห้องสมุดมากขึ้น เพราะห้องสมุดสถานศึกษา
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนไดเ้ลือกอ่านหนังสือ ศึกษาค้นคว้าโดยอิสระนอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน ท า
ให้ผู้เรียนมีความสุขในการอ่าน มีนิสัยรักการค้นคว้า อันเป็นแนวทางที่จะน าไปสู่การศึกษาหาความรู้ 
ตลอดชีวิตให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของชาติต่อไป และมีผู้กล่าวถึงความส าคัญของห้องสมุด
สถานศึกษาไว้ ดังนี้ 

สมปอง มิสสิตะ (2553, น. 14) ได้กล่าวถึงห้องสมุดกับการศึกษาว่า ห้องสมุดกับ
การศึกษามีความสัมพันธ์กันอย่างแยกกันไม่ได้ โดยเฉพาะการศึกษาในสถานศึกษาที่ต้องวางรากฐาน
ทางการศึกษาให้มั่นคง และให้ผลตามเป้าหมายของการให้การศึกษา บทบาทของห้องสมุดมี
ความส าคัญยิ่งขึ้น เพราะเป็นเสมือนแหล่งทดลองการฝึกใช้สมองสติปัญญาของผู้ เรียนจากพ้ืนฐานที่
ได้รับฟังการบรรยายจากครูในห้องเรียน จากความรู้ที่ได้รับจากการอ่านหนังสือ ฉะนั้นเพ่ือให้ผู้เรียน
เกิดความรู้ในการศึกษาค้นคว้าไปตลอดชีวิต การจัดห้องสมุดให้ผู้เรียนได้มาใช้ มาอ่าน มาตักตวงเอา
วิชาความรู้ความรื่นรมย์ตามความต้องการและรสนิยมของตน จึงเป็นทางหนึ่งเพ่ือพัฒนาความเจริญ 
งอกงามทั้งทางสมอง สติปัญญาและจิตใจ 

อาภารัตน์ ข าสกุล (2553, น. 5) ได้กล่าวถึงความส าคัญของห้องสมุดสถานศึกษาว่า มี
ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาการเรียนการสอนของครู และผู้ เรียนเพราะเป็นแหล่งเก็บรวบรวม 
และให้บริการวัสดุสารนิเทศ ความรู้ ข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ห้องสมุดเป็นศูนย์การเรียนที่ส าคัญของ
สถานศึกษา เพราะเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มาศึกษาหาความรู้ เรียนรู้วิทยาการต่าง ๆ ด้วยตนเอง 
นอกจากนี้ห้องสมุดยังเป็นแหล่งพัฒนาลักษณะนิสัยอันพึงประสงค์อันส าคัญยิ่งคือนิสัยใฝ่เรียนรู้ด้วย
ตนเอง ซึ่งเป็นนิสัยส าคัญที่สถานศึกษาต้องสร้างให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน การที่สถานศึกษามีห้องสมุดที่ดี  
มีบริการที่ดี ย่อมมีโอกาสที่จะสร้างลักษณะนิสัยอันพึงประสงค์ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนได้ 
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เอ้ือมพร ทัศนประสิทธิผล (2554, น. 39–40) ให้ความเห็นว่า ห้องสมุดมีความส าคัญ 
ดังนี้ 

1. ห้องสมุดเป็นแหล่งรวมทั้งความรู้ความบันเทิง ที่ผู้ใช้สามารถเลือกสรรได้อย่างเสรี 
ตามความต้องการ ท าให้เป็นคนฉลาดทันเหตุการณ์  

2. ห้องสมุดช่วยส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ทั้งนี้เพราะห้องสมุด มีบริการ
สื่อโสตทัศน์ เช่น วีดีทัศน์ บริการวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ บริการ Online เป็นต้น ผู้ใช้จะได้รับทั้ง ความ
บันเทิงและความรู้ในขณะเดียวกัน และสามารถติดต่อสื่อสารกับเพื่อนทุกมุมโลก  

3. ห้องสมุดช่วยปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน ผู้ใช้ห้องสมุดที่ได้รับความบันเทิงมักจะติดใจ 
กลับมาอ่านเรื่องอ่ืน ๆ ท าให้เป็นนิสัย เกิดความต้องการหนังสือเป็นอาหารสมองอีกอย่างหนึ่ง  

4. ห้องสมุดเป็นแหล่งสารสนเทศที่กว้างไกลรับใช้สังคม ที่เรียกว่า เอเวอร์ออนเวอร์ด 
(Ever Onward) หมายถึง ผู้ใช้บริการสามารถท่องเที่ยวไปได้ไกลอย่างไม่มีขอบเขต เช่น ใช้บริการ 
อินเตอร์เน็ต ซึ่งผู้ใช้สามรถส่งจดหมายหรือรับข่าวสารจากผู้ที่อยู่ห่างไกลได้ฉับไวจากบริการ E-mail 
หรือสามารถสืบค้นสารสนเทศได้ทั่วโลกโดยใช้บริการ World Wide Web เป็นต้น  

5. ห้องสมุดเป็นสถานที่ไร้พรมแดน ผู้ให้บริการเต็มใจบริการโดยไม่เลือกปฏิบัติเป็น 
มิตรภาพไร้พรมแดน (Friendship Beyond Frontiers) หมายถึง ทุกคนสามารถรับบริการได้อย่าง 
เสมอภาค เป็นห้องสมุดปราศจากก าแพง (Library without wall)  

สมจิต พรหมเทพ (2554, น. 45–46) ให้ความเห็นเกี่ยวกับห้องสมุดไว้ว่าห้องสมุดมี
ความส าคัญ ดังนี้  

1. ช่วยให้เป็นคนทันมัยอยู่เสมอ รอบรู้ข้อมูลข่าวสาร ทันโลกทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยน 
แปลงอยู่ตลอดเวลา 

2. ช่วยปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน รักการศึกษาค้นคว้า เพราะการที่ได้เข้าไปอ่านไปใช้ 
บริการบ่อย ๆ หรือเพียงอ่านข่าว ดูภาพหรือการอ่านเพ่ือความบันเทิงก็ตาม เมื่อท าบ่อยครั้งก็จะเกิด
ความเคยชินในการอ่าน เกิดความอยากดู อยากอ่านต่อไป นั่นคือเริ่มมีนิสัยรักการอ่านนั่นเอง  

3. ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และสามารถน าความรู้จากการอ่าน  
การศึกษาค้นคว้าไปประยุกต์ใช้ในการท างาน การพัฒนาบุคลิกภาพหรือกิจกรรมที่เป็นงานอดิเรกได้  

4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง และครอบครัว เพราะความรู้ที่ได้จากการดูการอ่าน 
การค้นคว้าสารสนเทศต่าง ๆ จะสามารถน าไปปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ประจ าวันของตนให้ดีขึ้น  

5. พัฒนาด้านการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบเพราะ
การศึกษาเป็นรากฐานของการด าเนินชีวิต เป็นรากฐานของการพัฒนาทุกด้าน การที่ได้รู้จัก ใช้บริการ
สารสนเทศ มีผลให้การศึกษาเล่าเรียนประสบผลส าเร็จ เมื่อส าเร็จการศึกษาไปอยู่ใน สังคมแล้วก็ยังไม่
สิ้นสุดการศึกษา ยังมีการศึกษาด้วยตนเองต่อไป เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เป็นการศึกษานอก
ระบบโรงเรียน ซึ่งจะท าได้โดยวิธีหาซื้อสารสนเทศศึกษาเอง หรือใช้บริการของ ห้องสมุดอ่ืน ๆ ที่มีอยู่
ในสังคม  

6. ช่วยท านุบ ารุงขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม เพราะห้องสมุดจะรวบรวม 
สะสมมรดกด้านศิลปวัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงามของมนุษยชาติในรูปของสารสนเทศต่าง ๆ เพ่ือ 
สืบทอดสู่อนุชนรุ่นหลัง  



 13 

7. ส่งเสริมความเป็นระเบียบวินัย เพราะห้องสมุดทุกแห่งมีกฎระเบียบที่ทุกคนต้อง 
ปฏิบัติและยังจัดให้บริการสมาชิกทุกคนอย่างเสมอภาค ซึ่งการจัดระบบต่าง ๆ ของห้องสมุดอย่าง เป็น
ระเบียบจะมีส่วนช่วยส่งเสริมความมีระเบียบวินัยแก่ผู้ใช้ด้วย 

สรุปได้ว่า ห้องสมุดสถานศึกษามีความส าคัญต่อการศึกษาค้นคว้าของครูและผู้เรียน
เป็นแหล่งรวมความรู้ข่าวสารที่ครูและผู้ เรียนใช้เป็นสถานที่ค้นคว้าศึกษาหาความรู้ข่าวสารต่าง ๆ  
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตร อันเป็นผลส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามหลักสูตรและเป็นแหล่งบริการชุมชนเข้าใช้ศึกษาหาความรู้ข่าวสาร  

1.3 วัตถุประสงค์ของห้องสมุดสถานศึกษา 
ห้องสมุดสถานศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้นนั้น เพ่ือให้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าหาความรู้

ของผู้ที่ต้องการหาความรู้เพ่ิมเติม ได้มีผู้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของห้องสมุดสถานศึกษาไว้ ดังนี้ 
ภิญญาพร นิตยประภา (2553, น. 14) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์หลักของห้องสมุด

สถานศึกษาไว้ ดังนี้  
1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการอ่าน  
2. เพ่ือฝึกฝนให้ผู้เรียนรู้จักค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง  
3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวต่าง ๆ รอบตัวอย่างกว้างขวาง  
4. เพ่ือฝึกให้ผู้เรียนรู้จักใช้และระมัดระวังรักษาหนังสือและวัสดุเพ่ือการศึกษาอ่ืน ๆ ใน

ห้องสมุด  
5. เพ่ือฝึกให้ผู้เรียนรู้จักรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม  
6. เพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา 
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2546, น. 195–196) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของห้องสมุดไว้ ดังนี้ 
1. เพ่ือให้การศึกษา โดยเป็นแหล่งที่ให้การศึกษาแก่บุคลากรในสถานศึกษาได้แก่ ครู และ

ผู้เรียน 
2. เพ่ือความรู้และข่าวสาร โดยห้องสมุดที่ทันสมัย นอกจากจะเป็นที่รวบรวมต ารา 

หนังสือและวัสดุอุปกรณ์อ่ืน ๆ แล้ว ยังเป็นแหล่งที่จะให้บริการในด้านข่าวสาร ความรู้ทั่วไป 
3. เพ่ือการศึกษาค้นคว้า โดยห้องสมุดจะเป็นแหล่งหนังสืออ้างอิงที่ใช้เป็นการค้นคว้า 

ท าการวิจัย  
4. เพ่ือความจรรโลงใจ โดยเป็นแหล่งที่มีหนังสือที่เป็นหนังสือบันเทิงหรือการจัด

กิจกรรมการฉายภาพยนตร์ วีดีทัศน์เพื่อความจรรโลงใจ 
5. เพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ โดยมีมุมที่จะจัดกิจกรรมต่าง ๆ และเป็นที่ผ่อนคลายจาก

การเรียนในห้องเรียน 
สรุปได้ว่า การจัดห้องสมุดสถานศึกษามีวัตถุประสงค์เพ่ือบริการครูและผู้เรียนให้ได้ศึกษา

ค้นคว้า จัดกิจกรรมการเรียนการสอน จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน รู้จักเลือกหนังสืออ่าน ศึกษาค้นคว้า
หาความรู้ด้วยตนเอง น าไปพัฒนาปรับตนเองให้เข้ากับสังคมและเพ่ือบริการชุมชน รวมทั้งเพ่ือความ
จรรโลงใจและเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจด้วย 
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 1.4  หน้าที่ของห้องสมุดสถานศึกษา 
ห้องสมุดสถานศึกษามีหน้าที่ให้ความรู้หรือส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ส าหรับครแูละผู้เรียนได้เป็นอย่างดีและได้มีผู้กล่าวถึงหน้าที่ห้องสมุดสถานศึกษาไว้ ดังนี้ 
ภิญญาพร นิตยประภา (2553, น. 11–12) ได้กล่าวว่า เพ่ือให้วัตถุประสงค์ของห้องสมุด

สถานศึกษาบรรลุผลอย่างแท้จริง ห้องสมุดสถานศึกษาจะต้องท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางทางด้านวิชาการ 
ดังนี้  

1. เป็นศูนย์กลางการอ่าน (Reading Center) เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้อ่าน
หนังสือโดยเสรี จะสามารถพัฒนาทักษะและรสนิยมได้เป็นอย่างดี 

2. เป็นศูนย์ปฏิบัติการเพ่ือศึกษาวิจัย (Research Center) เป็นการเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้ค้นคว้าหาความรู้ตามล าพังหรือท างานเป็นกลุ่ม 

3. เป็นศูนย์กลางวัสดุ (Materials Center) เพ่ือรวบรวมวัสดุสิ่งพิมพ์และวัสดุไม่ตีพิมพ์
ส าหรับบริการครูและผู้เรียน 

4. เป็นศูนย์กลางแนะแนวการอ่าน (Reading Guidance Center) บริการแนะแนวการ
อ่านเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับค าแนะน าเป็นรายบุคคลในเรื่องต่าง ๆ เช่น ด้านสังคม การศึกษา
และอาชีพ 

5. เป็นศูนย์กลางการสอน (Instructional Center) การสอนโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ใน
ห้องสมุดจะช่วยให้ผู้เรียนได้รับความรู้กว้างขวางข้ึน เป็นการปรับปรุงคุณภาพในด้านการเรียนการสอน
ของครู โดยห้องสมุดจัดหนังสือไว้ตามท่ีครูต้องการใช้ในการสอนต่าง ๆ 

6. เป็นศูนย์กลางการฝึกวิจารณญาณในการอ่าน (Find the Fact) และขยาย
ขอบเขตการอ่านให้กว้างขวางยิ่งขึ้น การมีวิจารณญาณในการอ่านท าให้ได้ประโยชน์จากการค้นคว้ามาก
ขึ้น 

 1.5  องค์ประกอบส าคัญของห้องสมุดสถานศึกษา  
 ห้องสมุดสถานศึกษาที่ดมีีองค์ประกอบที่ส าคัญ ซึ่งมีผู้กล่าวไว้ ดังนี้ 
 สมาน ลอยฟ้า (2554, น. 44) ได้กล่าวถึงการด าเนินงานห้องสมุดให้บรรลุวัตถุประสงค์

และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจะต้องอาศัยองค์ประกอบส าคัญของห้องสมุด ดังนี้ 
 1. อาคารสถานที่ เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของห้องสมุด เพราะเป็นที่รวบรวม

สิ่งพิมพ์และโสตทัศน์วัสดุเป็นสิ่งที่ผู้ใช้ห้องสมุดได้เข้ามาอ่านหนังสือและศึกษาค้นคว้า และท ากิจกรรม
ต่าง ๆ ดังนั้นการจัดตั้งห้องสมุดจึงควรค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้ 

 1.1 สถานที่ตั้ง ควรตั้งอยู่ในที่ศูนย์กลางซึ่งผู้ใช้มาได้สะดวก ปราศจากเสียง
รบกวนและมีแสงสว่างเพียงพอ อากาศถ่ายเทได้สะดวกและควรเป็นที่ซึ่งสามารถขยายออกไปได้ในภายหน้า 

1.2 ลักษณะของอาคารอาจจะเป็นอาคารเอกเทศหรือเป็นส่วนหนึ่งของอาคารก็ได้ 
แต่ควรออกแบบให้ได้ประโยชน์ ทั้งในการใช้สอยและความสวยงาม มีความทนทานแข็งแรงสามารถรับ
น้ าหนักท้ังหนังสือวัสดุ และครุภัณฑ์ได้ 

1.3 ขนาดและเนื้อที่ของห้องสมุด ต้องเป็นไปตามที่มาตรฐานก าหนด 
2. วัสดุของห้องสมุด หมายถึง สิ่งที่ห้องสมุดจัดหามาไว้เพ่ือบริการผู้ใช้ห้องสมุด แยก

เป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
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2.1 วัสดุตีพิมพ์ ได้แก่ หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ จุลสาร กฤตภาค ซึ่งห้องสมุด
จัดหามาให้สอดคล้องกับหลักสูตร 

2.2 วัสดุไม่ตีพิมพ์  ได้แก่  โสตทัศน์วัสดุ ต่าง ๆ เช่น ภาพแผนภูมิ  แผนท่ี ลูกโลก 
หุ่นจ าลอง เทปเสียง ภาพเลื่อน เครื่องฉายภาพยนตร์ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

3. ครุภัณฑ์ หมายถึง วัสดุทนทานต่าง ๆ ของห้องสมุดที่จะอ านวยความสะดวกในการ
เก็บหนังสือและให้บริการแก่ผู้ ใช้ ได้แก่  ชั้นวางหนังสือ ชั้นวางนิตยสารและหนังสือพิมพ์ ตู้จุลสาร  
ตู้บัตรรายการ ตู้ เก็บของ ตู้และป้ายนิทรรศการ โต๊ะ และเก้าอ้ีส าหรับนั่งอ่านหนังสือ โต๊ะท างาน
บรรณารักษ ์ที่รับ–จ่ายหนังสือ รถเข็นหนังสือ และอ่างล้างมือ 

นอกจากนี้ห้องสมุดยังจ าเป็นต้องมีเครื่องใช้ต่าง ๆ ในการด าเนินงานอีกมากมาย เช่น ที่
กั้นหนังสือ ป้ายติดชั้นบอกหมวดหมู่ กล่องใส่บัตร อุปกรณ์ซ่อมหนังสือ อุปกรณ์จัดนิทรรศการ วัสดุ
อุปกรณ ์ตกแต่งห้องสมุด เป็นต้น 

4. บุคลากร หมายถึง ผู้ปฏิบัติการในห้องสมุด ซึ่งได้แก่ บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ฝ่าย
ต่าง ๆ นักการภารโรง  

5. งบประมาณ จะต้องพอเพียงต่อการด าเนินงานของห้องสมุด 
6. การบริการ หมายถึง สิ่งที่ห้องสมุดจัดให้เพ่ือสนองความต้องการของผู้ใช้ในด้าน

หนังสือ สิ่งพิมพ์และวัสดุอ่ืน ๆ เนื่องจากห้องสมุดเป็นแหล่งส าคัญ ที่จะปลูกฝังนิสัยรักการอ่านแก่
ผู้เรียนเพ่ือเป็นการปูพ้ืนฐานไปสู่การศึกษาในขั้นสูงต่อไป ห้องสมุดจึงมุ่งบริการแก่ผู้เรียน เพ่ือให้เกิด
นิสัยรักการอ่านและการค้นคว้า ส าหรับบริการแก่ครูก็มุ่งส่งเสริมการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
บริการที่ส าคัญของห้องสมุด ได้แก่ บริการให้ยืมหนังสือ บริการหนังสือจอง บริการตอบค าถามและ
ช่วยการค้นคว้า บริการแนะแนวการอ่าน บริการสื่อต่าง ๆ เป็นต้น 

กรมวิชาการ (2545, น. 7–8) ได้เสนอองค์ประกอบส าคัญของห้องสมุดไว้ ดังนี้ 
1. วัสดุสารนิเทศ เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดของห้องสมุด วัสดุสารนิเทศมี 2 ประเภท 

ประเภทแรก คือ วัสดุตีพิมพ์ ได้แก่หนังสือประเภทต่าง ๆ วารสาร หนังสือพิมพ์ จุลสาร ภาพ และ 
กฤตภาค  

2. บุคลากร เป็นองค์ประกอบส าคัญและเป็นผู้ด าเนินงานห้องสมุดให้ประสบความส าเร็จ 
ประกอบด้วย บรรณารักษ์ ผู้ช่วยบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุด และนักการภารโรง นักวิชาการหรือผู้ท่ี
ได้รับมอบหมาย 

3. อาคารสถานที่ จ าเป็นต้องมีสถานที่จัดห้องสมุด ควรให้ความสะดวกในการไปมาแก่
ผู้ใช้และมีเนื้อท่ีเพียงพอส าหรับจัดเป็นวัสดุ หนังสือ ครุภัณฑ์การอ่านหนังสือและที่ท างานของบุคลากร 

4. ครุภัณฑ์ ใช้เป็นที่เก็บวัสดุสารนิเทศ อ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ครุภัณฑ์ที่จ าเป็น
ได้แก่ ชั้นวางหนังสือ ชั้นวารสาร โต๊ะ เก้าอ้ี ตู้บัตรรายการจัดให้มีเท่าที่จ าเป็นก่อน หากเป็นไปได้ควร
จัดให้มีครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ครุภัณฑ์ควรมีความคงทน สะดวกใน
การเคลื่อนย้ายและรักษาความสะอาด มีขนาดและสัดส่วนพอเหมาะกับการใช้สอย 

5. การเงิน หมายถึง แหล่งที่มาของเงินและการใช้จ่ายเงินตามระเบียบของราชการ 
แหล่งเงินที่ส าคัญ คือ เงินงบประมาณที่ทางราชการจัดสรรให้ในแต่ละปี เงินนอกงบประมาณที่ทาง
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สถานศึกษาด าเนินการเอง ผู้รับผิดชอบงานห้องสมุดจ าเป็นต้องศึกษาระเบียบเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงิน
ทางราชการและใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณเพ่ือด าเนินไปอย่างถูกต้อง 

6. การประชาสัมพันธ์ มีวัตถุประสงค์ คือ จูงใจให้ครู ผู้ เรียนและผู้สนใจเข้ามารับ
บริการของห้องสมุดมากขึ้น เผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ และความเคลื่อนไหวใหม่ ๆ ของห้องสมุดให้ทราบ ใช้
ประชาสัมพันธ์หลายวิธีและสื่อหลายประเภท 

7. ผู้ใช้ หมายถึง ผู้มารับบริการห้องสมุดได้แก่ ผู้บริหาร ครู ผู้เรียน และชุมชน เหล่านี้
เป็นองค์ประกอบส าคัญของห้องสมุด เพราะเมื่อตั้งห้องสมุดขึ้นแล้วมีผู้มาใช้บริการน้อยย่อมไม่คุ้มค่ากับ
การลงทุน ควรให้ผู้มาใช้จ านวนมาก 

สรุปได้ว่า องค์ประกอบที่ส าคัญของห้องสมุดนั้นจะประกอบด้วยหลายอย่าง แต่ที่จะท า
ให้การด าเนินการห้องสมุดประสบความส าเร็จ คือ บุคลากร งบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์
ท้ายสุดคืออาคารสถานที่ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญท่ีจะขาดมิได้ 

1.6  บทบาทของบุคคลทีเ่กี่ยวข้องกับห้องสมุด 
ห้องสมุดสถานศึกษามีบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นผู้สนับสนุน ดูแล ก ากับติดตาม

หรือด าเนินกิจกรรมของห้องสมุดได้ตามหน้าที่หรือบทบาทของแต่ละบุคคล ซึ่งได้มีผู้กล่าวถึงหน้าที่
หรือบทบาทของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุดไว้ ดังนี้ 

กุหลาบ ปั้นลายนาค (2555, น. 12–14) ได้กล่าวถึงบทบาทของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
ห้องสมุดว่ามีโดยใช้ห้องสมุดเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย ได้แก่ ผู้บริหาร 
ครูผู้สอน และบรรณารักษ์ มีบทบาท ดังนี้ 

1. บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา 
1.1 ศึกษาวิธีจะสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ห้องสมุด 
1.2 ประชุมเพ่ือแจ้งนโยบายและก าหนดแนวทางที่จะปฏิบัติในการส่งเสริมการจัดการ

เรียนการสอนโดยใช้ห้องสมุดให้กับครู 
1.3 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานของห้องสมุด 
1.4 แจ้งรายละเอียดวิธีการปฏิบัติแก่ครู ก าหนดระยะเวลาปฏิบัติตามแผน มีการ

ประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน 
1.5 มอบหมายงานให้ฝ่ายที่รับผิดชอบดูแลการปฏิบัติอย่างใกล้ชิด เพ่ือรายงาน

ความก้าวหน้าตลอดจนปัญหาและอุปสรรคที่อาจมีขึ้นในการท างาน 
1.6 ติดตามและประเมินผลเป็นระยะๆ เพ่ือแก้ไขปรับปรุงการด าเนินงานให้มี

ประสิทธิภาพ 
1.7 ให้ขวัญและก าลังใจโดยใช้ความเป็นกันเอง ในการติดตามงานพร้อมให้ค า 

ปรึกษาค าแนะน า แก้ไขปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
2. บทบาทครู 

2.1 ศึกษาหลักสูตรในรายวิชาที่สอน เพ่ือเลือกเรื่องที่จะสอนควรพิจารณาว่า
จุดประสงค์ใดท่ีจะใช้ห้องสมุด 

2.2 ส ารวจหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ ตลอดจนสื่อต่าง ๆ ที่ต้องการใช้ด้วยตนเอง เพ่ือ
ดูว่ามีเพียงพอหรือไม่ 
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2.3 ติดต่อบรรณารักษ์ เพ่ือให้เตรียมสิ่งพิมพ์ สื่อต่าง ๆ ไว้เป็นการเฉพาะและขอจอง
ห้องสมุดโดยก าหนดวันเวลาไว้ล่วงหน้า 

2.4 แนะน าวิธีค้นคว้าเรื่องราวจากหนังสือสิ่งต่าง ๆ ให้กับผู้เรียน 
3. บทบาทของบรรณารักษ์ 

3.1 จัดหาหนังสือ สิ่งพิมพ์ สื่อ โสตทัศน์ต่าง ๆ ตามความต้องการของครู 
3.2 ท าหน้าที่เป็นผู้เชื่อมโยงระหว่างครูผู้สอน เพ่ือให้ผู้เรียนทุกทุกคนได้เข้าใช้

ห้องสมุด 
3.3 ให้ค าปรึกษาแนะน าครูให้รู้แหล่งค้นคว้าและเกิดความพอใจในการใช้เครื่องมือ

และสื่อต่าง ๆ ด้วยตนเอง 
3.4 ศึกษาหลักสูตรอย่างละเอียด เพ่ือร่วมมือกับครูในการจัดหาหนังสือ สิ่งพิมพ์และ

สื่อต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับรายวิชาที่เปิดสอน 
3.5 จัดเตรียมหนังสือสิ่งพิมพ์ สื่อต่าง ๆ ให้พร้อมที่จะบริการก่อนเปิดภาคเรียน 
3.6 จัดท าเอกสารบรรณานุกรมของสื่อที่ต้องใช้ โดยมีรายละเอียดตามกฎเกณฑ์ของ

การท าบรรณานุกรม 
กรมวิชาการ (2545, น. 187–190) ได้ก าหนดบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาห้องสมุด  

ไว้ดังนี้ 
1. ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นผู้มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับ 

การใช้ห้องสมุดเพ่ือการเรียนการสอน ให้การสนับสนุน ร่วมมือช่วยเหลืองานห้องสมุด ดังนี้ 
1.1 ให้ความส าคัญต่อห้องสมุดเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
1.2 ให้ความสนับสนุนด้านการเงินและก าลังคน 
1.3 เข้าใจบทบาทของห้องสมุดและให้ก าลังใจบรรณารักษ์ 
1.4 ส่งเสริมให้ครูท าหน้าที่บรรณารักษ์เข้ารับการอบรม ประชุมสัมมนาและศึกษาต่อ

ในสาขาวิชาชีพของตน เพ่ือทราบความก้าวหน้าใหม่ ๆ ในวงการบรรณารักษ์ศาสตร์ และสารสนเทศ
ศาสตร์ และเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติงานระหว่างเพื่อนครูที่ท าหน้าที่บรรณารักษ์ด้วยกัน 

1.5 ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนโดยใช้ห้องสมุดอย่างสม่ าเสมอ 
1.6 เป็นผู้ประสานสัมพันธ์ระหว่างครูที่ท าหน้าที่บรรณารักษ์กับครูผู้สอน 

2. บรรณารักษ์ หรือครูท าหน้าที่บรรณารักษ์ เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญยิ่งในการด าเนิน งาน
ห้องสมุดให้ประสบความส าเร็จในลักษณะห้องสมุดเพ่ือการเรียนการสอนโดยเป็นผู้ที่มีบทบาทในการ
บริหารและบริการห้องสมุดเพื่อสะดวกแก่ผู้ใช้ทุกวิถีทาง บรรณารักษ์ท าหน้าที่ ดังนี้ 

2.1 วางแผนให้สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา 
2.2 ร่วมกับครู เลือกและจัดหาหนังสือวารสาร นิตยสาร สิ่ งพิมพ์ จัดหาสื่อ/

โสตทัศนวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้เป็นอุปกรณ์การสอน 
2.3 ท างานเทคนิคต่าง ๆ เช่น จัดหมวดหมู่หนังสือ ท าบัตรรายการจัดหนังสือขึ้นชั้น

และท ากฤตภาค 
2.4 ตอบค าถาม และช่วยการค้นคว้า บริการหนังสือเพ่ือการค้นคว้า 
2.5 บริการข่าวสารและบทความทางวิชาการท่ีทันสมัย ทันเหตุการณ์ 
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2.6 สอนวิธีใช้ห้องสมุด 
2.7 จัดกิจกรรมห้องสมุดและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เช่น เล่าเรื่องจากหนังสือ 

จัดประกวดต่าง ๆ จัดป้ายนิเทศวันส าคัญต่าง ๆ 
2.8 แนะน าหนังสือใหม่ และหนังสือที่น่าสนใจ 
2.9 บริการให้ยืมหนังสือ และสื่อ/โสตทัศนวัสดุต่าง ๆ 
2.10 ประชาสัมพันธ์ห้องสมุด  

3. ครูผู้สอนรายวิชา หมายถึง ครูทุกคนที่สอนวิชาต่าง ๆ ในสถานศึกษา ครูผู้สอนมี
บทบาทส าคัญมากต่อความส าเร็จของการด าเนินงานห้องสมุดเพ่ือการเรียนการสอน เพราะเป็นบุคคล
ทีใ่กล้ชิดกับผู้เรียน มีโอกาสชักจูงผู้เรียนเห็นความส าคญัของห้องสมุด ตลอดจนให้กิจกรรมผู้เรียนเพ่ือเข้า
ศึกษาค้นคว้าโดยใช้บริการห้องสมุดและน าหนังสือไปใช้สอนในห้องเรียนด้วย ครูผู้สอนมีหน้าที่ดังนี้ 

3.1 ร่วมมือกับบรรณารักษ์ หรือครูท าหน้าที่บรรณารักษ์ในการจัดซื้อวัสดุ หนังสือ 
เอกสาร วัสดุต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับหลักสูตรและการเรียนการสอน เช่น แนะน ารายชื่อหนังสือที่ควร
จัดให้มีในห้องสมุด บริจาคหนังสือเอกสารหรือบอกแหล่งที่ให้ความอนุเคราะห์ ชักชวนผู้เรียนบริจาค
หนังสือแก่ห้องสมุด 

3.2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งวิทยาการ โดยร่วมมือกับ
ครูบรรณารักษ์ ดังนี้ คือ พาผู้เรียนเข้าไปศึกษาค้นคว้าในห้องสมุด อธิบายวิธีค้นคว้าอย่างง่าย ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนอ่านหนังสือและค้นคว้าในห้องสมุด 

3.3 สนับสนุนผู้เรียนให้เข้าร่วมกิจกรรมห้องสมุด ตลอดจนมีส่วนในการประชาสัมพันธ์งาน
ห้องสมุดเป็นแบบอย่างแก่ผู้เรียนในการใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งค้นคว้า ด้วยการเข้าใช้อย่างสม่ าเสมอ
และปฏิบัติตามระเบียบของห้องสมุดอย่างเคร่งครัด 

 ศรีรัตน์ เจิงกลิ่นจันทร์ (2554, น. 155–157) ได้กล่าวถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงาน
ห้องสมุดสถานศึกษา ซึ่งมีจุดมุ่งหมายหลัก คือ เป็นแหล่งส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การศึกษาด้วยตนเอง
ของผู้เรียนต่อจากบ้านหรือครอบครัว ห้องสมุดจะท าหน้าที่เป็นแหล่งส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองอย่างดีได้นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือบุคคลหลายฝ่ายที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นผู้ก าหนดนโยบายดูแลและควบคุมการเรียนการสอนภายใน
สถานศึกษา โดยส่งเสริมการใช้ห้องสมุดและติดตามการสอนของครูอย่างสม่ าเสมอ หากมีปัญหา
อุปสรรคในการสอนโดยใช้ห้องสมุด ควรวางแผนเพ่ือแก้ปัญหาต่อไปเพ่ือให้การจัดการศึกษาเป็นไปตาม
เป้าหมาย ฉะนั้นผู้บริหารสถานศึกษาควรสนับสนุนการด าเนินงานและการให้บริการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ จัดงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานของห้องสมุด ส่งเสริมผู้เรียนให้มนีิสัยรักการอ่าน 
สนับสนุนให้ครูบรรณารักษ์ได้เข้ารับการอบรม ศึกษาดูงานให้ผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบห้องสมุด และให้มี
ส่วนร่วมในการจัดงบประมาณและวางแผนการด าเนินงานห้องสมุด  

2. ผู้รับผิดชอบงานห้องสมุด คือ ครูท าหน้าที่บรรณารักษ์ ซึ่งท าหน้าที่โดยตรงต่อการ
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ครูบรรณารักษ์จะต้องหาวิธีการต่าง ๆ ที่ท าให้วัสดุห้องสมุดได้ถูกใช้ 
บรรณารักษ์จะต้องท าตัวให้เป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสน่าเข้าหาและเต็มใจให้ค าแนะน าช่วยเหลือผู้เรียนและ
ครูที่เข้าไปใช้ห้องสมุด มีความขยันอดทนในการท างาน รู้จักแบ่งเวลาในการท างานให้เหมาะสม ควรมี
เวลาจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้มากและท าอย่างกว้างขวางสม่ าเสมอ เลือกกิจกรรมตามความ
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เหมาะสม ให้ความร่วมมือกับครูผู้สอนวิชาต่าง ๆ ในการเตรียมการสอนโดยใช้ห้องสมุด ช่วยเหลือ
ผู้เรียนในการใช้ห้องสมุด แนะน าการใช้คู่มือต่าง ๆ ในห้องสมุด และจัดห้องสมุดให้ดึงดูดความสนใจ 
เร้าใจให้อยากเข้าไปใช้ และสร้างบรรยากาศให้อบอุ่นเป็นกันเอง 

3. ครูผู้สอน มีส่วนผลักดันให้ผู้เรียนอ่านหนังสือเพ่ิมขึ้น สามารถจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยใช้ห้องสมุดได้ทุกวิชา โดยร่วมมือกับครูบรรณารักษ์การก าหนด ให้ผู้เรียนไปศึกษาค้นคว้า
เรื่องต่าง ๆ เท่ากับการบังคับให้ผู้เรียนไปอ่านหนังสือ เมื่อทุกวิชาท าเช่นนี้ผู้เรียน ต้องอ่านหนังสือมาก
ขึ้น จนกระทั่งเคยชินกับการอ่าน และการค้นคว้าด้วยตนเอง 

4. ผู้รายงาน มีต าแหน่งเป็นรองผู้บริหารสถานศึกษา ได้รับมอบหมายให้มีความ
รับผิดชอบห้องสมุดสถานศึกษาได้ร่วมมือกับครูบรรณารักษ์ เพ่ือวางแผนสนับสนุนให้ครู ผู้เรียนเข้าใช้
ห้องสมุด ประชุมปรึกษาคณะกรรมการห้องสมุดทุกครั้งที่มีปัญหาอุปสรรคร่วมกันแก้ไขให้การ
ด าเนินงานห้องสมุดเป็นไปด้วยดี ผู้รายงานจึงควรได้มีส่วนร่วมในการการจัดกิจกรรมนิสัยรักการอ่าน
และสอนวิธีการใช้ห้องสมุดแก่ผู้เรียนด้วย  

 วาณี ฐาปนวงศ์ศานติ (2553, น. 4) ได้กล่าวว่า จากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผู้ท าหน้าที่เป็นบรรณารักษ์จึงต้องมีบทบาทหน้าที่ให้เหมาะสม สอดคล้องกับผู้ใช้บริการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
โลกยุคเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยมีบทบาท ดังนี้ 

1. เป็นนักจัดการและนักบริหาร บรรณารักษ์ต้องรู้วิธีการจัดการเลือกข้อมูลให้เหมาะสม
เพ่ือสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ เป็นที่ปรึกษาข้อมูลในด้านข่าวสารและรู้วิธีการบริการข้อมูล
ทันสมัยให้แก่ผู้ใช้ ตลอดจนรู้จักบริหารข้อมูลให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้สูงสุด 

2. มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสานสนเทศ ต้องรู้ทุกเรื่อง ไม่เฉพาะสิ่งพิมพ์ รู้วิธีใช้เครื่องมือ
และสารนิเทศทุกรูปแบบและน ามาให้บริการ เพ่ือให้สอดคล้องกับโลกยุคพัฒนาไร้พรมแดน เป็นโลก
ข่าวสารที่ห้องสมุดต้องเสนอให้แก่ผู้ใช้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเครื่องหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลาย 

3. เป็นนักวิจัยและประเมินผลงาน บรรณารักษ์ไม่มีหน้าที่บริการเท่านั้น จ าเป็นต้อง
เป็นนักวิจัย เพ่ือจะได้น าผลการวิจัยมาปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลงงานให้ทันสมัยและสนองความ
ต้องการของผู้ใช้ ตลอดจนต้องรู้จักประเมินผลงาน ทั้งส่วนตัวและของผู้ร่วมงานเพ่ือการพัฒนางานให้มี
คุณภาพ 

4. เป็นนักพัฒนา ด้วยการพัฒนาตนเองและผู้ร่วมงานให้ทันกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือน ามาใช้ให้เกิดผลมากที่สุด สนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากรไปพร้อมการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
จะได้ข้อมูลมาใช้ได้อย่างเหมาะสมเป็นการประหยัดเวลา และเกิดประสิทธิผลมากท่ีสุด 

สรุปได้ว่า บทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องห้องสมุดสถานศึกษา ที่จะด าเนินการห้องสมุดพัฒนา
ก้าวหน้ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นจะประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหาร
สถานศึกษา บรรณารักษ์ ครูผู้สอน และบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้ดูแลห้องสมุด สิ่งส าคัญที่สุดที่จะท า
ให้ห้องสมุดพัฒนาและก้าวหน้าสอดคล้องกับความต้องการของครูและผู้เรียนคือผู้บริหารสถานศึกษา 
เพราะจะช่วยให้การตัดสินใจบริหารจัดสรรงบประมาณ ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับห้องสมุดได้เป็นอย่างด ี
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1.7 การให้บริการของห้องสมุดสถานศึกษา 
ห้องสมุดสถานศึกษาที่ดีควรมีการให้บริการต่าง ๆ อย่างหลากหลายเพ่ือให้การ

ด าเนินงานห้องสมุดประสบผลส าเร็จและท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้ เรียนมีการพัฒนาไปใน
ทิศทางท่ีดีได้มีผู้ได้กล่าวถึงการบริการของห้องสมุดสถานศึกษา ไว้ดังนี้ 

กรมวิชาการ (2545, น. 223–258) ได้แบ่งงานบริการห้องสมุดเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
1. บริการห้องสมุด แบ่งการบริการตามกลุ่มเป้าหมายของผู้ใช้ได้ 3 กลุ่ม ดังนี้ 

1.1 บริการส าหรับผู้เรียนที่ห้องสมุดนิยมจัด มีดังนี้ 
1.1.1 บริการพื้นฐาน 

1) บริการให้อ่าน 
2) บริการยืม - คืน 
3) บริการหนังสือจอง 

1.1.2 บริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า 
1) บริการตอบค าถาม 
2) บริการแนะแนวการอ่าน 
3) บริการบรรณานุกรม 
4) บริการแนะน าการใช้ห้องสมุด 

1.1.3 บริการสื่อภาพและเสียง 
1.2 บริการส าหรับครู ควรด าเนินการ ดังนี้ 

1.2.1 บริการยืม - คืน 
1.2.2 บริการบรรณานุกรมหรือบริการรายชื่อหนังสือ 
1.2.3 บริการสื่อ/โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ 
1.2.4 บริการแก่ครูในการน านักเรียนเข้ามาค้นคว้าในห้องสมุด 

1.3 บริการชุมชน ควรด าเนินการ ดังนี้ 
1.3.1 เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและคนในชุมชนเข้าใช้ห้องสมุด 
1.3.2 จัดห้องสมุดเคลื่อนที่เป็นกล่องหนังสือหมุนเวียนไปยังชุมชน 
1.3.3 จัดตั้งกลุ่มผู้อ่านหนังสือให้ผู้อื่นฟัง 
1.3.4 จัดกลุ่มสนใจ  
1.3.5 จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
1.3.6 จัดเผยแพร่ข่าวสารและเรื่องราวที่น่ารู้ต่าง ๆ แก่ชุมชน เช่น การกระจาย

เสียง แผ่นปลิว แผ่นพับ เป็นต้น 
2. กิจกรรมห้องสมุด แบ่งออกได้ 4 ประเภท ดังนี้ 

2.1 กิจกรรมส่งเสริมความรู้เรื่องการใช้ห้องสมุด 
2.2 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
2.3 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน 
2.4 กิจกรรมส่งเสริมความรู้ทั่วไปและการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

 จุมพจน์ วนิชกุล และคณะ (2552, น. 45) ได้กล่าวถึงการบริการห้องสมุดไว้ ดังนี้ 
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1. งานรับจ่ายหนังสือ ได้แก่ การให้คนยืมหนังสือออกไปใช้นอกห้องสมุดและรับคืน
หนังสือ มีการเก็บระเบียบการยืมท าสถิติ การยืมรายวัน รายเดือนและรายปี ท าหนังสือทวงผู้ยืมไปเมื่อ
เกินก าหนดส่ง สอดบัตรคืนหนังสือ และเก็บหนังสือเข้าชั้น นอกจากนี้ยังช่วย ให้บริการตอบค าถามที่
ง่ายๆ เช่น การค้นบัตรรายการ และการแจ้งที่อยู่ของหนังสือ เป็นต้น 

2. บริการตอบค าถามและหนังสืออ้างอิง แนะน าการใช้หนังสืออ้างอิง 
3. บริการแนะแนวการอ่าน เช่น การจัดการเล่าเรื่องหนังสือ น าการอ่านหนังสือ จัดนิทรรศการ 

และการจัดแนะแนวการอ่านแบบต่าง  ๆเป็นต้น  
4. บริการโสตทัศนวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 
5. บริการแนะน าผู้เรียนให้รู้จักหนังสือและห้องสมุด 
6. บริการดรรชนีนิตยสารและหนังสือ 
7. บริการแปล 
8. บริการบรรณานุกรม 
9. บริการอ่ืน ๆ บริการหนังสือสงวน จัดหนังสือให้ใช้เฉพาะชั้นหรือกลุ่ม การช่วย

ค้นคว้าและวิจัยต่าง ๆ  
  สรุปได้ว่า การบริการห้องสมุดนั้นมีหลายอย่าง ห้องสมุดสถานศึกษาสามารถเลือกหรือ
ก าหนด การให้การบริการแก่ผู้เรียน ครู และชุมชนได้ตามความเหมาะสมและตามสภาพความพร้อม
ของห้องสมุดของสถานศึกษานั้น ๆ เพ่ือท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้ เรียนมีการพัฒนาไปใน
ทิศทางท่ีด ี

1.8 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการใช้ห้องสมุดสถานศึกษา 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการใช้ห้องสมุดสถานศึกษาได้มีผู้กล่าวไว้ ดังนี้ 
กุหลาบ ปั้นลายนาค (2555, น. 15–16) ได้กล่าวถึงขั้นตอนวิธีด าเนินการของครูผู้สอน

โดยใช้ห้องสมุดเพื่อการเรียนการสอน ดังนี้ 
1. ศึกษาแผนการเรียนในรายวิชาที่จะสอน เพ่ือพิจารณาว่าจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ

ใดที่จะสอนโดยใช้ห้องสมุด 
2. ศึกษาเนื้อหาสาระที่จะสอนโดยใช้ห้องสมุดเพ่ือก าหนดวิธีการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน 
3. ส ารวจหนังสือสิ่งพิมพ์และสื่อต่าง ๆ ว่ามีจ านวนเพียงพอหรือไม่ 
4. วางแผนร่วมกับบรรณารักษ์เก่ียวกับหนังสือและสื่อต่าง ๆ ว่าจะใช้จ านวนเท่าใด 
5. ท าบันทึกการสอนตามแผนการสอนอย่างละเอียดเพ่ือด าเนินการสอนตามข้ันตอน 
6. จองวันท่ีเวลาท่ีจะให้ผู้ เรียนมาค้นคว้าในห้องสมุดและกิจกรรมท่ีต้องการให้

บรรณารักษ์ร่วมมือ 
7. แจ้งให้ผู้เรียนทราบล่วงหน้าว่าจะให้ผู้เรียนเข้าค้นในห้องสมุดวันเวลาใด ก าหนด

หัวข้อและแบ่งกลุ่มมอบหมายงานตามแผนที่วางไว้ 
8. ครูน าผู้เรียนเข้าห้องสมุดตามวัน เวลาที่จองไว้ โดยด าเนินการตามแผน 

8.1 ผู้เรียนแยกตามกลุ่มที่ก าหนดไว้แต่ละกลุ่มมีหนังสือ สื่อต่าง ๆ ตามที่ 
บรรณารักษ์เตรียมไว้ 

8.2 ครูอธิบายจุดประสงคข์อบเขตของเรื่องและหัวข้อต่าง ๆ  
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8.3 ต้องการค้นพร้อมทั้งแนะน าหนังสือโดยมีบรรณารักษ์ให้ความร่วมมือ 
8.4 ประเมินผลการสอนโดยใช้ห้องสมุดตามลักษณะความเหมาะสมของรายวิชา 

เช่น รายงานปากเปล่า เขียนรายงานการอภิปราย การวิจารณ์ เป็นต้น 
8.5 ก่อนหมดเวลา 5 นาที ครู ให้ผู้เรียนเก็บสิ่งพิมพ์เพ่ือทุกชนิดเข้าที่เดิม 
8.6 ครูลงนามในสมุดบันทึกการค้นคว้าเป็นรายวิชาซึ่งห้องสมุดจัดไว้และน าผู้เรียนออก

