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กิตติกรรมประกาศ
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดฉบับนี้สาเร็จลงได้ด้วย
ความกรุณาอย่างยิ่งจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา สังขวดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ บูรณะชาติ
ดร.ผดุงชัย ภู่พัฒ น์ ดร.เมธีศิน สมอุ่มจารย์ และนายพีระ สาเภาเงิน ที่ได้รับ เป็นผู้เชี่ยวชาญในการ
ตรวจเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้
ขอขอบคุณ คณะครูและขอขอบใจนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดที่ได้ให้ ความ
ร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในการประเมินโครงการครั้งนี้ เป็นอย่างดี และให้ข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดเป็นอย่างดี
คุณ ค่าและประโยชน์ อัน พึ งมี จากการประเมิ น โครงการครั้งนี้ ผู้ ป ระเมิน ขอมอบแด่บิ ด า
มารดาที่ให้ ขวัญ และกาลั งใจมาตลอด คณาจารย์ผู้ ประสิ ท ธิ์ป ระสาทความรู้ ตลอดจนผู้ มี พระคุ ณ
ทุกท่านที่ให้คาแนะนาและให้กาลังใจด้วยดีเสมอมา
นายเดโชวัต ทักคุ้ม
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

ชื่อเรื่อง
ผู้ประเมิน
ปีการศึกษา

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
นายเดโชวัต ทักคุ้ม
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
2562

บทคัดย่อ
การประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดมีวัตถุประสงค์ของการประเมิน
ดังนี้ 1) เพื่อประเมินด้านบริบทของโครงการพัฒนาห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 2) เพื่อประเมิน
ด้านปัจจัยเบื้องต้นที่ใช้ในการดาเนินโครงการพัฒนาห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 3) เพื่อประเมิน
ด้านกระบวนการดาเนินโครงการพัฒนาห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 4) เพื่อประเมินด้านผลผลิต
ของโครงการพัฒนาห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
กลุ่ม ตั วอย่างที่ ใช้ ในการประเมิ น ประกอบด้ วย ครู และนัก เรียนนั กศึ ก ษาวิท ยาลัยเทคนิ ค
แม่สอด ในปีการศึกษา 2562 จาแนกเป็นครู จานวน 66 คน เลือ กกลุ่ม ตัวอย่า งแบบเจาะจง และกลุ่ม
ตัว อย่า งนั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษา จ านวน 327 คน รวมจานวน 393 คน โดยก าหนดกลุ่ มตั วอย่ างนั กเรี ยน
นักศึกษาด้วยการเปิดตาราง Krejcie & Morgan และเลือกกลุ่มตัวอย่างนักเรียนนักศึกษาด้วยการสุ่มแบบ
แบ่งชั้น ตามสัดส่วนของนักเรียนนักศึกษาตามสาขาวิชาในแต่ละชั้นปี เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่
แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ และแบบบันทึกผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน วิเคราะห์ ข้ อ มู ล ด้ วยค่ า เฉลี่ย ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และค่ า ร้อ ยละ ผลการประเมิ น
โครงการพัฒนาห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดสรุปได้ ดังนี้
1. ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการพัฒนาห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดพบว่า ครู
มีความเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากและผ่านเกณฑ์การประเมินทุกเรื่อง
2. ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นที่ใช้ ในการดาเนินโครงการพัฒนาห้องสมุด วิทยาลัย
เทคนิคแม่สอดพบว่า ครูมีความเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากและผ่านเกณฑ์การประเมิน แต่
มี 1 เรื่องที่มีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลางและไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ได้แก่ เรื่องการจัดสรร
งบประมาณสาหรับจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด
3. ผลการประเมินด้านกระบวนการดาเนินโครงการพั ฒนาห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