จากห้องสมุดอย่างมีระเบียบ 
การน าผู้เรียนเข้าห้องสมุดเพ่ือการศึกษาค้นคว้านี้ ครูต้องควบคุม ดูแลช่วยเหลือ   

ไม่ควรปล่อยผู้เรียนไว้ตามล าพังให้เป็นภาระหน้าที่ของบรรณารักษ์ เพราะการที่ผู้เรียนเข้าใช้ห้องสมุด
เพ่ือการค้นคว้านั้นอยู่ในความรับผิดชอบของครูเช่นเดียวกับการสอนในชั้นเรียน 

  1.9  การจัดกิจกรรมของห้องสมุด 
      ลักษณะของกิจกรรมของห้องสมุดมีดังนี ้(วาณี ฐาปนวงศ์ศานติ, 2553, น. 155–162) 

1. กิจกรรมที่จัดในห้องสมุด กิจกรรมประเภทนี้ บรรณารักษ์อาจจัดได้หลายอย่างจะ
เป็นทั้งกิจกรรมถาวรหรือกิจกรรมชั่วคราว ซึ่งกิจกรรมบางประเภทจัดได้ทั้งในห้องสมุดและบนเวที 
ดังนั้น บรรณารักษ์ควรจัดให้เหมาะสมกับโอกาส มีกิจกรรมที่ส าคัญ เช่น การจัดป้ายนิเทศ การจัด
นิทรรศการ การแนะน าวิธีใช้ห้องสมุด การตอบค าถาม การใช้โสตทัศนวัสดุ การแนะน าหนังสือ  
การแนะแนวการอ่าน การเล่าเรื่องหนังสือ การเล่านิทาน มุมเกม เป็นต้น 

2. กิจกรรมที่เกี่ยวกับวิชาในหลักสูตร ซึ่งมีกิจกรรมที่ส าคัญ เช่น การปฐมนิเทศการ
ใช้ห้องสมุด การแนะน าวิธีใช้ห้องสมุด การสอนวิชาการในห้องสมุด การรวบรวมบรรณานุกรมเฉพาะ
วิชาต่าง ๆ การประกวดเรียงความหรือค าขวัญ การวาดภาพประกอบการเล่าเรื่อง นิทรรศการวัน
ส าคัญ เป็นต้น 

3. กิจกรรมที่จัดบนเวที กิจกรรมประเภทนี้เป็นการรวบรวมผู้ร่วมกิจกรรมเป็น
จ านวนมาก กิจกรรมประเภทนี้จึงต้องเด่น เป็นจุดสนใจในเวลาเฉพาะ การจัดกิจกรรมบนเวทีที่ส าคัญ 
เช่น การอภิปราย การโต้วาที การแสดงละคร (จากตอนใดตอนหนึ่งของหนังสือ) การเล่านิทาน
ประกอบหุ่น การวาดภาพประกอบการเล่านิทาน การสนทนาเรื่องหนังสือ การแนะน าหนังสือ การเล่า
นิทานจากภาพ เป็นต้น 

4. กิจกรรมประเภทแข่งขันหรือประกวดต่าง ๆ เพ่ือเป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน
และสนับสนุนการอ่าน อาจจัดกิจกรรมประเภทแข่งขันโดยผู้ชนะจากการตอบควรได้รับรางวัล รางวัลก็
ควรเป็นหนังสือเพ่ือให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของกิจกรรม กิจกรรมประเภทนี้อาจซ้ ากับกิจกรรมที่จัดใน
ห้องสมุดหรือเกี่ยวกับวิชาในหลักสูตร ซึ่งมีกิจกรรมที่ส าคัญ เช่น การแข่งขันตอบปัญหา การประกวดค า
ขวัญและเรียงความ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ การแข่งขันและประกวดการอ่าน เป็นต้น 

5. กิจกรรมที่จัดในรูปชุมนุม ห้องสมุดอาจจัดตั้งชุมนุมเพ่ือส่งเสริมกิจกรรมห้องสมุด
ได้ สมาชิกจะช่วยเผยแพร่กิจกรรมของห้องสมุดได้อย่างรวดเร็วและเป็นการส่งเสริมการท างานร่วมกัน
ของสมาชิกในชุมนุม กิจกรรมประเภทนี้ เช่น ชุมนุมห้องสมุด ชุมนุมนักอ่าน วันที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุด 
เช่น สัปดาห์หนังสือ สัปดาห์ห้องสุมด วันสุนทรภู่ เป็นต้น 
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6. กิจกรรมส่งเสริมความรู้ทั่วไปและการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เป็นกิจกรรม
ที่ควรจัดให้ความรู้และส่งเสริมในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เช่น การฉายภาพนิ่ง การฉาย
ภาพยนตร์ การฉายวีดีทัศน์ การจัดนิทรรศการ การอภิปราย การโต้วาที การสนทนา เป็นต้น 
 สรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมของห้องสมุด เป็นความมุ่งหวังให้เกิดนิสัยการรักการอ่าน การ
ค้นคว้าหาความรู้ของผู้เรียนเป็นส าคัญ และเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ การจัดกิจกรรมห้องสมุด
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและการกระตุ้นนักเรียนได้รักการอ่านศึกษาค้นคว้า บรรณารักษ์ควรระลึกถึงใน
การจัดกิจกรรมแต่ละครั้งว่ามีวัตถุประสงค์อย่างไร จัดเพ่ือใครจะจัดอย่างไร มีการเตรียมตัวและ
วางแผนอย่างรอบคอบเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นเกิดผลคุ้มค่า ห้องสมุดจึงควรวางแผน
กิจกรรมห้องสมุดไว้ตลอดปีการศึกษา 
 
การอ่าน 

1. ความหมายของการอ่าน 
ผู้เชี่ยวชาญ และนักการศึกษาด้านการอ่านได้ให้ความหมายของการอ่านไว้ ดังนี้ 
อรัญญา ฤาชัย (2551, น. 18) ได้ให้ความหมายของการอ่าน หมายถึง กระบวนการแปล

ความหมายของตัวอักษรออกมาเป็นถ้อยค าหรือความเข้าใจตัวอักษรออกมาเป็นความคิด สามารถน า
ความคิดนั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ 

ศศิธร วงศ์ชาลี (2552, น. 12) ได้ให้ความหมายของการอ่าน หมายถึง กระบวนการแปล
ความหมายของสัญลักษณ์โดยผ่านกระบวนการทางความคิดไปสู่ความเข้าใจในสิ่งที่อ่าน ซึ่งต้องอาศัย
ทักษะ การวิเคราะห์ค า ถอดความ ตีความ ขยายความ และประสบการณ์ของผู้อ่าน 

เตือนใจ กรุยกระโทก (2551, น. 15) ได้ให้ความหมายของการอ่าน หมายถึง กระบวนการ
แปลความหมายของตัวอักษร เป็นความคิดโดยอาศัยประสบการณ์เดิมแล้วน าความคิดไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อไป 

Harris and Smith (อ้างถึงใน ทิพาภรณ์ กาฬะสิน, 2551, น. 10) ได้ให้ความหมายของ
การอ่าน หมายถึง รูปแบบของการสื่อความหมาย แลกเปลี่ยนความคิด ข่าวสารความรู้ระหว่างผู้อ่าน
กับผู้เขียน นั่นคือผู้เขียนจะแสดงความคิดเห็นของตน บนกระดาษไปตามภาษาของแต่ละคนและผู้อ่าน
ก็พยายามอ่านให้ได้ความหมายที่ผู้เขียนได้เขียนไว้ 

จากความหมายของการอ่านข้างต้นสรุปได้ว่าการอ่าน หมายถึง เป็นกระบวนการแปล
ความหมายของสัญลักษณ์ ตัวอักษร เป็นความคิด โดยถ่ายทอดออกมาเป็นเสียงพูด เช่น การอ่านออก
เสียงได้ถูกต้อง การอ่านที่ถูกต้องนั้นผู้อ่านจะต้องใช้ความคิดและอาศัยประสบการณ์เดิม สิ่งส าคัญที่สุด
ของเรื่องซึ่งจะท าให้มีความเข้าใจต่อสิ่งที่อ่านได้เป็นอย่างดี  

2. วัตถุประสงค์ของการอ่าน 
วัตถุประสงค์ของการอ่านย่อมแตกต่างกันไปในแต่ละคน ซึ่งในการอ่านครั้งหนึ่งๆ นั้นอาจมี

จุดประสงคอ์ย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 
นภดล จันทร์เพ็ญ (2549, น. 74–75) ไดก้ล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการอ่าน ไว้ดังนี้ 
 1. เพ่ือศึกษาหาความรู้ 
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 2. เพ่ือความเพลิดเพลินบันเทิงใจ 
 3. เพ่ือหาค าตอบในสิ่งที่ต้องการ 
 4. เพ่ือฝึกทักษะในการอ่านออกเสียง 
เตือนใจ กรุยกระโทก (2551, น. 18) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการอ่านไว้ว่า การอ่าน

หนังสือทุกครั้ง ผู้อ่านควรก าหนดวัตถุประสงค์ในการอ่าน ดังนี้  
 1. เพ่ือศึกษาหาความรู้ 
 2. เพ่ือความสนุกสนาน 
 3. เพ่ือต้องการอยากรู้ 
วรรณี โสมประยูร (2554, น. 127–128) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการอ่าน ไว้ดังนี้ 
 1. เพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม เช่น อ่านต ารา อ่านบทความ อ่านสารคดี 
 2. เพ่ือความบันเทิง เช่น อ่านนวนิยาย อ่านการ์ตูน อ่านวรรณคดี 
 3. เพ่ือใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เช่น อ่านหนังสือประเภทชวนหัวต่าง ๆ 
 4. เพ่ือหารายละเอียดของเรื่อง เช่น สารคดี อ่านประวัติศาสตร์ 
 5. เพ่ือวิเคราะห์วิจารณ์จากข้อมูลที่ได้ เช่น การอ่านข่าว 
 6. เพ่ือหาประเด็นว่าส่วนใดเป็นข้อเท็จ ส่วนใดเป็นของจริง เช่น การอ่านค าโฆษณาต่าง ๆ 
สนิท ต้ังทวี (2554, น. 112) ได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการอ่านไว้ดังนี้ 
 1. เพ่ือศึกษาหาความรู้ในเรื่องราวต่าง ๆ โดยย่อ 
 2. เพ่ือสนองความอยากรู้อยากเห็น 
 3. เพ่ือต้องการทราบข่าวสารข้อเท็จจริง 
 4. เพื่อการศึกษาค้นคว้า 
 5. เพื่อต้องการให้เป็นที่ยอมรับในวงสังคม 
 6. เพ่ือความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
สรุปได้ว่า การอ่านหนังสือของแต่ละคนมีวัตถุประสงค์ของการอ่านแตกต่างกันออกไป เช่น 

อ่านเพ่ือให้เกิดทักษะการอ่าน เกิดความคิด เกิดความบันเทิงใจและอ่านเพ่ือแสวงหาความรู้ การอ่านมี
ความส าคัญต่อชีวิตมนุษย์ ดังนั้นผู้อ่านต้องตั้งวัตถุประสงค์ในการอ่านแต่ละครั้ง จึงจะท าให้ผู้อ่านจับ
ประเด็นของเรื่องที่อ่าน และบรรลุวัตถุประสงค์ของการอ่านและท าให้มีประสิทธิภาพในการอ่าน 

3. ประโยชน์ของการอ่าน 
การอ่านเป็นทักษะที่ส าคัญและมีคุณค่าอย่างยิ่งที่ท าให้ผู้อ่านสามารถใช้เป็นเครื่องมือ

แสวงหาความรู้เพ่ือน าไปพัฒนาตนเองและเพ่ือการด าเนินชีวิต ซึ่งมีผู้กล่าวถึงประโยชน์ของการอ่านไว้ 
ดังนี้ 

วรรณี โสมประยูร (2554, น. 121) ได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชนข์องการอ่านไว้ ดังนี ้
 1. การอ่านเป็นเครื่องมือที่ส าคัญยิ่งในการศึกษาเล่าเรียนทุกระดับ ผู้เรียนจ าเป็นต้อง

อาศัยทักษะการอ่านท าความเข้าใจเนื้อหาสาระของวิชาการต่าง ๆ เพ่ือให้ตนได้รับความรู้และประสบการณ์
ตามที่ต้องการ 

 2. ในชีวิตประจ าวันโดยทั่วไป คนต้องติดต่อสื่อสารเพ่ือท าความเข้าใจกับบุคคลอ่ืน  
ร่วมไปกับทักษะการฟัง พูดและการเขียน ทั้งในด้านภารกิจส่วนตัวและการประกอบอาชีพ 
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 3. การอ่านช่วยให้บุคคลสามารถน าความรู้และประสบการณ์จากสิ่งที่ได้อ่านไปปรับปรุง
และพัฒนาอาชีพหรือธุรกิจการงานที่ตัวเองกระท าอยู่ให้เจริญก้าวหน้าและประสบความส าเร็จ 

 4. การอ่านสามารถสนองความต้องการพื้นฐานของบุคคลในด้านต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 
เช่น ช่วยให้มั่นคงปลอดภัย ช่วยให้ได้รับประสบการณ์ใหม่ ช่วยให้เป็นที่ยอมรับของสังคม ช่วยให้ มี
ชื่อเสียงและเกียรติยศ 

 5. การอ่านทั้งหลายจะช่วยเสริมให้บุคคลได้ขยายความรู้และประสบการณ์เพ่ิมขึ้นอย่าง
ลึกซึ้งกว้างขวาง ท าให้เป็นผู้รอบรู้ เกิดความมั่นใจในการพูดปราศรัย การบรรยายหรือการอภิปราย
ปัญหาต่าง ๆ นับว่าเป็นการเพ่ิมบุคลิกภาพและความน่าเชื่อถือให้แก่ตนเอง 

 6. การอ่านหนังสือหลายประเภทนับว่าเป็นกิจกรรมนันทนาการที่น่าสนใจ เช่น การ
อ่านหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร นวนิยาย การ์ตูน เป็นต้น ช่วยให้บุคคลรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์และเกิดความเพลิดเพลินสนุกสนานได้เป็นอย่างดี 

 7. การอ่านเรื่องราวต่าง ๆ ในอดีต เช่น ศิลาจารึก ประวัติศาสตร์ เอกสารส าคัญทาง
วรรณคดี ฯลฯ ช่วยให้อนุชนรู้จักมรดกทางวัฒนธรรมของคนไทย 

สนิท สัตโยภาส (2555, น. 93–94) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการอ่านไว้ ดังนี้ 
 1. ช่วยให้ผู้ อ่านได้รับความรู้ มีความรอบรู้ไม่แคบอยู่ เฉพาะเรื่อง ยิ่งถ้าได้อ่าน

หนังสือพิมพ์ วารสารหรือนิตยสารอยู่เป็นประจ าแล้วก็จะท าให้ผู้อ่านเป็นคนทันสมัย ทันเหตุการณ์
รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก เมื่อเข้าวงสนทนากับใครก็จะร่วมสนทนาได้เข้าใจและเข้า
สังคมได้โดยไม่ขัดเขิน 

 2. ช่วยพัฒนาความคิด และยกระดับสติปัญญาให้สูงขึ้น เพราะเมื่ออ่านมากย่อมรู้
มากเมื่อมีความรู้มากย่อมก่อให้เกิดสติปัญญาที่แหลมคม ฉลาดปราดเปรื่องและอ่านถึงขั้นเชี่ยวชาญใน
เรื่องท่ีสนใจและติดตามอ่านก็ได้ 

 3. ช่วยเป็นเครื่องมือส าคัญของการศึกษา เพราะไม่ว่าผู้เรียนจะเรียนวิชาใดล้วนต้อง
อาศัยการอ่านช่วยศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพ่ิมเติมจากการเรียนในชั้นเรียนทั้งสิ้น 

 4. ช่วยให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ เพราะการประกอบอาชีพทุกอาชีพย่อมอาศัย
ความรู้ความสามารถ ความช านาญในการท างาน ถ้าบุคคลใดพยายามแสวงหาความรู้ความ สามารถใส่
ตนให้ทันสมัยและสอดคล้องกับวิทยาการใหม่ ๆ อยู่เสมอ ย่อมมีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพมากกว่าผู้
ไม่พัฒนาตนเอง และวิธีการส าคัญประการหนึ่งที่จะได้ความรู้ ประสบการณ์และความสามารถใน
วิทยาการใหม่ ๆ คือ “การอ่าน” 

 5. ช่วยปรับปรุงบุคลิกภาพให้ดีได้ ด้วยเหตุที่มีหนังสือในกลุ่มที่มีเนื้อหา ซึ่งเสนอแนะ 
เกี่ยวกับการวางตน การพูดจา การเข้าสังคม การแต่งกาย ตลอดจนแนะน าการปฏิบัติตนไปในทางที่
เหมาะสมและทันสมัยมีอยู่มากมาย ถ้าผู้อ่านได้น าข้อแนะน าเหล่านั้นมาทดลองปฏิบัติตามก็จะท าให้
บุคลิกภาพเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีได้ 

 6. ช่วยแก้ปัญหาในใจได้ เพราะปัญหาที่ประสบในชีวิตประจ าวันอาจมีวิธี แก้ไขใน
หนังสือที่อ่านก็สามารถน ามาประยุกต์แก้ปัญหาได้ เช่น ปัญหาชีวิต ปัญหาสุขภาพ ปัญหาการดูแลลูก 
ปัญหากฎหมายหรือปัญหาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ เป็นต้น 
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 7. ช่วยท าให้เกิดความจรรโลงใจ ได้รับความเพลิดเพลิน สนุกสนานช่วยให้จิตใจได้
พักผ่อนหลังจากท่ีได้เคร่งเครียดกับงานมา 

 8. ช่วยให้ใช้เวลาว่างอย่างมีคุณค่าหรือเรียกว่า “การอ่านช่วยฆ่าเวลาให้มีค่า”  
สรุปได้ว่า การอ่านมีประโยชน์ต่อมนุษย์ในหลายๆ ด้าน เช่น การพัฒนาบุคลิกภาพ 

พัฒนาความคิด พัฒนาสติปัญญา พัฒนาอาชีพและช่วยแก้ปัญหาได้ เนื่องจากการอ่านเป็นเครื่องมือ
แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ท าให้ผู้ อ่านเป็นคนทันสมัย รู้ข่าวสารทันเหตุการณ์ อีกทั้ งยังสร้าง
ประสบการณ์ สร้างความเชื่อมั่นให้ตนเองเป็นที่ยอมรับของสังคม ช่วยให้ผู้อ่านประสบความส าเร็จใน
ด้านการเรียน การประกอบอาชีพและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

4. ประเภทของการอ่าน 
การอ่านสามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ใน

การพิจารณา ถ้าหากพิจารณาการอ่านโดยดูวัตถุประสงค์ของการอ่านเป็นหลัก สามารถแบ่งการอ่าน
ได้ ดังนี้ 

 เถกิงกิจ แก้วเสน่ห์ (2555, น. 18) ได้กล่าวถึงประเภทของการอ่านไว้ ดังนี้ 
  1. การอ่านเงียบ (Silent Reading) การอ่านเงียบ เป็ นการอ่านในใจมีบทบาท

ความส าคัญต่อชีวิตประจ าวันของคนในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก การอ่านประเภทนี้มีประโยชน์อย่าง
มากทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่ผู้อ่าน ผู้เรียนผู้เรียนดีเด่น ได้คะแนนยอดเยี่ยมจากการสอบมักเป็นผู้เรียน
ที่มีความสามารถในการอ่าน นักธุรกิจหรือผู้มีอาชีพอ่ืน และผู้ประสบความส าเร็จในชีวิต มักเป็นผู้มี
ความสนใจในการอ่านเช่นเดียวกัน การอ่านเงียบหรือการอ่านในใจ (Silent Reading) มีด้วยกันหลาย
ชนิดดังนี้ 

   1.1 การอ่านข่าวหนังสือพิมพ์ 
   1.2 การอ่านนิยาย นวนิยาย หรือการอ่านเรื่องบันเทิง 
   1.3 การอ่านบทความหรือสารคดี 
   1.4 การอ่านต ารา แบบเรียน หรือข้อสอบ เป็นต้น 
  2. การอ่านออกเสียง (Round Reading) การอ่านออกเสียง เป็นการเปล่งเสียงตามตัว 

อักษรที่ปรากฏให้ถูกต้องตามอักขรวิธีหรือภาษาโดยใช้อวัยวะเกี่ยวกับการออกเสียง เช่น ริมฝีปาก 
เพดาน ลิ้น ฟัน หรือหลอดเสียง เป็นต้น ให้เคลื่อนไหวตามลักษณะของฐานที่เกิดแห่งเสียงนั้น ๆ  
การอ่านออกเสียงมีหลายชนิด ดังนี้ 

   2.1 การอ่านออกเสียงเมื่อเริ่มเรียน 
   2.2 การอ่านออกเสียงให้ถูกต้องตามหลักภาษาหรืออักขรวิธี 
   2.3 การอ่านออกเสียงเพ่ือทดสอบวัดผล 
   2.4 การอ่านข่าวทางวิทยุ 
   2.5 การอ่านข่าวทางโทรทัศน์ 
   2.6 การอ่านรายงานหรือการอ่านกล่าวตอบรายงาน 
   2.7 การอ่านบทพากย์ภาพยนตร์หรือบทละคร 
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 วรรณี โสมประยูร (2554, น. 126) แบ่งประเภทการอ่านจากการวิเคราะห์ตามลักษณะ
กระบวนการอ่านและการจ าแนกประเภทการอ่านของนักวิชาการ ด้วยการน ามาสังเคราะห์โดยจัด
หมวดหมู่ ประเภทการอ่าน ดังนี้ 

  1. แบ่งโดยค านึงถึงเสียงเป็นหลัก 
  2. แบ่งโดยยึดสื่อเป็นหลัก 
  3. แบ่งโดยพิจารณาวิธีการอ่านเป็นหลัก 
  4. แบ่งโดยมุ่งเน้นที่ความมุ่งหมายในการอ่าน 
 สรุปได้ว่าการอ่านแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ การอ่านในใจและการอ่านออกเสียง ผู้อ่านต้อง

ฝึกทักษะการอ่าน การออกเสียงพยัญชนะและค าให้ชัดเจน ถูกต้อง แล้วจึงฝึกอ่านในใจเพ่ือเน้นความ
เข้าใจในการอ่าน การอ่านจะได้ผลดีผู้อ่านต้องมีวัตถุประสงค์ของการอ่าน ซึ่งท าให้ผู้อ่านเข้าใจและมี
ประสิทธิภาพในการอ่าน 
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โครงการพัฒนาห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 
 

ชื่อโครงการ   โครงการพัฒนาห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 
แผนงาน   วิชาการ 

 ระยะเวลาด าเนินการ ปีการศึกษา 2562 
_____________________________________________________________________ 

 

1. หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันห้องสมุดสถานศึกษามีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา ดังนั้นเพ่ือให้ครูและนักเรียนนักศึกษาได้ใช้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าเพ่ิมพูนความรู้ให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของโลก เป็นไปไม่ได้ว่าการเรียนรู้จะอาศัยความรู้ส าเร็จรูปที่เคยเรียนมาเพ่ือใช้ในการ
ด าเนินชีวิตได้ตลอดไป พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2)  
พ.ศ.2545 มาตรา 24 (3) ที่มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ
ให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง แต่สภาพห้องสมุดของวิทยาลัยเทคนิค
แม่สอดยังต้องพัฒนาอีกหลายด้าน ครูและนักเรียนนักศึกษายังไม่ได้ใช้ห้องสมุดในการจัดการเรียนการ
สอนอย่างจริงจัง ดังนั้นจึงสมควรพัฒนาห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้และ
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เพ่ิมพูนความรู้ความสามารถของนักเรียนนักศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือยกระดับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนักศึกษาให้สูงขึ้น 
2.2 เพ่ือส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและศึกษาค้นคว้าของนักเรียนนักศึกษา 
2.3 เพ่ือให้บริการห้องสมุดกับครูและนักเรียนนักศึกษา 

 
3. เป้าหมาย 

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ครูและนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ใช้บริการห้องสมุดเพ่ือช่วย

เสริมสร้างกิจกรรมการเรียนการสอน  
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

3.2.1 นักเรียนนักศึกษามีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
3.2.2 นักเรียนนักศึกษามีนิสัยรักการอ่านและศึกษาค้นคว้า 
3.2.3 ครูและนักเรียนนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการให้บริการของห้องสมุด 

4. วิธีการด าเนินโครงการ 
4.1 วางแผนด าเนินการพัฒนาห้องสมุด 
4.2 ด าเนินการตามแผนการพัฒนาห้องสมุด 

4.2.1 ด าเนินการปรับปรุงห้องสมุด 
4.2.2 จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 



 29 

4.2.3 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนการโดยการใช้ห้องสมุด 
4.2.4 จัดกิจกรรมห้องสมุดตามแนวปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ 

4.3 นิเทศติดตามการด าเนินการพัฒนาห้องสมุด 
4.4 สรุปรายงานการประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 

 
5. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 

 500,000 บาท 
 

6. การประเมินโครงการ 

ระยะที่ 1 การประเมินก่อนด าเนินการโครงการ  เป็นการประเมินความเหมาะสม 
ด้านบริบทของโครงการ ความเหมาะสมด้านปัจจัยเบื้องต้นที่ใช้ในการด าเนินโครงการ โดยประเมิน
ในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

ระยะที่ 2 การประเมินระหว่างด าเนินโครงการ เป็นการประเมินความเหมาะสม 
ด้านกระบวนการด าเนินโครงการ โดยประเมินในช่วงก่อนปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  

ระยะที่ 3 การประเมินหลังเสร็จสิ้นโครงการ เป็นการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ 
โดยประเมินในช่วงก่อนปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1  นักเรียนนักศึกษามีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางเรียนในปีการศึกษา 2562 สูงกว่าคะแนน

ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนในปีการศึกษา 2561 
7.2 นักเรียนนักศึกษามีนิสัยรักการอ่านและศึกษาค้นคว้า  
7.3  ครู และนักเรียนนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการให้บริการของห้องสมุดวิทยาลัย 

เทคนิคแม่สอด 
 

แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินโครงการ 

1. ความหมายของการประเมินโครงการ 
สุวิมล ติรกานันท์ (2550, น. 2) ให้ความหมายของการประเมินโครงการว่า หมายถึง 

กระบวนการที่เกิดขึ้นในทุกข้ันตอนของการด าเนินงาน ซึ่งจะท าให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างทันท่วงที 
ในทางตรงกันข้ามผลการประเมินจะไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควรหากผลนั้นไม่สามารถใช้ในเวลาที่
เหมาะสม 

พิสณุ  ฟองศรี (2553 , น. 68) ได้ให้ความหมายของการประเมินโครงการว่า เป็น
กระบวนการตัดสินคุณค่าของโครงการในระยะหนึ่งระยะใดหรือทุกระยะ โดยน าสารสนเทศจากการวัด
มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ เพ่ือตัดสินใจจัดท าโครงการ ทดลองหรือน าร่อง ปรับเปลี่ยน 
ระงับ ปรับปรุง ขยายผล หรือยกเลิกโครงการนั่นเอง 
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พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2555, น. 71) ได้ให้ความหมายของการประเมินโครงการว่า หมายถึง 
กระบวนการเชิงระบบเพ่ือการตรวจสอบหรือบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการ ซึ่งจะ
ช่วยให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ปรับปรุงและ
พัฒนาโครงการ 

สตัฟเฟิลบีม และแชงเฟียล (Stufflebeam, D.L. And Shinkfield, A.J., 2007) ให้
ความหมายของการประเมินโครงการว่าเป็นกระบวนการบรรยาย เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมาย 
การวางแผน การด าเนินการ และผลกระทบเพ่ือเป็นแนวทางในการตัดสินใจ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ 
และเพ่ือส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจในสถานการณ์ของโครงการ 

สรุปได้ว่า การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการรวบรวมข้อมูลจากกิจกรรมหรือ
การปฏิบัติการ โครงการโดยมีวิธีการศึกษาอย่างเป็นระบบ เพ่ือเปรียบเทียบการปฏิบัติกิจกรรมกับ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ว่าบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ เพ่ือตัดสินใจจัดท าโครงการ และให้ทราบว่า
โครงการดังกล่าวมีจุดเด่น จุดด้อย ควรปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้ดีขึ้นอย่างไร หรือไม่ควรท าโครงการนั้นอีก
ต่อไป 

 2. ประโยชน์ของการประเมินโครงการ 
  ประโยชน์ของการประเมินโครงการมีดังต่อไปนี้ (สมคิด พรมจุ้ย, 2552, น. 28) 
   1. ช่วยให้ได้ข้อมูลและสารสนเทศต่าง ๆ เพ่ือน าไปใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
วางแผนและโครงการ ตรวจสอบความพร้อมของทรัพยากรต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการด าเนินโครงการ
ตลอดจนการตรวจสอบความเป็นไปได้ในการจัดกิจกรรม 
   2. ช่วยท าให้การก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจน (กรณีประเมินก่อน
ด าเนินโครงการ) 
   3. ช่วยในการจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงาน
โครงการ 

4. ช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับความส าเร็จและความล้มเหลวของโครงการเพ่ือน าไปใช้ใน
การตัดสินใจ และวินิจฉัยว่าจะด าเนินโครงการในช่วงต่อไปหรือไม่ จะยกเลิก หรือขยายการด าเนินงาน
โครงการต่อไป 

5. ช่วยให้ได้ข้อมูลที่บ่งบอกถึงประสิทธิภาพของการด าเนินโครงการว่าเป็นอย่างไร
คุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่ 

6. เป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานโครงการ เพราะการประเมินโครงการด้วยตนเองจะท า
ให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบผลการด าเนินงาน จุดเด่น จุดด้อย และน าข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  รัตนะ บัวสนธ์ (2550, น. 18–19) ได้สรุปประโยชน์ของการประเมินโครงการ ไว้ดังนี้ 

1. ช่วยในการตัดสินใจน าโครงการไปใช้ ซึ่งได้แก่ การประเมินว่า โครงการที่จัดท าขึ้น
นั้นมีความจ าเป็นมากน้อย หรือมีความสมเหตุสมผลหรือไม่ มีความเป็นไปได้หรือคุ้มค่ากับเงินทุน 
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพียงไร โครงการเป็นที่ต้องการส าหรับกลุ่มเป้าหมายหรือจะได้รับการสนับสนุนแค่
ไหน รวมทั้งขนาดและขอบเขตการน าโครงการไปใช้กว้าง หรือแคบ เป็นต้น ข้อมูลจากการประเมิน
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เหล่านี้จะช่วยในการน ามาประมวลสรุปตัดสินใจส าหรับผู้บริหารหรือแหล่งทุน ที่จะตัดสินใจอนุมัติการ
น าโครงการดังกล่าวไปด าเนินการใช้ต่อไป 
   2. ช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการด าเนินโครงการโดยต่อเนื่องต่อไปหรือการขยาย
โครงการและการรับรองโครงการ ซึ่งได้แก่ การประเมินภายหลังจากโครงการได้ด าเนินการเสร็จสิ้นไป
แล้ว (ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้) เป็นการประเมินเพื่อจะรู้ว่าโครงการดังกล่าวยังจ าเป็นต้องจัดให้มีอยู่
อีกต่อไปหรือไม่ ผลที่ได้จากการด าเนินโครงการได้รับผลตอบแทนคุ้มค่ากับทุนที่สูญเสียไปมากน้อย
เพียงใดและโครงการที่ด าเนินการไปนั้นก่อให้เกิดผลข้างเคียง (Side Effects) ทั้งทางบวกและทางลบ
หรือไม ่

3. ช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงการ ซึ่งเป็นการประเมินเมื่อโครงการ 
ได้มีการน าไปด าเนินการใช้ระยะหนึ่ง หรือเป็นการประเมินในช่วงการด าเนินโครงการทั้งนี้โดยท าการ
ประเมิน เพ่ือที่จะปรับปรุงส่วนต่าง ๆ ของโครงการ 

4. ช่วยให้ได้รับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการให้ความสนับสนุน โครงการจากแหล่ง
ต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ การพิจารณาความสนับสนุนโครงการสาธารณชน การเมือง แหล่งเงินทุน รวมทั้งนัก
วิชาชีพอ่ืน ๆ โดยต้องการรู้ว่าแหล่งดังกล่าวนี้มีแหล่งใดบ้างให้การสนับสนุนโครงการอย่างแท้จริงเมื่อมี
การด าเนินโครงการอยู่ในขณะนั้น 

5. ช่วยให้ได้รับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการขัดขวางหรือต่อต้านโครงการจากแหล่ง
ต่าง ๆ บางครั้งโครงการดังกล่าวนั้น ก็จะได้รับการขัดขวางหรือต่อต้าน ท าให้การด าเนินโครงการไม่
อาจเป็นไปได้โดยสะดวก และวัตถุประสงค์ของโครงการที่ก าหนดไว้อาจจะไม่ได้รับการตอบสนอง 
ดังนั้น การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพ่ือพิจารณาว่า แหล่งใดบ้างที่ขัดขวางหรือโครงการจึงเป็น
สิ่งจ าเป็น ทั้งนี้เพ่ือจะได้หาทางแก้ไขปรับปรุงให้ด าเนินโครงการให้มีความเป็นไปได้โดยสะดวกต่อไป 

6. ช่วยให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการพ้ืนฐานต่าง ๆ ซึ่งหมายถึง การได้รับความรู้
ความเข้าใจในพ้ืนฐานอ่ืนที่นอกเหนือจากความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการที่ท าการประเมินแต่ทว่า
มีผลต่อโครงการได้แก่ พ้ืนฐานด้านการศึกษา ด้านจิตวิทยา ด้านสังคมวิทยา และด้านเศรษฐกิจ เป็น
ต้น 
  สรุปได้ว่า ประโยชน์ของการประเมินโครงการจะท าให้ตอบวัตถุประสงค์ของการประเมิน
ที่ก าหนดไว้ ท าให้เข้าใจรายละเอียดของงานในแต่ละช่วงแต่ละตอนได้อย่างชัดเจน สามารถใช้ข้อมูล
และสารสนเทศในการควบคุมก ากับ ติดตาม การตัดสินความส าเร็จของโครงการ และน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงพัฒนาโครงการให้เกิดการยอมรับของผู้เกี่ยวข้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 3.  ประเภทของการประเมินโครงการ 
  สตัฟเฟิลบีม และแชงเฟียล (Stufflebeam,D.L.And Shinkfield, A.J., 2007) ได้จ าแนก
การประเมินทางการศึกษา ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
   1. การประเมินเทียม (Pseudo Evaluation) เป็นการประเมินที่ผลการประเมินให้
คุณค่า บวกหรือลบโดยไม่สอดคล้องกับคุณค่าที่แท้จริงของเรื่องนั้น แบ่งเป็น 2 ประเภทย่อย คือ แบบ
ที่ถูกการเมืองควบคุม (ประเมินเพ่ือรับเพ่ิม หรือรักษาอิทธิพล อ านาจ หรื อ เงินตรา) และแบบที่
เกี่ยวข้องกับการเมือง (ประเมินเพ่ือเกิดภาพพจน์ที่ดีต่อเรื่องนั้น) 



 32 

   2. การประเมินกึ่ งจริง (Quasi Evaluation) เป็นการประเมินที่อาศัยค าถามที่
เฉพาะเจาะจง วิธีการ มีระบบพอควร แต่อาจจะไม่ได้วัดคุณค่าของเรื่องนั้นก็ ได้ แบ่งเป็น 5 ประเภท
ย่อย ๆ ได้แก่ แบบที่เป็นปรนัย แบบที่อิงหลักการคุ้มค่า (การลงทุนกับผลที่ได้รับ) แบบวิจัยเชิงทดลอง 
แบบที่มโีปรแกรมการตรวจสอบ และแบบที่มีข้อมูลการจัดการ 
   3. การประเมินที่แท้จริง (True Evaluation) เป็นการประเมินที่มุ่งศึกษาคุณค่าของ
เรื่องนั้น แบ่งเป็น 6 ประเภทย่อยๆ ได้แก่ การให้เครดิตหรือประกาศนียบัตรการศึกษาเพ่ือนโยบาย
การศึกษาเพ่ือการตัดสินใจ การศึกษาเพ่ือในด้านผู้บริโภค (เพ่ือบริการ) การศึกษาโดยใช้ ลูกค้าเป็น
ศูนย์กลาง (คุณค่าของกิจกรรม) และการศึกษาโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ 
  รัตนะ บัวสนธ์ (2550, น. 41) ได้แบ่งประเภทของการประเมินโครงการตามวัตถุประสงค์
ของการประเมินโครงการไว้ 3 ประเภท ดังน้ี 
   1. การประเมินผลโครงการก่อนด าเนินงาน  

2. การประเมินผลโครงการขณะด าเนินงาน  
3. การประเมินผลโครงการภายหลังสิ้นสุดการด าเนินงาน  

เยาวดี วิบูลย์ศรี (2553, น. 105) กล่าวว่า การประเมินโครงการนั้นสามารถจ าแนก
ประเภทของการประเมินโดยทั่วไปได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้ 

1. การประเมินความต้องการจ าเป็น 
2. การประเมินกระบวนการ 
3. การประเมินผลผลิต 
4. การประเมินประสิทธิภาพ 

สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2551, น. 20) ได้แบ่งการประเมินโครงการไว้ 3 ประเภท ดังนี้ 
1. ประเภทการประเมินโครงการแบ่งตามจุดมุ่งหมายของการประเมิน แบ่งออกเป็น 2 

ประเภทคือ การประเมินเพ่ือปรับปรุงพัฒนา เรียกว่า การประเมินความก้าวหน้า (Formative 
Evaluation) เป็นการประเมินขณะโครงการหรือกิจกรรมนั้นด าเนินอยู่ ซึ่งสามารถน าผลประเมินไป
ปรับปรุงการด าเนินงานให้ดีขึ้นอย่างทันท่วงที และการประเมินเพ่ือตัดสินผล (Summative Evaluation) 
เป็นการประเมินเพ่ือบ่งชี้ระดับสัมฤทธิผลของโครงการ ซึ่งเป็นการประเมินหลังจากสิ้นสุดโครงการแล้ว 

2. ประเภทการประเมินโครงการแบ่งตามหลักยึดในการประเมิน แบ่งออกเป็น 2 
ประเภท คือ การประเมินที่ยึดเป้าหมายของโครงการหรืองานที่เป็นเกณฑ์ซึ่งเรียกว่า (Goal-Based 
Evaluation) การประเมินตามแนวนี้ เป็นการน าผลวัดมาเปรียบเทียบกับเป้าหมายเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพของโครงการ ส่วนอีกประเภทหนึ่งเป็น การประเมินที่เป็นอิสระจากเป้าหมายของโครงการ 
(Independent Goal-Based Evaluation) การประเมินตามแนวทางนี้ ผู้ประเมินไม่จ าเป็นต้องทราบ
เป้าหมายของโครงการ เป็นการประเมินผลทั้งหมดที่เกิดขึ้นทั้งผลโดยตรงและผลโดยอ้อมของโครงการ 
ตลอดจนการประเมินผลกระทบทั้งในทางบวกและทางลบของโครงการ 

3. ประเภทการประเมินโครงการแบ่งตามล าดับเวลาที่ประเมินโดย แบ่งการประเมิน
ออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่  1 การประเมินก่อนน าโครงการไปปฏิบัติ  ( Intrinsic Evaluation) 
โดยเฉพาะการวิเคราะห์ความเหมาะสม ของแผนงานโครงการก่อนเสนอเพ่ือขออนุมัติให้ด าเนินการ
กระบวนการดังกล่าว เรียกว่า การวิเคราะห์โครงการ (Project Appraisal or Analysis) ระยะที่ 2 การ
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ประเมินขณะด าเนินโครงการ (On Going Evaluation) เพ่ือพิจารณาความก้าวหน้าของโครงการ ผลการ
ประเมินในระยะนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการด าเนินงาน และระยะสุดท้ายคือ การประเมินเมื่อ
เสร็จสิ้นโครงการ (Pay-off Evaluation) เป็นการประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด เมื่อสิ้นสุดโครงการ
และ หลังจากสิ้นสุดโครงการไประยะหนึ่ง กระบวนการประเมินหลังจากโครงการสิ้นสุดไประยะหนึ่ง 
เรียกว่า กระบวนการติดตามผล (Follow-Up Study) 

สรุปได้ว่า ประเภทของการประเมินโครงการ สามารถแบ่งได้หลายลักษณะตาม ความ
เหมาะสมของแต่ละโครงการ แต่โดยทั่วไปจะแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) การประเมินก่อน
ด าเนินการโครงการ 2) การประเมินระหว่างด าเนินโครงการ 3) การประเมินหลังเสร็จสิ้นโครงการ  

 4.  หลักการประเมินโครงการ 
 หลักการในการประเมินโครงการ เป็นสิ่งที่จ าเป็นในการด าเนินงานทุกๆ โครงการ โดยถือ

ว่า การประเมินโครงการเป็นกระบวนการที่ช่วยในการให้ข้อมูลหรือช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับ การ
ด าเนินโครงการ จึงมีผู้กล่าวถึงหลักการประเมินโครงการโดยสรุป ดังนี้ 

 เชาว์ อินใย (2553, น. 19) กล่าวถึงหลักการการประเมินโครงการที่มีประสิทธิภาพว่ า 
จะต้องเป็นแนวทางในการท างานในอนาคต มีความน่าเชื่อถือ และเป็นวิธีการแบบองค์รวม และการ
ประเมินโครงการต้องตั้งอยู่บนฐานความเชื่อ แนวคิดหรือปรัชญาที่ว่า เป็นการประเมินเพ่ือปรับปรุง
มิใช่ การประเมินเพ่ือพิสูจน์จับผิด 

 เยาวดี วิบูลย์ศรี (2553, น. 19) กล่าวถึง หลักการพ้ืนฐานเกี่ยวกับคุณภาพของการ
ประเมินโครงการ ไว้ว่า การประเมินโครงการต้องอิงกระบวนการประเมินที่ส าคัญ 3 ส่วน ดังนี้ 

1. เป้าหมายหรือความต้องการของการประเมินซึ่งเป็นส่วนน าไปสู่ค าถามของการ
ประเมินว่า สามารถตอบสนองความต้องการได้ตรงและมากน้อยเพียงใดจากสารสนเทศท่ีได้รับ 

2. วิธีการประเมิน ซึ่งพิจารณาได้จากวิธีการวัดผล ตลอดจนเครื่องมือการเก็บข้อมูล 
สถิติ การวิเคราะห์การติดตาม และกลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล โดยพิจารณาว่ากระบวนการประเมินนั้น 
สามารถท าให้บรรลุผลการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องตรงตามสภาพ รวมทั้งเหมาะสมกับบริบท และ
สภาพทั่วไปของโครงการนั้นมากน้อยเพียงใด 

3. ผลการประเมิน มีประโยชน์ในการน าไปใช้ ให้ความยุติธรรมและน่าเชื่อถือโดย
ค านึงถึงความเชี่ยวชาญและคุณธรรมของผู้ประเมินตามท่ีมุ่งหวังไว้หรือไม่ เพราะเหตุใด 

 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2551, น. 52) กล่าวว่า การประเมินโครงการที่ดีควรมีลักษณะ 
ดังต่อไปนี้ 

1. มีความเท่ียงสูง (Reliability) 
2. มีความตรงสูง (Validity) 
3. มีความเป็นปรนัย (Objectivity) 
4. ครอบคลุมเรื่องราวที่ต้องการประเมินอย่างครบล้วน 
5. มีความสะดวกและประหยัดอีกท้ังมีความเป็นไปได้สูง 
6. ต้องให้ผลประเมินเป็นที่ยอมรับ (Creditability) ของทุกฝ่าย 
7. ต้องใหผ้ลการประเมินแก่ผู้บริหารได้ทันท่วงที  
8. ควรรบกวนผู้รับผิดชอบโครงการน้อยที่สุด 
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9. ควรท าให้ผสมผสานกับกิจกรรมมากที่สุด 
10. ควรมีการวางแผนการประเมินก่อนเริ่มโครงการ ตลอดจนแผนการประเมินให้

เด่นชัดเป็นขั้นตอน 
 จากหลักในการประเมินโครงการที่กล่าวมา สรุปได้ว่า ในการประเมินโครงการนั้น ผลที่

ได้จากการประเมินจะมีคุณภาพมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับผู้ประเมิน ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความ
เชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับ มีความรู้ความสามารถในการประเมิน และวิธีการที่น ามาใช้ในการประเมิน
จะต้องมีความ เป็นปรนัย (Objectivity) ปราศจากความล าเอียงหรืออคติในทุกรูปแบบโดยเฉพาะผู้
ประเมิน จะต้องตระหนักและพยายามขจัดความล าเอียง ความตรง (Validity) สามารถประเมินในสิ่งที่
ต้องการประเมินได้สูง เครื่องมือ และการใช้เครื่องมือต้องสามารถเก็บข้อมูลได้ตรงกับเนื้อหาและ
ทฤษฎี หรือโครงการของสิ่งที่ประเมิน และมีความเที่ยง (Reliability) ในการวัด 
 
แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการประเมิน 

ปัจจัยส าคัญที่จะท าให้การประเมินโครงการประสบความส าเร็จได้นั้น คือ นักประเมินซึ่งเป็นผู้
ที่มีบทบาทส าคัญและรับผิดชอบในการด าเนินการประเมิน นักประเมินจึงต้องมีหลัก มีแนวคิดและ
แนวทางในการประเมินโครงการที่ชัดเจนว่า จะประเมินโครงการเพ่ืออะไร ประเมินอะไรและจะ
ประเมินอย่างไร นักประเมินจึงจ าเป็นต้องอาศัย “รูปแบบ” ที่จะท าให้ได้แนวคิดและแนวทางในการ
ประเมินซึ่งนักวิชาการด้านการประเมินได้ศึกษา ค้นหา น าเสนอแนวคิดและแนวทางในการประเมินได้
น าไปใช้เป็นตัวแบบในการประเมินที่เรียกกันว่า “รูปแบบการประเมิน (evaluation model)” หรือ 
“แนวทางการประเมิน (evaluation approach)” ซึ่งเป็นฐานความคิดและเป็นสิ่งช่วยชี้แนวทางการ
ประเมินให้แก่นักประเมินเพ่ือพิจารณาก าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ ประเด็นการ
ประเมินหรือตัวแปรที่ ใช้ในการประเมินได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งก าหนดขั้นตอน วิธีด าเนินการ
ประเมินที่จะช่วยให้ได้สารสนเทศที่มีความถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือและเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ
ของผู้บริหารหรือผู้รับผิดชอบโครงการ ดังนั้นนักประเมินหรือผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการประเมิน
โครงการ จึงควรได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบการประเมินต่าง ๆ เพ่ือจะช่วยให้มีความรู้ มีแนวคิด 
ได้แนวทางที่ชัดเจนและสามารถประยุกต์ใช้รูปแบบในการประเมินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล รวมทั้งสร้างความม่ันใจให้กับนักประเมินว่าจะสามารถด าเนินการประเมินโครงการได้
ส าเร็จได้ผลการประเมินที่มีความถูกต้อง และมีความน่าเชื่อถือต่อผู้ใช้ผลการประเมิน ค าว่า “รูปแบบ 
แบบจ าลอง ตัวแบบหรือโมเดล” มาจากภาษาอังกฤษว่า “model” หมายถึง วิธีการถ่ายทอดความคิด 
ความเข้าใจ ตลอดทั้งจินตนาการที่มีต่อปรากฏการณ์หรือเรื่องราวใด ๆ ให้ปรากฏโดยการใช้สื่อใน
ลักษณะต่าง ๆ เช่น ภาพวาด ภาพเหมือน แผนภูมิ แผนผัง ต่อเนื่องหรือสมการทางคณิตศาสตร์ เป็น
ต้น เพ่ือให้สามารถเข้าใจได้ง่าย และสามารถน าเสนอเรื่องราวหรือประเด็นต่าง ๆ ได้อย่างกระชับ
ภายใต้หลักการอย่างเป็นระบบ ดังนั้นรูปแบบจึงสามารถน าไปใช้ในลักษณะต่างกันคือ (1) เป็น
แบบจ าลองในลักษณะเลียนแบบ (2) เป็นตัวแบบที่ใช้เป็นแบบอย่าง (3) เป็นแผนภาพที่แสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างสัญลักษณ์และหลักการของระบบ และ (4) เป็นแบบแผนหรือแผนผังของการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่องด้วยความสัมพันธ์เชิงระบบ (เยาวดี วิบูลย์ศรี, 2553, น. 27) 
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 1.  ความหมายของรูปแบบการประเมิน 
 รัตนะ บัวสนธ์ (2550, น. 25) ได้ให้ความหมายของรูปแบบการประเมิน หมายถึง การ

ถ่ายทอดแบบหรือภาพจ าลองของทฤษฎีการประเมิน ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์อย่างเป็นระบบระหว่าง
ส่วนหรือสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน รูปแบบการประเมินจึงไม่ใช่รายละเอียดหรือสิ่งที่
สมบูรณ์เป็นจริงเกี่ยวกับการประเมิน หากแต่รูปแบบการประเมินจะช่วยให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับ
การประเมินได้อย่างเป็นระบบ 

 ศิริชัย กาญจนวาสี (2552 , น. 42) ได้สรุปความหมายของรูปแบบการประเมินว่า 
หมายถึง (1) แบบจ าลองของจริง (2) ตัวแบบที่ใช้ในเป็นแบบอย่าง (3) รูปแบบที่แสดงความสัมพันธ์
ระหว่างข้อมูล สัญลักษณ์ และหลักการของระบบ และ (4) แบบแผนตัวอย่างของการด าเนินงานที่
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่าง ๆ ในระบบ รูปแบบสามารถจ าแนกได้ 3 ลักษณะ คือ (1) รูปแบบ
เชิงบรรยาย ซึ่งเป็นการน าเสนอโดยใช้ค าบรรยายระบุถึงแนวคิด หลักการ หรือตัวแปร และมี
ค าอธิบายถึงปรากฏการณ์ด้วยค าบรรยายความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด หลักการ หรือตัวแปรเหล่านั้น 
(2) รูปแบบเชิงรูปภาพ เป็นการน าเสนอโดยใช้รูปภาพ หรือสัญลักษณ์จ าลองแสดงถึงแนวคิด หลักการ
หรือตัวแปร และลากเส้นเชื่อมโยงแนวคิด หลักการ หรือตัวแปรเหล่านั้น และ (3) รูปแบบเชิง
คณิตศาสตร์ เป็นการน าเสนอโดยใช้สัญลักษณ์แทนแนวคิด หลักการหรื อตัวแปร และฟังก์ชัน
คณิตศาสตร์ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด หลักการหรือตัวแปรเหล่านั้น 

 พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2555, น. 107) ได้ให้ความหมายของรูปแบบการประเมินว่า หมายถึง 
กรอบแนวคิด วิธีการหรือแนวทางที่เป็นแบบแผนในการประเมินอย่างเป็นระบบ ซึ่งแสดงให้เห็นสิ่งที่
ควรประเมิน ขั้นตอน หรือการะบวนการในการประเมินสิ่งที่มุ่งประเมิน (object) เช่น นโยบาย 
แผนงาน โครงการหรือหลักสูตร ว่าควรพิจารณาประเมินเรื่องอะไรบ้าง (what) ในขณะเดียวกันบาง
รูปแบบอาจมีการเสนอแนะด้วยว่าในการประเมินแต่ละรายการหรือแต่ละเรื่องควรพิจารณาหรือ
ตรวจสอบอย่างไร ซึ่งเป็นลักษณะของการเสนอแนะวิธีการ (how) หรือแนวทางในการประเมิน 
รูปแบบการประเมินจึงเปรียบเสมือน “ไฟส่องทางหรือตัวช่วยชี้” ให้นักประเมินได้แนวคิด และ
มองเห็นแนวทางในการด าเนินการประเมินโครงการที่ครอบคลุม ชัดเจน ซึ่งจะช่วยให้ได้สารสนเทศที่
เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ 

 
 2.  ประโยชน์ของรูปแบบการประเมิน 

 รูปแบบการประเมินโครงการมีประโยชน์ ดังนี้ สมคิด พรมจุ้ย (2552, น. 49–50) 
 1. ช่วยให้นักประเมินเห็นแนวทางหรือได้กรอบแนวคิดในการประเมินที่หลากหลายและ

สามารถตัดสินใจเลือกใช้รูปแบบการประเมินที่เหมาะสมกับสิ่งที่มุ่งประเมิน 
 2. ช่วยให้การก าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินมีความคมชัดและครอบคลุมเนื่องจาก

รูปแบบการประเมินแต่ละรูปแบบมีกรอบความคิดเชิงเหตุผล การเลือกใช้หรือประยุกต์ใช้รูปแบบใด
รูปแบบหนึ่งก็มีแนวโน้มที่จะก าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินให้สอดคล้องกับรูปแบบนั้นได้ 

 3. ช่วยให้การก าหนดตัวแปรหรือประเด็นส าคัญในการประเมินมีความชัดเจน 
 4. ท าให้ผลงานการประเมินมีความเป็นระบบ ครอบคลุมเป็นที่ยอมรับและสื่อความหมาย

ได้ชัดเจน 
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 3.  แนวทางการเลือกใช้รูปแบบการประเมิน 
 โดยที่รูปแบบการประเมินโครงการเป็นกรอบแนวคิดหรือตัวแบบในการด าเนินงาน

ประเมิน รูปแบบการประเมินแต่ละรูปแบบต่างก็มีที่มาจากความเชื่อพ้ืนฐานทางปรัชญาหรือแนวคิด
เชิงทฤษฎีที่แตกต่างกัน รูปแบบการประเมินแต่ละรูปแบบจึงมีลักษณะเฉพาะ ข้อดีและข้อจ ากัดในการ
น าไปใช้ประโยชน์แตกต่างกัน ดังนั้น นักประเมินจึงควรท าความเข้าใจและวิพากษ์วิจารณ์รูปแบบการ
ประเมินนั้น ๆ ให้ดีเสียก่อน เพ่ือจะได้เลือกใช้รูปแบบการประเมินได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับ
ลักษณะของประเด็นการประเมิน 

 เกณฑ์หรือแนวทางการเลือกใช้รูปแบบการประเมินอาจพิจารณาได้จากความสอดคล้อง
ระหว่างแนวคิดของรูปแบบการประเมินกับประเด็นการประเมิน และวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการ
ประเมินว่าต้องการประเมินเพ่ืออะไร เป็นการประเมินเพื่อตัดสินคุณค่าของโครงการ หรือประเมินเพื่อ
สรุปผลเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของโครงการ หรือประเมินเพ่ือให้ได้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อ
การตัดสินใจเกี่ยวกับการประเมินโครงการของผู้บริหาร ซึ่ง ศิริชัย กาญจนวาสี (2552, น. 128–129)  
ได้ให้แนวคิดในการเลือกใช้รูปแบบการประเมินโดยมีสมมติฐานในการเลือกรูปแบบ ดังนี้ 

 1. รูปแบบการประเมินที่เน้นการตัดสินใจน่าจะสนับสนุนหลักการน าผลการประเมินไปใช้
ประโยชน์ได้ดีกว่ารูปแบบการประเมินที่เน้นการตัดสินคุณค่า 

 2. รูปแบบการประเมินที่เน้นการตัดสินใจ เหมาะสมส าหรับผู้บริหารหรือผู้ใช้ผลการ
ประเมินที่มีความสามารถในเชิงวิชาการสูง เนื่องจากผู้ใช้ผลการประเมินจะต้องเป็นผู้วินิจฉัยคุณค่าด้วย
ตนเองอย่างถูกต้องเสียก่อนจึงจะน าผลการประเมินไปใช้อย่างถูกต้อง 

 3. รูปแบบการประเมินที่เน้นการตัดสินใจเหมาะสมส าหรับผู้บริหารใช้กับนักประเมินที่มี
ความสามารถในเชิงวิชาการสูงและเป็นผู้เชี่ยวชาญ เพราะสามารถวินิจฉัยคุณค่าได้อย่างถูกต้องกว่าผู้ใช้
ผลการประเมิน แต่อาจมีปัญหาเรื่องการยอมรับและการน าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์จากผู้ใช้ผล
การประเมินหรือผู้บริหาร 

 4. การประเมินด้วยวิธีธรรมชาติน่าจะสนองความต้องการสารสนเทศได้ดี แต่อาจมี
ปัญหาเรื่องความน่าเชื่อถือของผลการประเมิน ในขณะที่การประเมินด้วยวิธีเชิงระบบน่าจะให้ผลการ
ประเมินน่าเชื่อถือ แต่อาจจะไม่ต่อการตอบสนองความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง 

 5. สถานการณ์ของการประเมินจะเป็นตัวก าหนดรูปแบบการประเมินที่เหมาะสม โดย
จะต้องพิจารณาองค์ประกอบด้านผู้ ใช้ผลการประเมิน นักประเมิน สิ่งที่ต้องการประเมินและ
สิ่งแวดล้อม 

 การตัดสินใจว่ารูปแบบการประเมินที่เลือกเหมาะสมหรือไม่เพียงใด ควรพิจารณาจาก
ความต้องการสานสนเทศของผู้ประเมิน วัตถุประสงค์ของการประเมิน ชนิดของการตัดสินใจ ข้อจ ากัด
ของรูปแบบ ข้อจ ากัดของการประเมิน ข้อจ ากัดของเวลาและเงินลงทุน ในการประเมินนักประเมินควร
เลือกรูปแบบที่ เหมาะสมกับสิ่งที่จะประเมินนั้นเพียงรูปแบบเดียวหรืออาจผสมผสานวิธี ต่าง ๆ  
เข้าด้วยกันแล้วก าหนดเป็นแนวทางเฉพาะ (Tailored Model) ส าหรับโครงการนั้น 

4.  รูปแบบการประเมิน  
  ในการประเมินครั้งนี้ได้น าเสนอรูปแบบการประเมินต่าง ๆ ดังนี้ (ศูนย์ทดสอบและ
ประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ, 2556, น. 29-30) 
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   4.1 รูปแบบการประเมินของไทเลอร์ (Ralph W. Tyler, 1969, p. 165) ไทเลอร์เป็นผู้
วางรากฐานในการประเมินมาตั้งแต่ ค.ศ. 1930 ไทเลอร์ เป็นผู้น าที่ส าคัญในการประเมินโครงการ ได้ให้
ความหมายของการประเมินว่า การประเมิน คือ การเปรียบเทียบพฤติกรรมที่เกิดขึ้นกับจุดมุ่งหมายเชิง
พฤติกรรมที่ก าหนดไว้ โดยมีความเชื่อว่าจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้อย่างชัดเจน รัดกุม และจ าเพาเจาะจงแล้ว จะ
เป็นแนวทางช่วยในการประเมินได้เป็นอย่างดีในภายหลัง เขาได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการประเมิน โดย
เสนอเป็นกรอบความคิด ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1943 โดยเน้นการก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการให้อยู่ใน
รูปของวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม แล้วประเมินความส าเร็จของวัตถุประสงค์เหล่านั้น แนวคิดลักษณะ
นี้เรียกว่า แบบจ าลองท่ียึดความส าเร็จของจุดมุ่งหมายเป็นหลัก 
   ไทเลอร์มีความเห็นว่าจุดมุ่งหมายของการประเมินเพ่ือตัดสินว่าจุดมุ่งหมายของ
การศึกษาที่ตั้งไว้ในรูปของจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมนั้นประสบผลส าเร็จหรือไม่ มีส่วนใดบ้างที่ต้อง
ปรับปรุงแก้ไข และถือว่าการประเมินโครงการเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน ล าดับขั้นของการประเมิน
การเรียนการสอนมีดังนี้ ก าหนดจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมด้วยข้อความที่ชัดเจน ก าหนดเนื้อหาหรือ
ประสบการณ์ทางการศึกษาที่ต้องการให้บรรลุตามความมุ่งหมายที่ตั้งไว้ เลือกวิธีการเรียนการสอนที่
เหมาะสม เมื่อจบบทเรียนจึงประเมินผลโครงการ และท าการทดสอบผลสัมฤทธิ์ 

 การประยุกต์ใช้แนวความคิดของไทเลอร์มาใช้ในการประเมินโครงการ 
 การประเมินโครงการเกี่ยวกับการเรียนการสอน ควรด าเนินการ ดังนี้  
 1) ก าหนดจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของโครงการทางการศึกษา ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนโดยเขียนในรูปของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  
 2) จัดเนื้อหาในการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับจุดประสงค์  
 3) ท าการทดสอบผู้เรียนก่อนท าการเรียนการสอน  
 4) เลือกวิธีสอนให้เหมาะสม  
 5) ท าการทดสอบผู้เรียน เมื่อจบการเรียนการสอนแล้ว  
 6) ประเมินประสิทธิภาพของโครงการด้วยการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลัง
เรียนว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญหรือไม่ และมีนักเรียนร้อยละเท่าไรที่ผ่านเกณฑ์  

  7) น าผลของการเปรียบเทียบมาศึกษาจุดบกพร่องในการเรียนการสอนเพ่ือปรับปรุง
แก้ไขต่อไป 

 ในปี 1986 ไทเลอร์ได้น าเสนอกรอบแนวคิดของการประเมินโครงการใหม่ (New Tyler 
1986) โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 6 ส่วน ดังนี้ 
    1) การประเมินวัตถุประสงค์ (Appraising Objectives) 
    2) การประเมินแผนการเรียนรู้ (Evaluating the Learning Plan) 
    3) การประเมินเพ่ือแนะแนวในการพัฒนาโครงการ (Evaluation to Guild Program 
Development) 
    4) การประเมินเพ่ือน าโครงการไปปฏิบัติ (Evaluation Program Implement) 
    5) การประเมินผลลัพธ์ของโครงการทางการศึกษา (Evaluating the Outcome of an 
Educational Program) 
    6) การติดตาม (Follow up) และการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
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 4.2 รูปแบบการประเมินของอัลคิน (Alkin)  
   มาร์วิน ซี อัลคิน (Marvin C. Alkin, 1969, pp. 2–7) ได้เสนอรูปแบบการประเมินที่
เรียกว่า CSE (Center for the study of Evaluation Approach) จุดเน้นของการประเมินตามแนวคิด
ของอัลคิน คือ การประเมินเพ่ือการตัดสินใจ อัลคินได้ให้ความหมายของการประเมินว่า เป็นกระบวนการ
ก าหนดขอบเขตของสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ การเลือกข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสม การเก็บรวบรวม
ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือน าไปสู่การจัดท ารายงานสรุปให้กับผู้มีอ านาจในการตัดสินใจ ในการเลือก
แนวทางที่เหมาะสมกับการด าเนินงานของโครงการ 
 จากความหมายของการประเมินตามแนวคิดของอัลคินนั้น การประเมินจะประกอบด้วย 
การจัดหา และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อท่ีจะน าไปใช้ในการตัดสินใจ ในการประเมินจ าเป็นจะต้องประเมินในเรื่อง
ต่าง ๆ 5 ด้าน ดังนี้ 
 1) การประเมินระบบ (System Assessment) เป็นการอธิบายหรือพรรณนาสภาพ
ของระบบเพ่ือเปรียบเทียบสภาพที่เป็นจริงกับความคาดหวังที่จะเกิดขึ้น การประเมินระบบจะช่วยให้เรา
สามารถก าหนดขอบเขต และวัตถุประสงค์ที่ เหมาะสม สิ่งที่จะต้องศึกษา ได้แก่ ความต้องการของ
ประชาชน ชุมชนและสังคมที่มีต่อสภาพการณ์ปัจจุบัน ส าหรับการประเมินระบบแต่ละส่วน จ าเป็นต้องใช้
เทคนิควิธีการต่าง ๆ กัน  
 2) การประเมินการวางแผนโครงการ (Program Planning) เป็นการประเมินก่อนที่จะ
มีการด าเนินโครงการเพ่ือหาข้อมูลข่าวสารมาใช้ในการตัดสินใจพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสมของโครงการ 
นักประเมินต้องหาข้อมูลที่แสดงความคาดหวังที่จะบรรลุเป้าหมาย พร้อมกับประเมินผลที่จะได้รับจากการ
ใช้วิธีการด าเนินงานต่าง ๆ ด้วย เพ่ือให้สามารถเห็นข้อเปรียบเทียบในการหาทางเลือกที่เหมาะสม โดยใช้
วิธีการที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะของปัญหา โดยทั่วไปจะใช้การประเมินจากเกณฑ์ภายนอกและจาก
เกณฑ์ภายใน 
 3) การประเมินการน าไปใช้เพ่ือการด าเนินโครงการ (Program Implementation) 
เป็นการประเมินขณะที่โครงการก าลังด าเนินงาน เพ่ือตรวจสอบดูว่าการด าเนินโครงการนั้นเป็นไปตาม
ขั้นตอนต่าง ๆ ที่ได้วางแผนไว้หรือไม่ ผลที่เกิดขึ้นมีความสอดคล้องกับสิ่งที่วางแผนไว้หรือคาดหวังไว้
เพียงไร 
 4) การประเมินเพ่ือปรับปรุงโครงการ (Program Improvement) เป็นการประเมินเพ่ือ
หาข้อมูลที่น ามาใช้ในการด าเนินโครงการให้บรรลุจุดมุ่งหมาย และมีผลที่ไม่คาดคิดมาก่อนเกิดขึ้นบ้าง
หรือไม่ ดังนั้น นักประเมินจึงมีบทบาทส าคัญในการที่จะหาข้อมูลเกี่ยวกับความส าเร็จหรือความล้มเหลวใน
ทุกๆ ด้านของโครงการ ตลอดจนผลกระทบของโครงการที่มีต่อโครงการอื่นเพ่ือน ามาใช้ในการปรับปรุง
โครงการต่อไป 
 5) การประเมิ น เพ่ื อการยอมรับ โครงการ (Program Certification) ขั้ นตอนนี้  
นักประเมินต้องหาข้อมูลข่าวสารรายงานต่อผู้มีอ านาจตัดสินใจ เพ่ือใช้ข้อมูลในการพิจารณาตัดสินคุณค่า
ของโครงการ และศักยภาพในการสรุปอ้างอิงไปสู่สถานการณ์อ่ืน ๆ หรือน าไปใช้กับโครงการในสถานการณ์
อ่ืน ๆ ได้กว้างขวางเพียงใด ในขั้นนี้ข้อมูลที่ได้จากนักประเมินจะท าให้ผู้บริหารได้ตัดสินใจว่า ควรจะด าเนิน
กับโครงการในลักษณะใด อาจจะยกเลิก ปรับปรุงใหม่ หรืออาจจะขยายโครงการต่อไปอีก เป็นต้น 
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 4.3 รูปแบบการประเมินของโพรวัส (Provus) 
 แมลคอล์ม เอ็ม โพรวัส (Malcolm M. Provus, 1969, pp. 242–283) ได้ให้
ความหมายของการประเมินผลว่า เป็นการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติการกับมาตรฐาน หรือเป็นการค้นหา
ความไม่สอดคล้องระหว่างความคาดหวังกับผลการปฏิบัติการของแผนงาน เขาอธิบายว่ามีความ
ไม่สอดคล้องกัน 5 ชนิด ที่สามารถศึกษาได้จากการใช้แผนงาน คือ ความไม่สอดคล้องที่สัมพันธ์กับ
ขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 การออกแบบโครงการ คือ การก าหนดปัจจัยที่ท าให้เกิดการด าเนินงาน 
ก าหนดกระบวนการด าเนินงาน และก าหนดผลที่คาดหวังซึ่งจะได้รับจากการด าเนินงาน 
  ขั้นที่ 2 การเตรียมพร้อมเป็นการน าปัจจัยที่ท าให้เกิดการด าเนินงานเข้าสู่กระบวนการ 
  ขั้นที่ 3 กระบวนการที่ใช้เพ่ือการด าเนินงาน 
  ขั้นที่ 4 ผลผลิต 
  ขั้นที่ 5 การวิเคราะห์เก่ียวกับการลงทุน 
 ตามรูปแบบนี้ การประเมินต้องท าโดยผู้ประเมินคณะหนึ่งที่ได้วางมาตรฐานตาม
ความคาดหวังของโครงการเอาไว้ ต่อจากนั้นการประเมินทุกอย่างต้องด าเนินไปโดยการหาข้อมูลใหม่และ
ท าการตัดสินใจโดยใช้มาตรฐานที่วางไว้เป็นเกณฑ์ เป็นรูปแบบที่ช่วยให้หาข้อมูลย้อนกลับ (Feedback)  
ในทุกขั้นตอนของการประเมินดังกล่าวข้างต้น และตลอดโครงการอย่างต่อเนื่อง 
 การประเมินในแต่ละขั้นตอน ถ้าหากพบข้อบกพร่องก็แก้ไขปรับปรุงในขั้นตอนนั้น  ๆ
ด้วยวิธีการแก้ปัญหา (Problem Solving) ซึ่งประกอบด้วย การถามตนเอง เพ่ือให้ได้ค าตอบว่าท าไม
จึงเกิดข้อบกพร่องนั้น ๆ มีอะไรเป็นสาเหตุ และมีวิธีการใดที่สามารถแก้ไขข้อบกพร่องที่มาจากสาเหตุนั้น 
เมื่อผู้ประเมินท าการประเมินถึงขั้นที่ 5 แล้ว ถ้าจะด าเนินงานหรือเริ่มวงจรใหม่ก็ต้องท าการออกแบบใหม่
โดยปรับปรุงให้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์การลงทุน ซึ่งตั้งอยู่บนรากฐานของปัจจัยเบื้องต้นใหม่ 