พบว่า ครูมีความเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากและผ่านเกณฑ์การประเมินทุกเรื่อง
4. ผลการประเมิ น ด้ า นผลผลิ ต ของโครงการพั ฒ นาห้ อ งสมุ ด วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค แม่ ส อด
ปรากฏผล ดังนี้
4.1 ผลการเปรียบเทียบร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนักศึกษา
พบว่า นักเรียนนักศึกษาทุกสาขาวิชา มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปีการศึกษา 2562 (หลังพัฒนา
ห้ องสมุ ด) สู งกว่ าผลสั มฤทธิ์ ทางการเรียนของนั กเรี ยนนั กศึ กษาในปี การศึ กษา 2561 (ก่ อนพั ฒ นา
ห้องสมุด)
4.2 ผลการประเมิ น นิ สั ยรั กการอ่ านและศึ กษาค้ นคว้ าของนั กเรี ยนนั กศึ กษา พบว่ า
นักเรียนนักศึกษามีนิสัยรักการอ่านและศึกษาค้นคว้าอยู่ในระดับมากและผ่านเกณฑ์การประเมินทุกเรื่อง

4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของครูและนักเรียนนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการห้องสมุด
พบว่า ครูและนักเรียนนักศึกษามีความพอใจต่อการให้บริการห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดอยู่ในระดับ
มากและผ่านเกณฑ์การประเมินทุกเรื่อง
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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของกำรประเมิน
การศึกษาเป็นเครื่องมือที่สาคัญในการพัฒนาประเทศ การสร้างเด็กและเยาวชนให้มีรากฐาน
การศึกษาที่มั่นคง เป็นหัวใจสาคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสามารถพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน
ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายปฏิรูปการเรียนการสอน เพื่อมุ่งมั่นและพยายามอย่างเต็มที่
ที่ จ ะให้ เด็ ก และเยาวชนได้ รั บ การศึ ก ษาที่ ดี ส ามารถเรีย นรู้ได้ ด้ ว ยตนเอง รู้จั ก คิ ด วิเคราะห์ และ
แก้ปัญหา มีการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ หลากหลาย ส่งเสริมให้
ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 (2560) ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 54
ว่ารัฐต้องดาเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มี
การเรี ย นรู้ต ลอดชี วิต และพระราชบัญ ญั ติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 และฉบั บ แก้ไขเพิ่ม เติ ม
พ.ศ.2545 ในหมวด 1 บททั่วไปความมุ่งหมายและหลักการซึ่งระบุไว้ในมาตรา 8 ว่าการจัดการศึกษา
ให้ยึดหลัก 3 ประการและหนึ่งใน 3 ประการให้ยึดหลักว่าการจัดการศึกษาเป็นการศึกษาตลอดชีวิต
สาหรับประชาชน และหมวด 4 ได้กล่าวถึงการจัดการศึกษาไว้ดังนี้ มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้อง
ยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
และมาตรา 25 รัฐต้องส่งเสริมการดาเนินงานและการจัดตั้ง แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ
ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมู ล และแหล่งการเรียนรู้อื่นอย่าง
พอเพียงและมีประสิทธิภาพ (ยุพดี จารุทรัพย์, 2555, น. 8–13)
ห้องสมุดนับได้ว่าเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สาคัญในการพัฒ นาและเสริมสร้างเยาวชนให้เป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ รักการอ่าน เป็นนักคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ เนื่องจากห้องสมุดเป็นสถานที่ที่
รวบรวมทรั พ ยากรสารสนเทศ สื่ อ นวั ต กรรมที่ ห ลากหลาย มี ก ารบริห ารจั ด การอย่ างเป็ น ระบบ
จัดบริการและกิจกรรมตามหลักวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้
ตามหลักสูตรซึ่งจะนาไปสู่กระบวนการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริ มให้นักเรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ ได้ด้ ว ยตนเอง โดยใช้ เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อ สารเพื่ อการเรี ย นรู้ ดั งนั้ น