 4.4 รูปแบบการประเมินของสคริฟเว่น (Scriven) 
  ไมเคิล สคริฟเว่น (Micheal Scriven, 1967, p. 243) ได้ให้ความหมายของการ
ประเมินคือ การเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติการตามระดับของเป้าหมายที่ก าหนด 
นอกจากนี้ยังกล่าวถึงหน้าที่การประเมินว่ามี 2 ระดับ ดังนี้ 

1. ระดับวิธีการเน้นจุดมุ่งหมายของการประเมินเพ่ือการตัดสินคุณค่า 
2. ระดับการน าไปใช้เน้นเรื่องบทบาทของการประเมินเพ่ือการน าข้อมูลมาใช้

อย่างเหมาะสม 
4.4.1 จุดมุ่งหมายของการประเมิน จุดมุ่งหมายที่ส าคัญของการประเมินมี 2 ประการ คือ 

   1) การประเมินความก้าวหน้า (Formative Evaluation) เป็นการประเมิน
ระหว่างที่โครงการก าลังด าเนินการอยู่ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือปรับปรุงโครงการให้ดีขึ้น เพราะการประเมิน
จะช่วยให้ข้อมูลย้อนกลับที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนา 
   2) การประเมินผลสรุป (Summative Evaluation) เป็นการประเมิน
เมื่อสิ้นสุดโครงการ มีจุดมุ่งหมายเพื่อตัดสินคุณค่าของโครงการ ตลอดจนค้นหาสิ่งที่ดีของโครงการ
เพ่ือน าไปใช้กับสถานการณ์อ่ืนที่คล้ายคลึงกันต่อไป 
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   สคริฟเว่นได้เสนอแนะว่าในเรื่องการประเมินเพื่อการปรับปรุงหรือ ดู
ความก้าวหน้าของโครงการ โดยท าการประเมินความก้าวหน้า (Formative Evaluation) ควรที่จะใช้
นักวิจัยมืออาชีพ ในการด าเนินการประเมินนั้น ควรจะได้แยกหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลต่าง ๆ 
ให้ชัดเจน รวมทั้งควรจะได้มีการปรึกษาหารือกันระหว่างนักประเมินกับผู้ด าเนินงานในโครงการด้วย 

4.4.2  วิธีการประเมิน ในการประเมินมีวิธีการที่สามารถน ามาใช้ได้ 2 วิธี ดังนี้ 
   1) การประเมินก่อนมีการปฏิบัติงานหรือการประเมินคุณค่าภายใน 
(Intrinsic Evaluation) คือ การประเมินคุณค่าของเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เนื้อหา จุดมุ่งหมาย 
กระบวนวิธีการให้ได้คะแนนและเจตคติของครู เป็นการประเมินก่อนที่จะได้มีการปฏิบัติงาน 
   2) การประเมินเมื่อมีการปฏิบัติงานแล้วหรือการประเมินคุณค่าการปฏิบัติงาน 
(Pay-off Evaluation) เป็นการตัดสินคุณค่าจากผลที่เกิดขึ้น จากการใช้เครื่องมือกับนักเรียน เช่น  
การประเมินมีความแตกต่างระหว่างคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน หรือคะแนนที่ได้จาก
กลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม 

4.4.3  การประเมินโดยใช้การเปรียบเทียบ 
    สคริฟเว่นมีความคิดเห็นที่แตกต่างจากครอนบาคในเรื่องของการใช้กลุ่ม
เปรียบเทียบมาใช้ในการประเมิน ซึ่งสคริฟเว่นเป็นบุคคลที่เห็นว่าการใช้กลุ่มเปรียบเทียบ มีข้อดีมากกว่า
การไม่ใช้กลุ่มเปรียบเทียบ การใช้กลุ่มเปรียบเทียบจะเป็นการประหยัดกว่าไม่ต้องท าการศึกษาในระยะยาว
และใช้กลุ่มตัวอย่างมาก ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายมาก นอกจากนี้แล้ว สคริฟเว่น ยังเชื่อว่าการศึกษา
กลุ่มย่อย (Micro-Studies) ด้วยวิธีการเปรียบเทียบจะเป็นประโยชน์มากกว่าการศึกษาประชากรทั้งหมด 
(Cross Studies) เพราะท าได้ง่ายและบ่อยครั้งกว่า 

4.4.4  คุณค่าและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  
   สคริฟเว่นเป็นนักประเมินที่ให้ความส าคัญของการประเมินค่าใช้จ่ายกับผลที่ได้ 
เขาเชื่อว่า การประเมินจะขาดความสมบูรณ์ ถ้านักประเมินไม่ได้พิจารณาในด้านคุณค่าที่ได้รับโดยการ
เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของโครงการ สิ่งที่ต้องพิจารณามี 3 ประการ ดังนี้ 
   1) ความเป็นประโยชน์ นักประเมินควรจะต้องพิจารณาดูว่าสิ่งที่ได้ลงทุนไปนั้น มี
ประโยชน์มากน้อยเพียงใด คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ไปหรือไม่ 
   2) ขวัญหรือก าลังใจหรือคุณธรรม เป็นสิ่งส าคัญมากในการด าเนินงานโครงการ 
ควรพิจารณาด้วยว่า ผลของโครงการจะท าให้ขวัญหรือกาลังใจ หรือคุณธรรมของผู้ร่วมโครงการเป็นอย่างไร 
   3) ค่าใช้จ่าย เป็นเรื่องที่ส าคัญมากแต่นักประเมินไม่ค่อยให้ความสนใจ 
เนื่องจากมีความยุ่งยากในการประเมิน 

4.4.5 การประเมินไม่ผูกพันกับจุดมุ่งหมาย (Goal-Free Evaluation) 
   การประเมินโดยทั่วไป นักประเมินจะยึดจุดหมายของโครงการเป็นหลัก 
ดูความสอดคล้อง ผลการปฏิบัติงานกับจุดมุ่งหมายของโครงการ แต่สคริฟเว่นมีความเห็นว่า นักประเมินไม่
ควรจะให้ความสนใจเฉพาะจุดมุ่งหมายของโครงการที่ตั้งไว้เพียงอย่างเดียว แต่ควรจะให้ความสนใจกับ
ผลที่เกิดขึ้นจากโครงการ ซึ่งนอกเหนือจากจุดมุ่งหมายของโครงการ ไม่ว่าผลอันนี้จะสอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายของโครงการหรือไม่ หรือผลบางอย่างอาจมีความส าคัญมากก็ได้ 
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   การน าแนวคิดของสคริฟเว่นมาประยุกต์ใช้ในการประเมินผลการเรียนการสอน 
อาจด าเนินการได้ ดังนี้ 
   1) ศึกษาจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของการเรียนการสอน 
   2) พิจารณาความส าคัญของจุดมุ่งหมายที่จะประเมิน 
   3) ก าหนดเกณฑ์ในการประเมินจุดมุ่งหมายแต่ละข้อ 
   4) สร้างแบบทดสอบให้ครอบคลุมสิ่งที่ต้องการจะประเมิน 
   5) ตรวจสอบจุดมุ่งหมาย เพ่ือปรับปรุงให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน 
   6) ปรับปรุงแผนทดสอบที่จะใช้เก็บข้อมูล เพ่ือให้มีความเที่ยงสูง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ควรตรวจสอบดูความสัมพันธ์ระหว่างจุดมุ่งหมาย เนื้อหาของการเรียนการสอน และเนื้อหา
ของแบบทดสอบ 
   7) แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมด้วยวิธีการสุ่ม และท าการ
ทดสอบนกัเรียนกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม 
   8) น าผลการทดสอบระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมาเปรียบเทียบกัน 
และพยายามศึกษาข้อบกพร่องเพ่ือปรับปรุงแก้ไข และน ากลับไปใช้ในครั้งต่อไป 
   ทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นการประเมินความก้าวหน้าของกิจกรรมการเรียนการสอน 
ส าหรับการประเมินผลรวมสรุปนั้น อาจให้นักประเมินภายนอกเป็นผู้ประเมิน โดยพิจารณาว่าจุดประสงค์
ที่ตั้งไว้นั้นประสบผลส าเร็จมากน้อยเพียงใด 

 4.5 รูปแบบการประเมินของครอนบาค (Cronbach) 
  ครอนบาค (Cronbach, 1963, p. 672) ได้เสนอแนวคิดการประเมินซึ่งเรียกว่า 
การประเมินยุทธศาสตร์ของการตัดสินใจ การประเมินตามแนวคิดของครอนบาค คือ การรวบรวมข้อมูล
และใช้สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการทางการศึกษา โดยที่โครงการทางการศึกษาจะมี
ขอบเขตครอบคลุมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ทางการศึกษา ซึ่งอาจจะเป็นสื่อการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียน
การสอน หลักสูตรหรือประสบการณ์การเรียนที่สถานศึกษาจัดให้กับผู้เรียน การประเมินจะเกี่ยวข้องกับ
การตัดสินใจหลายเรื่องด้วยกัน ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยข้อมูลหลายๆ ด้าน การประเมินจึงประกอบด้วย
ขั้นตอนต่าง ๆ หลายขั้นตอนและใช้เทคนิควิธีที่แตกต่างกัน ไม่มีการประเมินแบบใดแบบหนึ่งที่จะ
น าไปใช้ได้ในทุกสถานการณ์หรือทุกเหตุการณ์ เช่น กรณีการประเมินหลักสูตรหรือการประเมินโครงการใด
โครงการหนึ่ง จึงไม่ควรใช้การสอบวัดผลการเรียนของผู้เรียนหรือเข้ารับการฝึกอบรมแต่เพียงอย่างเดียว 
แต่ควรจะใช้เทคนิควิธีและเครื่องมือวัดหลายชนิด 

4.5.1 จุดมุ่งหมายของการประเมิน 
ครอนบาคได้ก าหนดจุดมุ่งหมายของการประเมินไว้ 3 ประการ ดังนี้  
1) เพ่ือการปรับปรุงรายวิชา (Course Improvement) โดยการตัดสินว่า

สื่อการเรียนการสอนอะไรหรือวิธีการสอนใดท่ีให้ผลเป็นที่น่าพอใจ และมีสิ่งใดที่จะต้องปรับปรุงแก้ไข 
2) เพ่ือตัดสินเกี่ยวกับตัวบุคคล (Decision about Individual) โดยการส ารวจ

ความต้องการของผู้เรียนเพ่ือการวางแผนการสอน พิจารณาคุณลักษณะของผู้เรียนเพ่ือการคัดเลือก 
และการจัดกลุ่ม และการหาข้อมูลเกี่ยวกับความก้าวหน้าและข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้เรียน 
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3) เพ่ือตัดสินเกี่ยวกับระบบและวิธีการบริหาร (Administrative Regulation) 
โดยการพิจารณาว่าระบบการบริหารของสถานศึกษาที่เป็นอยู่นั้นดีหรือไม่ อย่างไร ครูแต่ละคนมีคุณภาพ 
หรือประสิทธิภาพเพียงใด 

ส าหรับการประเมินโครงการเกี่ยวกับการเรียนการสอนนั้น ครอนบาคเห็นว่า 
ควรท าการทดสอบทั้งวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้และผลกระทบอื่น (Side Effects) ของโครงการนั้น 
จึงเรียกรูปแบบการประเมินของครอนบาคว่ารูปแบบการประเมินวัตถุประสงค์และผลกระทบด้วย 
(Goal and Side Effects Attainment Model) 

4.5.2 วิธีการประเมิน 
ครอนบาคได้เสนอให้ท าการประเมิน 4 ด้าน ดังนี้  
1) การศึกษากระบวนการ (Process Studies) เป็นการศึกษาหรือประเมิน

เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการเรียนการสอนในชั้นเรียน เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนา
โปรแกรมการเรียนการสอน วิธีการด าเนินการโดยการเก็บข้อมูลจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน 
ซึ่งมุ่งเน้นการประเมินความก้าวหน้าของการใช้หลักสูตรหรือความก้าวหน้าของโครงการขณะที่ก าลัง
ด าเนินการอยู ่

2) การวัดความสามารถทั่วไป (Proficiency Measures) เป็นการประเมิน
ความสามารถของนักเรียนโดยใช้แบบทดสอบมาตรฐาน ครอนบาคให้ความส าคัญกับคะแนนรายข้ อ
มากกว่าคะแนนรวม เพราะคะแนนรวมจะบอกถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวของหลักสูตรหรือ
โครงการ แต่ไม่ให้สารสนเทศที่จะน าไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรหรือโครงการ การวัดความสามารถ
ควรวัดทุกด้าน ไม่ควรจ ากัดอยู่เฉพาะวัตถุประสงค์เท่านั้น แต่อาจจะวัดสิ่งอื่นที่อยู่นอกเหนือจาก
หลักสูตรหรือโครงการได้ถ้าหากประสงค์ที่จะวัด 

3) การวัดเจตคติ (Attitude Measures) เจตคติเป็นผลส่วนหนึ่งของ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือกิจกรรมของโครงการ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งส าคัญ นักเรียนหรือ
ผู้เข้าร่วมโครงการที่มีเจตคติที่ดีต่อสิ่งใดก็จะมีความสนใจและอยากท าสิ่งนั้น ๆ การวัดเจตคติสามารถ
ท าได้หลายวิธี เช่น การสัมภาษณ์ และการใช้แบบสอบถาม ผลของแบบสอบถามควรดูรายเฉลี่ยของ
กลุ่มท่ีตอบแทนที่จะดูผลรายละเอียดของแต่ละบุคคล 

4) การติดตามผล (Follow-Up Studies) เป็นการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรหรือโครงการ โดยดูผลที่เกิดขึ้นในภาพรวมว่าผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรหรือโครงการไป
แล้วนั้นสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้เพียงใด ซึ่งต้องใช้เวลาในการติดตามและรอคอยผล
การศึกษาติดตามผลนี้มีประโยชน์ต่อการปรับปรุงหลักสูตรและรายวิชาที่เรียนหรือโครงการได้น้อย 
เพราะมักไม่ทันการ และไม่ทราบว่าจะต้องปรับปรุงหลักสูตรหรือรายวิชาหรือโครงการในส่วนใดบ้าง 
แต่จะมีประโยชน์ต่อการวางแผนหลักสูตรหรือโครงการใหม่ต่อไป 

4.5.3 การประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินของครอนบาคเพื่อการประเมิน
โครงการ  

การน ารูปแบบการประเมินของครอนบาคมาประยุกต์ใช้ในการประเมิน
โครงการจะช่วยให้ได้สารสนเทศเพ่ือใช้ในการปรับปรุงการด าเนินโครงการว่า กิจกรรมส่วนใดจ าเป็นต้อง
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ปรับปรุงแก้ไข สารสนเทศจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้ เกี่ยวข้องกับโครงการ รวมทั้งได้
สารสนเทศเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการโครงการและองค์การด้วยซึ่งมีแนวทางด าเนินการดังนี้ 

1) การประเมินจะช่วยให้ได้สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ
ทางการศึกษาที่มีขอบเขตได้หลายเรื่องจึงสามารถประยุกต์ใช้ในการประเมินเพ่ือปรับปรุง พัฒนาทั้ง
หลักสูตร การเรียนการสอน โครงการฝึกอบรมและโครงการทางการศึกษาต่าง ๆ  

2) จุดมุ่งหมายของการประเมินอาจเลือกก าหนดได้ว่า เพ่ือมุ่งปรับปรุง
รายวิชา โครงการฝึกอบรม การวางแผนส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการฝึกอบรม รวมทั้งการ
ปรับระบบการบริหารจัดการโครงการและองค์การ  

3) ด าเนินการประเมินโครงการในขณะที่โครงการก าลังด าเนินการอยู่   
โดยศึกษาความก้าวหน้าของโครงการและศึกษาปัญหาอุปสรรคของการด าเนินโครงการ แล้วใช้
สารสนเทศจากผลการประเมินเพ่ือการตัดสินใจปรับปรุงแก้ไขปัญหาในการด าเนินโครงการ  

4) ให้ความส าคัญกับเจตคติของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ จึงควร
ประเมินเจตคติของผู้ที่รับผลโดยตรงจากโครงการและผู้เกี่ยวข้องกับโครงการนั้น ๆ เพราะเจตคติที่ดีของ
บุคคลจะส่งผลต่อพฤติกรรมของบุคคล ทั้งในเรื่องความสนใจ ความตั้งใจ ความเต็มใจที่จะปฏิบัติหรือให้
ความร่วมมือต่อการด าเนินงานต่าง ๆ  

5) ควรด าเนินการประเมินทั้งตามวัตถุประสงค์ของโครงการและผลกระทบ
อ่ืนที่เกิดนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ของโครงการ 

  4.6 รูปแบบการประเมินของสเตค (Stake) 
  โรเบิร์ต อี สเตค (Robert E. Stake, 1975, p. 212) ได้พัฒนารูปแบบการประเมิน
โดยใช้แนวคิดของครอนบาคและสคริฟเว่นเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติ รูปแบบการประเมินของ สเตค ถือ
ได้ว่าเป็นรูปแบบหนึ่งที่นักประเมินน ามาประยุกต์ได้อย่างกว้างขวางในการประเมินโครงการ การประเมิน
ตามความคิดเห็นของสเตค หมายถึง กระบวนการที่เกี่ยวกับการบรรยายและการตัดสินคุณค่าของ
โครงการ หรือเป็นกระบวนการที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน าไปสู่
การตัดสินใจ จุดมุ่งหมายของการประเมินมี 2 ประการคือ เพ่ือต้องการได้ข้อมูลต่าง ๆ ที่น ามาบรรยาย
เกี่ยวกับโครงการนั้น และเพ่ือต้องการได้ข้อมูลต่าง ๆ ที่สามารถน ามาใช้ในการตัดสินคุณค่าของโครงการ 

  วิธีการประเมิน 
สเตคได้เสนอโครงสร้างของรูปแบบการประเมินเคาน์ทิแนนซ์ (Countenance 

Model) ซึ่งตามโครงสร้างของรูปแบบนี้ได้จ าแนกข้อมูลการประเมินออกเป็น 2 ส่วน คือ เมตริกซ์บรรยาย 
(Description Matric) และเมตริกซ์การตัดสินคุณค่า (Judgment Matric) และได้เสนอว่าก่อนบรรยาย
หรือตัดสินคุณค่าของโครงการใด ๆ นักประเมินควรท าการวิเคราะห์หลักการและเหตุผลของโครงการนั้น ๆ 
ด้วย การประเมินโครงการตามแนวคิดของสเตค ผู้ประเมินจะต้องรวบรวมข้อมูลที่แท้จริงให้ได้ 
เนื่องจากแหล่งข้อมูลมีมากมาย และวิธีการเก็บข้อมูลก็มีหลายวิธี ข้อมูลที่ต้องการคือข้อมูลที่น ามาใช้
เพ่ือการอธิบายและการตัดสินใจ ตามรูปแบบการประเมินนี้ ได้จ าแนกสิ่งที่ต้องพิจารณาในการประเมิน
ออกเป็น 3 ส่วน คือ 

    1. สิ่งน าหรือปัจจัยเบื้องต้น (Antecedents) หมายถึง สภาพเงื่อนไขหรือ
ปัจจัยต่าง ๆ ในการด าเนินโครงการ 
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    2. กระบวนการหรือการปฏิบัติ (Transaction) หมายถึง กิจกรรมด าเนิน
ตามกิจรรมที่ปฏิบัติ พฤติกรรมระหว่างบุคคล ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับอาจารย์ นักเรียนกับนักเรียน เป็นต้น 

    3. ผลลัพธ์หรือผลการด าเนินงาน (Outcome) หมายถึง ผลผลิตที่ได้จาก
โครงการ 

    ในการประเมิน ผู้ประเมินต้องพิจารณาข้อมูลเพ่ือการบรรยายก่อนคือ ต้องมี
การศึกษาความสอดคล้องระหว่างความคาดหวังกับสิ่งเกิดขึ้นจริง และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเบื้องต้น 
การปฏิบัติและผลลัพธ์ เมื่อได้ผลอย่างไรแล้วจึงเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่ก าหนดไว้และมาตรฐานที่
คาดว่าจะให้เกิดขึ้นแล้วตัดสินใจ แนวคิดของสเตคแสดงได้ดังภาพที่ 2.1 

 
 
 

  
 

ผลที่คาดหวัง  
(Intents)  

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
(Observation)  

มาตรฐานที่ใช้  
(Standards)  

ที่มาของการตัดสินใจ 
(judgment)  

ที่มาของ  
การประเมิน 

 ปัจจัยเบื้องต้น 
(Antecedent)  
กระบวนการ  

(Transactions) 
 

ผลผลติ  
(Outcomes)  

 1 
  
2  
 
 

  3 

4  
 
5  
 
 

   6  

    

 
ภาพที่ 2.1 แสดงโครงสร้างรูปแบบการประเมินของสเตค 
 

ที่มา: โรเบิร์ต อี สเตค (Robert E. Stake, 1975, p. 212) 
 

    สเตคได้เสนอวิธีการประเมินในรูปของเมตริกซ์ (Matrix) 2 ประเภท คือ เมตริกซ์
การอธิบาย และเมตริกซ์การตัดสินใจ ดังรายละเอียดดังนี้  

    หมายเลข 1 หมายถึง ภาวะการณ์ที่คาดหวังว่าจะต้องมีอยู่ก่อนที่มีการเรียน
การสอนเกิดขึ้น โดยถือว่าเป็นภาวะการณ์ที่เอ้ืออ านวยให้เกิดผลดังที่คาดหวังไว้  

    หมายเลข 2  หมายถึง กระบวนการที่เกิดขึ้นในการด าเนินงานตามที่คาดหวัง
ว่าจะเป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ  

    หมายเลข 3 หมายถึง ผลผลิตที่คาดหวังว่าจะได้รับหลังจากการด าเนินงาน  
    หมายเลข 4 หมายถึง ปัจจัยที่มีอยู่จริงก่อนที่จะเริ่มโครงการ  
    หมายเลข 5 หมายถึง กระบวนการด าเนินงานตามที่สังเกตได้จริงจากโครงการ 
    หมายเลข 6 หมายถึง ผลผลิตที่ได้จริงๆ หลังจากโครงการได้จบ  
    ต้ังแต่หมายเลข 1 ถึง 6 ผู้ประเมินต้องพิจารณาข้อมูลใน 2 แนว คือ ในแนวดิ่ง 

ได้แก่ หมายเลข 1–2–3 และ 4–5–6 ควรมีความสัมพันธ์กันเพ่ือดูว่าปัจจัยเบื้องต้นเอ้ืออ านวยต่อ
กระบวนการหรือไม่ และท าให้เกิดผลผลิตอย่างสัมพันธ์กันหรือไม่ และในแนวนอนได้แก่ หมายเลข 1–4, 
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2–5 และ 3–6 ต้องมีความสอดคล้องกัน ทั้งนี้เพ่ือการตรวจสอบว่าข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติจริง ๆ  ในแต่ละส่วน
ตามแนวนอนนั้น มีความสอดคล้องกับที่คาดหวังไว้หรือไม่ประการใด และต้องมีการปรับปรุงในส่วนใดบ้าง 
    ในเมตริกซ์การตัดสินใจจ าเป็นต้องใช้เกณฑ์มาตรฐานเพ่ือพิจารณาข้อมูลที่
ได้จากเมตริกซ์การอธิบาย เกณฑ์มาตรฐานนี้อาจมีอยู่ก่อนแล้ว หรือตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการหรือ
ผู้รับผิดชอบโครงการก็ได้ ส าหรับที่มาของการตัดสินใจควรให้ผู้ประเมินมีบทบาทด้วย คือ ต้องสรุป
ออกมาให้ได้ว่า โครงการมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด หรือต้องการปรับปรุงเปลี่ ยนแปลง ที่จุดใด 
หรือมีปัจจัยอะไรเป็นตัวเกื้อหนุน หรือเป็นอุปสรรคต่อโครงการ 

   4.7 รูปแบบการประเมินของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) 
  แดเนียล แอล สตัฟเฟิลบีม และคณะ (Stufflebeam, D.L ed.al., 1990, p. 326) 

ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการประเมินแบบซิปหรือเรียกว่า ซิปโมเดล (CIPP Model) เป็นการ
ประเมินที่เป็นกระบวนการต่อเนื่อง โดยมีจุดมุ่งเน้นที่ส าคัญคือ ใช้ควบคู่กับการบริหารโครงการเพ่ือหา
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา วัตถุประสงค์ของการประเมิน คือการให้
สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีรายละเอียดที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ตัดสินใจ ค าว่า CIPP เป็นค าที่ย่อมากจาก Context, Input, Process, และ Product 

  สตัฟเฟิลบีมได้ให้ความหมายว่า การประเมินเป็นกระบวนการของการบรรยาย 
การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ี
เหมาะสม ซึ่งในการประเมินเพ่ือให้ได้สารสนเทศที่ส าคัญมุ่งประเมิน 4 ด้าน คือ 1) การประเมินด้านบริบท 
(Context Evaluation) 2) การประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) 3) การประเมินด้าน
กระบวนการ (Process Evaluation) และ 4) การประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) 

  ประเภทของการประเมินและลักษณะการตัดสินใจตามกรอบความคิดของ
รูปแบบการประเมินซิป แสดงได้ดังภาพที ่2.2 
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  ประเภทของการประเมิน  ลักษณะการตัดสินใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
 
ภาพที ่2.2  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของการประเมินกับการตัดสินใจในรูปแบบการ

ประเมินแบบซิป 
ที่มา : สตัฟเฟิลบีม และคณะ (Stufflebeam, D.L ed.al., 1990, p. 326) 
 
    1) แนวทางการประเมินในด้านต่าง ๆ มีรายละเอียด ดังนี้  
  1.1) การประเมินด้านบริบท (Context Evaluation: C)  

      เป็นการประเมินเพ่ือให้ ได้ข้อมูลส าคัญ เพ่ือช่วยในการก าหนด
วัตถุประสงค์ของโครงการ ความเป็นไปได้ของโครงการ การประเมินบริบทเป็นการประเมินเกี่ยวกับ
นโยบาย ปรัชญา เป้าหมาย แรงกดดันทางเศรษฐกิจและสังคม ความต้องการของบุคคลและหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนแรงกดดันทางการเมือง ซึ่งเป็นการตรวจสอบเพื่อตอบค าถามต่าง ๆ เช่น 

       - เป็นโครงการที่สนองปัญหาหรือความต้องการจ าเป็นที่แท้จริงหรือไม่ 
         - วัตถุประสงค์ของโครงการชัดเจน เหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายของ
องค์การหรือนโยบายของหน่วยเหนือหรือไม่เพียงใด 

       - เป็นโครงการที่เป็นไปได้ในแง่ของโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุน
จากองค์การต่าง ๆ หรือไม่เพียงใด 

     1.2) ประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation: I) 
      เป็นการประเมินเพ่ือให้ได้สารสนเทศส าหรับการตัดสินใจเกี่ยวกับ

วิธีการและกลวิธีด าเนินโครงการเป็นการตรวจสอบความพร้อมของปัจจัยเบื้องต้นต่าง ๆ เช่น บุคลากร 
งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ เป็นต้น เป็นการประเมินเพ่ือมุ่งเน้นว่า มีปัจจัยพร้อมมูลที่จะ
ด าเนินการหรือไม่ แผนหรือโครงการที่เสนอเหมาะสมหรือไม่ ควรปรับปรุงส่วนใด สารสนเทศที่ได้ใช้

1. ประเมินด้านบริบทของโครงการ 
(Context Evaluation) 

เลือก/ปรับวัตถุประสงค ์
ของโครงการ 

 

2. ประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น 
(Input Evaluation) 

3. ประเมินด้านกระบวนการ 
(Process Evaluation) 

4. ประเมินด้านผลผลิต 
(Product Evaluation) 

เลือกแบบ/กิจกรรม/ปรับเปลี่ยน
ปัจจัยเบื้องต้น 

ปรับปรุงแนวทางหรือ
กระบวนการท างาน 

ปรับปรุง/ขยายลม้เลิก/ 
ยุติโครงการ 
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ประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงสร้างเพ่ือเลือกแผนการจัดโครงการ หรือแผนการด าเนินงานที่
เหมาะสมที่สุดเพื่อให้ได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งเป็นการตรวจสอบเพ่ือตอบค าถามที่ส าคัญ เช่น 

      - ปัจจัยที่ก าหนดไว้ในโครงการมีความเหมาะสมเพียงพอหรือไม่ 
      - กิจกรรม/แบบ/ทางเลือกที่ได้เลือกสรรแล้ว ที่ก าหนดไว้ในโครงการ มี

ความเป็นไปได้และเหมาะสมเพียงใด     
    1.3) ประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation: P) 
       เป็นการประเมินเพื่อให้ได้สารสนเทศส าหรับการตัดสินใจเกี่ยวกับการ

น าโครงการไปปฏิบัติ เพ่ือให้บังเกิดผลส าเร็จ ซึ่งเป็นการประเมินขณะด าเนินงานหรือประเมินในเชิง
ความก้าวหน้าเพ่ือปรับปรุงกระบวนการบริหารหรือการด าเนินโครงการ รวมทั้งศึกษาปัญหาและอุปสรรค 
จุดเด่น จุดด้อย และข้อบกพร่องของการด าเนินงานตามข้ันตอนต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ และเป็นการรายงาน
ผลการปฏิบัติงานของโครงการนั้น ๆ ด้วย ซึ่งเป็นการตรวจสอบเพื่อตอบค าถามท่ีส าคัญ เช่น 

       - การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้หรือไม่ เหมาะสมเพียงใด 
กิจกรรมใดท าได้หรือท าไม่ได้เพราะเหตุใด 

       - เกิดปัญหา อุปสรรค ไม่ราบรื่น ไม่คล่องตัวหรือไม่ อย่างไร 
       - มีการแก้ไขปัญหาอย่างไร     
     1.4) การประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation: P) 
      เป็นการประเมินเพ่ือดูว่าผลที่เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดโครงการเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์หรือตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ โดยอาศัยข้อมูลจากการรายงานผลที่ได้จากการประเมิน
สภาพแวดล้อม ปัจจัยเบื้องต้น และกระบวนการร่วมด้วย ซึ่งเป็นการตรวจสอบเพ่ือตอบค าถามที่ส าคัญ ๆ 
เช่น 

      - เกิดผล/ได้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ 
      - คุณภาพของผลลัพธ์เป็นอย่างไร 

        - เกิดผลกระทบอื่นใดบ้างหรือไม ่    
      มโนทัศน์ส าคัญของรูปแบบการประเมินซิปป์ ก็คือจะต้องเป็นการประเมิน

เพ่ือให้ได้สารสนเทศส าหรับการตัดสินใจตามช่วงระยะเวลาของการบริหารโครงการ กล่าวคือ การประเมิน
สภาวะแวดล้อม เพ่ือการตัดสินใจก่อนริเริ่มจัดท าโครงการ การประเมินปัจจัยเบื้องต้น เพ่ือการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการวางแผนด าเนินโครงการ การประเมินกระบวนการเป็นการประเมินเพ่ือตัดสินใจปรับปรุง
กิจกรรมและวิธีด าเนินโครงการ และเมื่อโครงการสิ้นสุดลงจึงประเมินผลผลิตของโครงการเพ่ือตัดสิน
คุณค่าและอนาคตของโครงการว่า จะด าเนินงานต่อไปหรือยุติโครงการ ดังนั้นในการประยุกต์ใช้รูปแบบ
การประเมินซิปป์ ผู้ประเมินจึงควรท าการประเมินและใช้สารสนเทศประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับ
โครงการหรือสิ่งที่มุ่งประเมินเป็นระยะ ๆ ตามช่วงระยะเวลาของการบริหารจัดการโครงการ มิใช่ไป
ประเมินรวบยอดเม่ือโครงการสิ้นสุดลงแล้ว 

4.8 รูปแบบการวิเคราะห์ระบบ (System Analysis Approach) 
นิศา ชูโต (2538, น. 16–18) และพิชิต ฤทธิ์จรูญ (2555, น. 150–152) กล่าวถึง

การประเมินตามรูปแบบการวิเคราะห์ระบบ (System Analysis Approach) ไว้ว่าในการวิเคราะห์นั้น
จะต้องมุ่งถึงผลที่ได้จากโครงการและพยายามหาความเกี่ยวข้องของรูปแบบของแผนงานที่วางไว้ใน
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โครงการกับตัวบ่งชี้ต่าง ๆ ข้อมูลต่าง ๆ และผลที่จะเกิดจากโครงการต้องวัดในเชิงปริมาณ และสาเหตุ
ที่เป็นเรื่องของเหตุและผลได้ การใช้การวิเคราะห์ทางสถิติและวิธีการประเมินส่วนใหญ่มักจะเป็น
เทคนิคการทดลองเพ่ือดูผลของการวางแผนแบบต่าง ๆ ในสภาพการณ์ทางธรรมชาติ รูปแบบนี้ได้น า
แนวคิดและเทคนิคของการวางแผนการจัดการให้สอดคล้องกับการก าหนดงบประมาณ เทคนิคนี้
เรียกว่า PPBS (Planning Programing and Budgeting) เพ่ือการสร้างผลผลิตสูงสุด โดยมีความเชื่อ
ที่ว่า ปัจจัยเบื้องต้น (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Output) มีความสัมพันธ์กันใน
ลักษณะฟังก์ชันการผลิตที่สม่ าเสมอและมั่นคง และสามารถวัดได้ผลในเชิงปริมาณ การประเมินตาม
แนวคิดนี้นิยมใช้การทดลอง มีการออกแบบกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม เพ่ือหาข้อสรุปเชิงสาเหตุ
ระหว่างปัจจัยเบื้องต้นและผลผลิต พร้อมทั้งสรุปผลที่ได้ว่าบรรลุเป้าหมายหรือไม่ ตลอดจนนิยม
เปรียบเทียบประสิทธิภาพกับโครงการอ่ืน ๆ ในแง่ผลผลิตตามที่คาดหมายโดยใช้เกณฑ์การสิ้นเปลือง
ทรัพยากรน้อยท่ีสุด 

1. การประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) เป็นการประเมินว่า ปัจจัยที่ต้องการมี
อะไรบ้างพอเพียงหรือไม่ ภายใต้ปัจจัยนี้มีทางเลือกใด หรือโปรแกรมใดที่เราควรด าเนินการ เพ่ือให้
บรรลุจุดมุ่งหมายของโครงการ การประเมินปัจจัยเบื้องต้น ได้แก่ บุคลากร เงิน วัสดุอุปกรณ์ จะช่วยให้ 
ผู้ด าเนินโครงการเลือกแผนจัดโปรแกรมได้อย่างเหมาะสม หรือถ้าประเมินโครงการที่ด าเนินไปแล้วผล
จากการประเมินปัจจัยก็จะให้ค าตอบว่าการด าเนินโครงการที่ท าไปนั้นได้ด าเนินไปตามแผนที่วางไว้
หรือไม ่

2. การประเมินด้านกระบวนการ (Process) เป็นการประเมินว่า ได้น าโครงการไป
ปฏิบัติตามแผนที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ การประเมินกระบวนการสามารถท าได้ 2 ลักษณะ คือ มีการ
ประเมินก่อนการน าไปปฏิบัติจริง ซึ่งอาจได้เสนอแนะให้ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติ ได้ในลักษณะที่สอง คือ
การประเมินกระบวนการขณะปฏิบัติอยู่โดยการสังเกตอย่างมีส่วนร่วมจะช่วยให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
แก่คณะกรรมการด าเนินโรงการอย่างมาก การให้ข้อติชมอย่างเหมาะสมและทันท่วงทีจะน าไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการในที่สุด 

3. การประเมินด้านผลผลิต (Output) เป็นการประเมินผลลัพธ์ได้ว่าเป็นไปตาม
จุดมุ่งหมายของโครงการหรือไม่ ซึ่งอาจท าได้ทันทีที่โครงการสิ้นสุด และมีการติดตามผลการปฏิบัติงาน
ต่อมาอีกภายหลังในช่วง 6 เดือน เป็นต้น การประเมินช่วยให้การตัดสินใจเกี่ยวกับการรับรอง ล้มเลิก หรือ
ปรับขยายโครงการ ถ้าจะกระท าต่อไป 
   จากผลการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องสรุปได้ว่าโครงการพัฒนาห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิค
แม่สอดเป็นโครงการที่ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ท าให้มีความจ าเป็นที่ต้องการประเมิน
โครงการอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ได้ข้อมูล/สารสนเทศที่ถูกต้องชัดเจนและเพียงพอที่จะน ามาใช้ในการ
ตัดสินใจปรับปรุงพัฒนาโครงการต่อไป ในการประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 
ครั้งนี้ผู้ประเมินจึงใช้การประเมินรูปแบบซิป (CIPP Model) มาเป็นกรอบแนวทางในการประเมิน โดยท า
การประเมินใน 4 ด้าน ดังนี้ 
   1. การประเมินด้านบริบทของโครงการ (Context Evaluation) หมายถึง การ
ประเมินความเหมาะสมเกี่ยวกับการพัฒนาห้องสมุดสอดคล้องกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา การสร้างความตระหนักเรื่องการพัฒนาห้องสมุดให้กับครู การให้ความรู้เกี่ยวกับ
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โครงการพัฒนาห้องสมุดให้กับครู แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การจัด เตรียมห้องสมุด การ
จัดแหล่งเรียนรู้ที่จ าเป็นทั้งในและนอกวิทยาลัย ความต้องการพัฒนาห้องสมุดเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และการด าเนินกิจกรรมห้องสมุดเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนนักศึกษา 
   2. การประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นที่ใช้ในการด าเนินโครงการพัฒนาห้องสมุด
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด (Input Evaluation) หมายถึง การประเมินความเหมาะสมเกี่ยวกับคณะ
กรรมการบริหารห้องสมุด การจัดสรรงบประมาณส าหรับพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในห้องสมุด การ
จัดสรรงบประมาณส าหรับจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด ครูท าหน้าที่บรรณารักษ์และบุคลากร
ประจ าห้องสมุด คู่มือ/เอกสารแนะน าการใช้ห้องสมุด วัสดุ/ครุภัณฑ์ ทรัพยากรสารสนเทศ เทคโนโลยี
จัดเก็บและสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ และความเพียงพอของโต๊ะ/เก้าอ้ี ภายในห้องสมุด 
   3. การประเมินด้านกระบวนการด าเนินโครงการพัฒนาห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิค
แม่สอด (Process Evaluation) หมายถึง การประเมินความเหมาะสมของวิธีการ ขั้นตอนต่าง ๆ ของ
การด าเนินโครงการประกอบด้วย การศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการด าเนินงานของห้องสมุด การ
วางแผนพัฒนาห้องสมุดอย่างเป็นระบบ การด าเนินการพัฒนาห้องสมุดตามเกณฑ์มาตรฐานของ
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย การจัดสรรทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยการใช้ห้องสมุด การจัดกิจกรรมห้องสมุดตามแนวปฏิบัติกระบวนการเรียนรู้  การ
นิเทศ ติดตาม การด าเนินการพัฒนาห้องสมุดอย่างเป็นระบบ การประเมินผลกิจกรรมการด าเนินงาน
ของห้องสมุด การรายงานสรุปผลการด าเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ และการน าผลการประเมินการ
ด าเนินงานของห้องสมุดมาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาห้องสมุด 
   4. การประเมินด้านผลผลิตของโครงการพัฒนาห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 
(Product Evaluation) หมายถึง การประเมินผลที่เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ ดังนี้ 
    4.1 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนักศึกษา หมายถึง ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนทุกสาขางานตามโครงสร้างหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ที่เปิดสอนในวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ในปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 
    4.2 นักเรียนนักศึกษามีนิสัยรักการอ่านและศึกษาค้นคว้า หมายถึง พฤติกรรม
ของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดที่ปฏิบัติการอ่านและศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 
    4.3 ความพึงพอใจของครูและนักเรียนนักศึกษาต่อการให้บริการห้องสมุด
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด หมายถึง ความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการของครูท าหน้าที่บรรณารักษ์ และ
บุคลากรประจ าห้องสมุด การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของห้องสมุด การบริการตอบค าถามช่วยการ
ค้นคว้า การบริการสืบค้นสารสนเทศจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์/อินเทอร์เน็ต การจัดบริการยืม -คืน การ
บริการเมื่อน านักเรียนนักศึกษาไปเรียน/ศึกษาค้นคว้าที่ห้องสมุด การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของ
ห้องสมุด สภาพแวดล้อมภายในห้องสมุด ความเพียงพอของสื่อ วัสดุอุปกรณ์ และสารสนเทศต่าง ๆ 
และความเพียงพอของหนังสือ วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ และจุลสาร  
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

อุทัยวรรณ หมื่นสมบัติ (2550) ได้ท าการศึกษาเรื่อง “การพัฒนางานห้องสมุดโรงเรียน
บ้านป่ายาง อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย” ผลการวิจัย พบว่า  

1. สภาพการด าเนินงานพัฒนาการด าเนินการและให้บริการห้องสมุดมีกรอบการ
ด าเนินการ6 ด้าน ได้แก่ งานด้านบริหาร ด้านเทคนิค ด้านบริการ ด้านสนับสนุนการเรียนการสอน ด้าน
กิจกรรมห้องสมุด และด้านการสอนการใช้ห้องสมุดโดยใช้กระบวนการ PDCA ได้แก่ การวางแผน 
ด าเนินการตามแผน ประเมินผลการด าเนินการ และปรับปรุงแก้ไข 

2. งานห้องสมุดของโรงเรียนป่ายาง ก่อนและการพัฒนามีผลการปฏิบัติงาน  
ด้านบริการงานเทคนิค งานบริการ งานสนับสนุนการเรียนการสอน งานกิจกรรมห้องสมุดและงานด้าน
การสอนใช้ห้องสมุดฐานระดับปานกลาง งานด้านกิจกรรมห้องสมุด มีการพัฒนาเป็นอันดับ 1 ดีที่สุด 
นอกนั้นอยู่ในระดับดี  

 3. เปรียบเทียบความก้าวหน้าของการพัฒนาปรากฏว่า งานที่มีความก้าวหน้ามากท่ีสุด 
คือ งานกิจการห้องสมุดซึ่งได้จัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย ทั้งประกวด แข่งขันตอบปัญหา ส่งเสริมการอ่าน 
มีกิจกรรมทุกวัน ทุกสัปดาห์ ทุกเดือนและตลอดปีการศึกษา นักเรียนใช้ห้องสมุดร้อยละ 80 

ณัฐกานต์ ภูมิคอนสาร (2551, น. 114–118) ได้ท าการศึกษาเรื่อง “การประเมินโครงการ
ห้องสมุดมีชีวิตของโรงเรียนในอ าเภอวังชิ้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแพร่ เขต 2” จ านวน 45 โรงเรียน 
ผลการประเมิน พบว่า 1) ด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการห้องสมุดมีชีวิต พบว่าผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอนมีความเห็นว่า ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ส่วนบรรณารักษ์ห้องสมุดมีความเห็นว่ามีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก 2) ด้านกระบวนการด าเนินโครงการห้องสมุดมีชีวิต พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอน
มีความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ส่วนบรรณารักษ์ห้องสมุดเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่
ในระดับปานกลาง และ 3) ด้านผลผลิตของโครงการห้องสมุดมีชีวิต พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนบรรณารักษ์ห้องสมุดและนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

อาทร บุญคุ้มครอง (2551) ได้ท าการศึกษาเรื่อง “การประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุดมี
ชีวิตเฉลิมพระเกียรติเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ของโรงเรียนบ้านวังจั่น” พบว่า 

1.  ผลการจัดการห้องสมุดมีชีวิตเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ ตามความคิดเห็นของครู โดยภาพรวมมีการด าเนินการอยู่ในระดับมากที่สุด 

2.  ผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ที่ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดย
ภาพรวม มีการด าเนินการอยู่ในระดับมากที่สุด 

3.  ผลประเมินมาตรฐานห้องสมุดมีชีวิต มีดังนี้ 
 3.1 มาตรฐานห้องสมุดมีชีวิตของโรงเรียนบ้านวังจั่น ด าเนินการบริหารจัดการตาม

การประเมินของศึกษานิเทศก์ โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
 3.2 มาตรฐานห้องสมุดมีชีวิตของโรงเรียนบ้านวังจั่น ด้านการจัดทรัพยากร 

สารสนเทศตามการประเมินของศึกษานิเทศก์ โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
 3.3 มาตรฐานห้องสมุดมีชีวิตของโรงเรียนบ้านวังจั่น ด้านการบริหารกิจกรรมเพ่ือ

สนับสนุนการเรียนรู้ ตามการประเมินของศึกษานิเทศก์ โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับดี 
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   4.  ผลการประเมินตามความพึงพอใจต่อการด าเนินกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต มีดังนี้ 
    4.1 ความพึงพอใจต่อการด าเนินกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิตเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้านกิจกรรมบริการของห้องสมุด ตามความคิดเห็นของครู โดยภาพรวม
มีความพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
    4.2 ความพึงพอใจต่อการด าเนินกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต เฉลิมพระเกียรติ เพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้านสนับสนุนการเรียนรู้ ตามความคิดเห็นของครูโดยภาพรวมมี
ความพอใจอยู่ในระดับมาก 
    4.3 ความพึงพอใจต่อการด าเนินกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต เฉลิมพระเกียรติ เพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้านกิจกรรมบริการของห้องสมุด ตามความคิดเห็นของนักเรียน 
โดยภาพรวมมีความพอใจอยู่ในระดับมาก 
    4.4 ความพึงพอใจต่อการด าเนินกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต เฉลิมพระเกียรติ เพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้านสนับสนุนการเรียนรู้ ตามความคิดเห็นของนักเรียน โดย
ภาพรวมมีความพอใจอยู่ในระดับมาก 
  กรรณิการ์ นาคอยู่ และคณะ (2552) ได้ท าการศึกษาเรื่อง “การพัฒนาห้องสมุดให้มีชีวิต
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี” ผลการวิจัยพบว่า 
   1.  สภาพปัญหาและความต้องการใช้บริการส านักวิทยบริการจากกลุ่มผู้ใช้บริการโดย
การสนทนากลุ่ม จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสัมภาษณ์ผู้ใช้อย่างเป็นทางการ  
    1.1  สภาพปัญหา พบว่า 
     1.1.1 ด้านอาคารสถานที่ สถานที่คับแคบที่นั่งไม่เพียงพอ ห้องสมุดเก่าสกปรก 
วังเวง น่ากลัว 
     1.1.2 ด้านทรัพยากรสารสนเทศ หนังสือมีน้อย เนื้อหาเก่าไม่ทันสมัย ค้นคว้า
จากคอมพิวเตอร์แล้วบางครั้งไม่มีหนังสือ 
     1.1.3 ด้านการบริการ คอมพิวเตอร์ที่ให้บริการมีน้อย ขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดี 
     1.1.4 ด้านบุคลากร เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการแต่ละจุดมีน้อย เจ้าหน้าที่ขาด
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี ไม่เต็มใจให้บริการ 
    1.2  ความต้องการใช้บริการ พบว่า 
     1.2.1 ด้านอาคารสถานที่ ต้องการให้เชื่อมต่ออาคารทั้งสองหลังเข้าด้วยกัน 
ตกแต่งสถานที่ ด้านข้างและด้านหลังให้สวยงาม ปรับปรุงหอสมุดเก่าให้อยู่ในสภาพที่ดี น่าเข้าไปใช้ 
     1.2.2 ด้านทรัพยากรสารนิเทศ ต้องการให้ส ารวจความต้องการของผู้ใช้ เพ่ือจะ
ได้มีทรัพยากรที่ตรงกับความต้องการ ต้องการให้จัดวารสารเย็บเข้าเล่มเป็นชั้นเปิด ส่วนวารสารปัจจุบัน
ต้องการให้จัดตามประเภทวารสาร และต้องการให้จัดมุมเฉพาะด้าน 
     1.2.3 ด้านบริการ ต้องการให้มีคอมพิวเตอร์ไว้บริการเพียงพอและมีคุณภาพให้
มีการประชาสัมพันธ์หลายรูปแบบ และมีการอบรมเรื่องสืบค้นสารนิเทศ 
     1.2.4 ด้านบุคลากร ให้เพ่ิมเจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างเพียงพอและต้องการให้มี
การอบรมเจ้าหน้าที่ เรื่องการให้บริการภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
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   ส าหรับข้อเสนอของผู้ใช้บริการเพ่ือพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้องการให้พัฒนาบุคลากร 
ส านักวิทยาบริการให้มีความตระหนักในการให้บริการเป็นอันดับแรกสุด รองมาคือ จัดประชาสัมพันธ์ 
ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ทราบอย่างทั่วถึง 
   2. ความต้องการพัฒนาบุคลากรให้มีความตระหนักในการให้บริการโดยจัดหลักสูตร
ฝึกอบรม ประกอบด้วย ความรู้สึกในการให้บริการ การรับรู้ความต้องการของผู้อ่ืน ทักษะการคิด และ
ประโยชน์และความส าคัญในการให้บริการ 
   3. ประสิทธิภาพของรูปแบบห้องสมุดมีชีวิตโดยทดลองใช้หลักสูตรการฝึกอบรมให้มี
ความตระหนักในการให้บริการ เจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรในระดับมากที่สุด เพ่ือจ าแนกแต่
ละหน่วยเจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจต่อ
การจัดอบรม ในระดับมากที่สุด และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในด้าน
คุณลักษณะของเจ้าหน้าที่ กระบวนการให้บริการ และมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวมใน
ระดับปานกลาง โดยมีความพึงพอใจในกระบวนการให้บริการเป็นอันดับแรก ส่วนความประทับใจใน
การใช้บริการ ประทับใจในการให้บริการยืม คืนหนังสือเป็นอันดับแรกและผู้ใช้บริการต้องการให้
ปรับปรุงเรื่องการยิ้มแย้มของเจ้าหน้าที่มากที่สุดเป็นอันดับแรก 
  วิโชติ จุลมณี (2552) ได้ท าการศึกษาเรื่อง “สภาพการจัดกิจกรรมห้องสมุดดีเด่นใน
โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น” ผลการวิจัยพบว่า 
   1.  สภาพด าเนินการจัดกิจกรรมห้องสมุด ด้านปัจจัยในการด าเนินงานทางโรงเรียนได้
จัดให้เอื้อต่อการด าเนินงานห้องสมุด ดังนี้ 
    1.1  ข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ เช่น ระเบียบการใช้ห้องสมุด ระเบียบการยืม
และส่งหนังสือได้จัดไว้ให้ผู้ใช้บริการมองเห็นอย่างเด่นชัด 
    1.2  กิจกรรมการเสริมการใช้ห้องสมุดในแต่ละปี  จะจัดให้มีกิจกรรมเสริมการใช้
ห้องสมุด ประมาณ 10 กิจกรรม กระบวนการด าเนินงานห้องสมุดได้ก าหนดโครงสร้างการบริหารงาน
เป็นคณะกรรมการคือ 
     1.2.1 คณะกรรมการที่ปรึกษา มีหน้าที่ให้ค าปรึกษาและอ านวยการ 
     1.2.2 คณะกรรมการห้องสมุดโรงเรียน ได้แบ่งเป็นฝ่ายต่าง ๆ เช่น ฝ่าย
บริหารและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายเทคนิค ฝ่ายบริการ ฝ่ายกิจกรรมและมีนักเรียนช่วยงานห้องสมุดด้วย 
   2.  การบริหารงานห้องสมุด ผู้บริหารโรงเรียนมีความภาคภูมิใจในกิจกรรมห้องสมุด
โรงเรียนอยู่ในระดับมาก มีการวางแผนการใช้ห้องสมุดประจ าปี และสนับสนุนงบประมาณในการจัด
กิจกรรม ปีละประมาณ 15,000 บาท จัดให้มีการประเมินผลและรายงานการด าเนินงานหลังจากจัด
กิจกรรมต่าง ๆ เสร็จสิ้นลง และมีการรายงานผลการจัดกิจกรรมเมื่อสิ้นปีการศึกษาด้วย 
   3. การด าเนินงานและการจัดกิจกรรมของบรรณารักษ์  มีการด าเนินงานในรูป
คณะกรรมการให้ครูมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ กิจกรรมเสริมการใช้ห้องสมุดที่จัดอย่างสม่ าเสมอและ
บุคลากรมีส่วนร่วม งบประมาณในการจัดหนังสือเข้าห้องสมุดได้รับจากทางราชการปีละ 8,000 บาท 
ผู้บริหารให้ความสนใจโดยติดตามและนิเทศ ประมาณเดือนละ 1 ครั้ง 
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   4.  ผลการด าเนินงานด้านคุณภาพนักเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมห้องสมุด ร้อยละ 86.50 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ด้านเจตคติเกี่ยวกับกิจกรรม
ห้องสมุด พบว่า นักเรียนมีความเห็นด้วยและมีเจตคติที่ถูกต้องอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก ร้อยละ 89.96 
   5.  มีหลายปัจจัยที่ท าให้โรงเรียนนี้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนที่จัดกิจกรรม
ห้องสมุดดีเด่น เช่น มีการวางแผนและจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี เกี่ยวกับงานห้องสมุดตามเกณฑ์
มาตรฐานของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย มีการด าเนินงานในรูปคณะกรรมการ มีการจัด
กิจกรรมจูงใจให้นักเรียน ครู มีนิสัยรักการอ่าน ฯลฯ เป็นต้น 
  ณิชนันท์ พลเวียงพล (2553) ไดท้ าการศึกษาเรื่อง “องค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กับการใช้
ห้องสมุดของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี” ผลการวิจัยพบว่า 
   1.  สภาพการใช้ห้องสมุดของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล นักเรียน
ส่วนใหญ่เข้าใช้ห้องสมุดสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง รองลงมา คือ เข้าใช้เดือนละ 1-2 ครั้ง ช่วงเวลาที่เข้าใช้
มากที่สุดคือ เมื่อมีชั่วโมงว่าง รองลงมาคือในชั่วโมงที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้ค้นข้อมูลจาก
ห้องสมุด เมื่อพิจารณาวัตถุประสงค์ในการเข้าใช้ห้องสมุด พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ใน
การเข้าใช้ห้องสมุดเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมมากที่สุด รองลงมาคือ เพ่ือค้นคว้าท ารายงาน 
ทรัพยากรสารสนเทศส่วนใหญ่ที่นักเรียนใช้มากที่สุดคือ หนังสือ รองลงมาคือหนังสือพิมพ์  บริการที่
นักเรียนใช้มากที่สุดคือ บริการถ่ายเอกสาร รองลงมาคือ บริการยืม- คืน วิธีการค้นหาทรัพยากร
สารสนเทศส าหรับหนังสือและวารสารในห้องสมุด นักเรียนส่วนใหญ่ใช้วิธีเดินค้นตามชั้นมากที่สุด 
รองลงมาคือ สอบถามเพ่ือน ส่วนโสตทัศนวัสดุใช้วิธีการสอบถามเพ่ือนมากที่สุด รองลงมาคือ สอบถาม
บรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ 
   2.  องค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กับการใช้ห้องสมุดของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียน
อุดรพิทยานุกูล เมื่อทดสอบค่าสถิติไคสแคว์ ที่ระดับนัยส าคัญที่ 0.05 พบว่า องค์ประกอบด้านตัว
นักเรียนได้แก่ แผนการเรียน องค์ประกอบด้านห้องสมุดได้แก่ สิ่งอ านวยความสะดวกในการให้ บริการ
ด้านบริการ และองค์ประกอบด้านแหล่งความรู้อ่ืนภายในโรงเรียนมีความสัมพันธ์กับการใช้ห้องสมุด
ของนักเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05 ส่วนองค์ประกอบที่ไม่มีความสัมพันธ์กับการใช้ห้องสมุดของ
นักเรียน ได้แก่ องค์ประกอบด้าน ตัวนักเรียนได้แก่ เพศ ระดับชั้น องค์ประกอบด้านห้องสมุ ดได้แก่ 
อาคารสถานที่ ทรัพยากรสารสนเทศ บุคลากรที่ให้บริการและองค์ประกอบด้านแหล่งความรู้อ่ืน
ภายนอกโรงเรียน 
  ยุวดี บุตรเพ็ชร (2553) ได้ท าการศึกษาเรื่อง “การพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตของโรงเรียน
อุตรดิตถด์รุณ”ี ผลการวิจัย พบว่า 
   1.  ความพึงพอใจของนักเรียนในการใช้ห้องสมุดโรงเรียนของนักเรียนโรงเรียน
อุตรดิตถ์ดรุณี พบว่าหลังการพัฒนาห้องสมุดแล้วนักเรียนมีความพึงพอใจในการใช้ห้องสมุดโรงเรียน
อยู่ในระดับมาก ในด้านอาคารสถานที่ ทรัพยากรสารสนเทศ ด้านการบริการ และบุคลากรห้องสมุด 
   2.  ความคิดเห็นในการใช้ห้องสมุดโรงเรียนอุตรดิตถ์ของนักเรียนในภาพรวมนักเรียน
เห็นว่าห้องสมุดมีประโยชน์กับนักเรียนมาก ชอบอ่านหนังสือห้องสมุด เพ่ือเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ ห้องสมุดท าให้นักเรียนได้ผ่อนคลายอารมณ์ และมีความเพลิดเพลิน ช่วยให้รักการค้นคว้า 
ส่งเสริมให้รู้จักเลือกสิ่งพิมพ์ รู้จักรักษาสาธารณสมบัติ ห้องสมุดท าให้นักเรียนมีระเบียบวินัยในตนเอง 
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เป็นคนตรงต่อเวลาและเห็นว่าห้องสมุดมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการ มีบริการและกิจกรรมที่ส่งเสริม
ให้นักเรียนรักการอ่านมากข้ึน 
  ปรีชา อาษาวัง (2554, น. 91–92) ได้ท าการศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
การให้บริการของส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม” ผลการวิจัยพบว่า ด้านทรัพยากร
สารสนเทศ นักศึกษามีความพึงพอใจคือ หนังสือ เอกสารต าราเรียน หนังสืออ้างอิงและหนังสือวิจัย มี
จ านวนเพียงพอต่อการให้บริการ ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ นักศึกษามีความพึงพอใจคือ 
ระยะเวลาในการยืม-คืนหนังสือ วารสาร มีความเหมาะสม ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ นักศึกษามีความ
พึงพอใจคือ เจ้าหน้าที่มีความเป็นมิตรและอัธยาศัยดี ด้านสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวก นักศึกษามี
ความพึงพอใจคือ สภาพแวดล้อมภายในห้องสมุดมีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการใช้บริการ ด้านการ
ประชาสัมพันธ์ นักศึกษามีความพึงพอใจคือ ข้อมูลอยู่บนเว็บไซต์ชัดเจนและทันสมัย ข้อเสนอแนะเพ่ือ
ปรับปรุง คือควรปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ของห้องสมุดให้ทันสมัยและมีเพ่ิมช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น จากปัญหาที่เกิดขึ้นนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ชอบเข้าดูเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
หรือห้องสมุดเท่าที่ควร ควรเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้นแต่บางช่องทางนักศึกษาอาจยัง
ไม่รู้จักหรือให้ความสนใจเท่าที่ควร  
  ยุวดี เพชระ และคณะ (2555, น. 32–34) ได้ท าการศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ  2554” ผลการวิจัยพบว่า ด้าน
กระบวนการ /ขั้นตอนการให้บริการ คือผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อความถูกต้องในการให้บริการ 
ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร คือผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อบุคลากรที่ให้บริการอย่างเสมอภาคภายใต้
ระเบียบของห้องสมุด ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก คือ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อความ
สะอาดของห้องสมุดโดยรวม ด้านทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด คือ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
ต่อทรัพยากรสารสนเทศที่มีความทันสมัย ด้านบริการของสมุด คือ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการ
น าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว และด้านการประชาสัมพันธ์ คือ 
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย เช่นเว็บไซต์ อีเมล์ จดหมาย
ข่าว Facebook และ Twitter เป็นต้น 
  พิทยา สังขะเลขา (2555, น. 118) ได้ท าการศึกษาเรื่อง “การประเมินโครงการพัฒนา
ห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียนบ้านไสยูงปัก” ผลการประเมินพบว่า 1) ผลการประเมินโครงการใน
ภาพรวมของโครงการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมาก 2) ผลการประเมินปัจจัยเบื้องต้น
ที่ใช้ในการด าเนินโครงการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมากทุกตัวชี้วัด เรียงตามลาดับจาก
ค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยได้แก่ความเหมาะสมของสถานที่ในการด าเนินงานโครงการ ความพร้อมของ
บุคลากร ความพร้อมของงบประมาณ และความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์  3) ผลการประเมิน
กระบวนการด าเนินโครงการ พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมากทุกตัวชี้วัดเรียงล าดับจาก
ค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยได้แก่ กระบวนการด าเนินงานกิจกรรมตามโครงการ การนิเทศ กากับติดตาม
และการประเมินผล 4) การประเมินผลผลิตของโครงการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดีมาก 
2 ตัวชี้วัด เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย ร้อยละจากมากไปหาน้อย ได้แก่ บรรยากาศและสภาพแวดล้อมของ
ห้องสมุด การปฏิบัติงานของบรรณารักษ์ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี 2 ตัวชี้วัด เรียงตามล าดับ
ค่าเฉลี่ยร้อยละจากมากไปหาน้อย ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของห้องสมุด ทรัพยากร
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สารสนเทศของห้องสมุดและประเมินผลผลิต ตัวชี้วัดความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ ผ่านเกณฑ์
การประเมินในระดับมาก 
  เบ็ญจพรรณ ดวงเด่น (2556, น. 114) ได้ท าการศึกษาเรื่อง “การประเมินโครงการ
ห้องสมุดมีชีวิตโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 ในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1” ผล
การประเมินพบว่า 1) ปัจจัยเบื้องต้นที่ใช้ในการด าเนินโครงการ ประกอบด้วย ทรัพยากรสารสนเทศ 
บุคลากร การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกด้าน 2) กระบวนการด าเนินงานของโครงการ 
ประกอบด้วย การให้บริการห้องสมุดมีชีวิต การด าเนินกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  การนิเทศ 
ก ากับ ติดตาม และการประเมินผล มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกด้าน 
และ 3) ผลผลิตของโครงการ ประกอบด้วย การร่วมกิจกรรมห้องสมุด ความสม่ าเสมอในการเข้าใช้
บริการห้องสมุด คุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียน ทักษะการอ่าน และความพึงพอใจของนักเรียนอยู่ในระดับ
มากและผ่านเกณฑ์การประเมินทุกด้าน 
  ศศิธร เสริมวิทยวงศ์ (2557, น. 145) ได้ท าการศึกษาเรื่อง “การประเมินโครงการ
ส่งเสริมการอ่านกับห้องสมุดมีชีวิตของนักเรียนโรงเรียนบ้านปากบางนาคราช” ผลการประเมินพบว่า 
1) ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการตามความคิดเห็นของครูเครือข่ายผู้ปกครอง และกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 2) ผลการประเมินด้านปัจจัยที่
ใช้ในการด าเนินโครงการโดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 3) ผลการประเมินกระบวนการ 
โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 4) ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ โดย
ภาพรวมมีความพึงพอใจเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 5) ข้อเสนอแนะตามประเด็นการประเมินด้าน
บริบทของโครงการ ควรวางแผนด้านการพัฒนาจัดระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และสื่อมัลติมีเดีย ด้าน
ปัจจัยที่ใช้ในการด าเนินโครงการ ควรจัดหางบประมาณสนับสนุนในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ให้นักเรียน
ได้สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต การจัดหาโปรแกรมการบริการงานห้องสมุด ด้านกระบวนการด าเนิน
โครงการ ควรวางแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ โดยมีการร่วมกันวางแผนระหว่างครู เครือข่าย
ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานการประชุมคณะกรรมการและครูทุกคน  เพ่ือ
ติดตามความก้าวหน้าของโครงการ ด้านผลผลิตของโครงการ ควรมีการด าเนินงานตามโครงการใน
ระยะเวลาที่ก าหนดและสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและชุมชน ด้านความพึงพอใจ ควรส่งเสริม
ให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการอ่านหนังสือมากข้ึน 
  ธงชัย จันแย้ (2558) ได้ท าการศึกษาเรื่อง “รายงานการประเมินโครงการห้องสมุดดี มี
ชีวิต พิชิตชัย นิสัยรักการอ่าน ของนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่อิง” ผลการประเมินพบว่า การประเมิน
บริบทปัจจัยน าเข้ากระบวนการด าเนินงาน และผลผลิตของโครงการตามความคิดเห็นของครูผู้สอน 
โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ส่วนผลการประเมินปัจจัยน าเข้า และการประเมิน
กระบวนการด าเนินงานตามความคิดเห็นของผู้เรียน โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
เช่นเดียวกับผลการประเมินด้านกระบวนการด าเนินงานตามความคิดเห็นของครูผู้เข้าอบรม โดย
ภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผลกระประเมินนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โดยการสังเกต
ของครูผู้สอน พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีนิสัยรักการอ่านทุกระดับชั้นปี จ านวนร้อยละ 80–100 ในทุก
กิจกรรม ส่วนผลการประเมินตนเองของนักเรียน พบว่า นักเรียนร้อยละ 86.66 ถึง 100 ที่ประเมิน
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ตนเองว่ามีนิสัยรักการอ่านทุกกิจกรรม ส าหรับผลจากประเมินของผู้ปกครองในด้านนิสัยรักการอ่าน
ของนักเรียน พบว่า นักเรียนร้อยละ 80 ถึง 100 มีนิสัยรักการอ่านในทุกรายการ 
  เข้ม ชอบกิตต์วรกุล และคณะ (2560) ได้ท าการศึกษาเรื่อง “การประเมินโครงการ
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่” ผลการประเมินพบว่า โดยรวมทั้ง
ด้านบริบท ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการด าเนินการและด้านผลการด าเนินการอยู่ในระดับมาก 
สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยของแต่ละด้าน คือ ด้านบริบท หลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม จังหวัด
เชียงใหม่ มีความสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์และเป้าหมายของโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม จังหวัด
เชียงใหม่ ในระดับมาก รองลงมาคือด้านกระบวนการด าเนินการพบว่ามีการปฏิบัติและเป็นจริงใน
ระดับมาก ส่วนด้านปัจจัยน าเข้าพบว่ามีความเหมาะสมและความเพียงพอในระดับมาก และด้านผล
การด าเนินการพบว่ามีความส าเร็จและความพึงพอใจในระดับมาก  
  Hastings and Tanner (2009) ได้ท าการศึกษาเรื่อง “อิทธิพลของการใช้ห้องสมุดต่อ
การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษา” โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่มเป็นกลุ่ม
ทดลอง 2 กลุ่ม กลุ่มควบคุม 2 กลุ่ม โดยให้กลุ่มทดลองเรียนโดยใช้ห้องสมุดในการเรียนการสอน 
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนในกลุ่มทดลองมีทักษะทางภาษาเพ่ิมขึ้นตามอัตภาพการใช้ห้องสมุด และ
สามารถท าคะแนน การสะกดค า การใช้ภาษาและทักษะทุกด้านสูงกว่ากลุ่มควบคุม 
  Hale (2010) ได้ท าการศึกษาเรื่อง “อิทธิพลของการบริการห้องสมุดที่มีอิทธิพลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับ 12 โรงเรียนมัธยมเกรทวูด มลรัฐเวอร์จิเนีย” โดยการศึกษา
เปรียบเทียบ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนกลุ่มที่ใช้บริการห้องสมุดและศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยมี
บรรณารักษ์แนะน ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนอีกกลุ่มท่ีไม่ได้ใช้บริการห้องสมุด 
 
กรอบแนวคิดในการประเมิน 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่ากิจกรรมห้องสมุดมี
ส่วนช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น และห้องสมุดเป็นสิ่งจ าเป็นในการจัดการเรียน
การสอนส าหรับครูและผู้เรียน ยิ่งในภาวะปัจจุบันห้องสมุดมีอิทธิพลและมีบทบาทในการจัดการศึกษา
เป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นจึงได้จัดท าโครงการพัฒนาห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด และในการการประเมิน
โครงการพัฒนาห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จึงก าหนดกรอบแนวคิดในการประเมิน  โดยใช้
รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) ซึ่งแบ่งการประเมินออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ การประเมิน
ด้านบริบทของโครงการ (Context Evaluation) การประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นที่ใช้ในการประเมิน
การด าเนินโครงการ (Input Evaluation) การประเมินด้านกระบวนการด าเนินโครงการ (Process 
Evaluation) และการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ (Product Evaluation) ซึ่งผลการประเมินจะ
เป็นข้อมูลสารสนเทศที่ผู้บริหารน าไปใช้ในการตัดสินใจในการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานต่าง ๆ 
ของห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 