ห้องสมุดของสถานศึกษาจึงต้องพัฒ นาให้ ได้ตามมาตรฐานที่กาหนด เพื่อสนับสนุนและส่ งเสริมให้
ผู้ใช้บริการได้ใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งการเรียนรู้สาหรับพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ เป็นคนดี คนเก่ง
และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข สอดคล้องกับแนวคิดของปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2546, น. 195)
ที่กล่าวว่า ห้องสมุดสถานศึกษาเป็นสถานที่ที่มีความสาคัญต่อการเรียนการสอนในสถานศึกษามาก
เพราะเป็นศูนย์รวมของวิชาการทั้งปวง ช่วยส่งเสริมและให้บริการทางวิชาการกับครู ส่งเสริมการสอน
ของครูได้ใช้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เตรียมบทเรียนเพื่อการเรียนการสอน และผู้เรียนได้ใช้เป็นแหล่ง
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เรียนรู้เพื่อแสวงหาความรู้จากงานที่ได้รับมอบหมายและความรู้ด้านอื่นๆ ที่ ผู้เรียนสนใจ เป็นการใช้
เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ รวมทั้งเป็น การศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตัวเอง ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนเกิด
ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้เป็นอย่างดี และยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สาคัญในการปลูกฝัง
สร้างนิสัยรักการอ่านหนังสือ
หั ว ใจส าคั ญ ในการส่ งเสริ ม การเรีย นรู้ด้ ว ยตนเอง คื อ ห้ อ งสมุ ด ซึ่ งกระบวนการเรีย นรู้
ในห้องสมุดตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาจะต้องส่งเสริมให้เป็นแหล่งที่จะทาให้บุคคลได้เรียนรู้ที่จะ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ได้ อ ย่ า งดี และมี ค วามสุ ข ห้ อ งสมุ ด จึ ง ต้ อ งเปลี่ ย นแปลงกระบวนทั ศ น์ ข อง
การให้บริการโดยต้องมีบทบาทในการอานวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการสามารถเรียนรู้ได้มากที่สุด
ดังนั้ นจึ งต้องพัฒ นาให้ห้ องสมุด น่าสนใจ เป็นห้ องสมุดที่มีชีวิต (living library) ซึ่งจะช่วยให้ ผู้เรียน
สนใจมาใช้บริการห้องสมุด ดังนั้ นจึงต้องมีการพัฒนางานบริการทางห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีผู้
มาใช้บริการมากที่สุด แม้ว่าห้องสมุดจะมีทรัพยากรสารสนเทศมากเพียงใดหรือมีบุคลากรที่ดีเพียง
หากไม่มีผู้มาใช้บริการของห้องสมุดหรือมาใช้บริการน้อยกว่าที่ควรย่อมหมายถึง ความล้มเหลวของ
งานห้องสมุด ดังนั้นการบริการจึงถือได้ว่าเป็นหัวใจสาคัญของห้องสมุด การบริการที่มีประสิทธิภาพ
จะท าให้ ผู้ ม าใช้ บ ริ การมี ความสะดวกรวดเร็ว ได้ รับ ประโยชน์ สู งสุ ดจากการรับบริการและมี ความ
พึงพอใจในการรับบริการ (สัมพันธ์ พลันสังเกต, 2556, น. 16–19)
ห้องสมุดสถานศึกษาในปัจจุบันมีความสาคัญต่อผู้เรียนอย่างยิ่ง เป็นแหล่งรวบรวมวิทยาการ
หลักของสถานศึกษาที่ช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองตามศักยภาพของแต่ละบุคคลช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งมีส่วนในการปลูกฝั งนิสัย
รักการอ่านและการรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ การใช้ห้องสมุดเพื่อการเรียนการสอนเป็นวิธีการ
สาคัญอย่างหนึ่งในการปฏิรูปการเรียนการสอนให้ประสบความสาเร็จ เมื่อสถานศึกษาได้จัดห้องสมุด
แล้วต้องมีการใช้ห้องนั้นเพื่อให้เกิดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการ และมุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะใน
การเรียนรู้ รู้วิธีการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง รวมทั้งมีนิสัยรักการอ่าน การจัดกระบวนการเรียนรู้
หรือการสอนวิธีเรียน มิใช่เน้นการสอนให้จาบทเรียน ความสามารถของผู้เรียนในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ดังกล่าว เป็นปัจจัยสาคัญที่จะทาให้บุคคลในชาติ มีความพร้อมที่จะพัฒนาและสามารถพัฒนาตนเอง
ตลอดจนสังคมเจริญก้าวหน้าทันกับอารยประเทศ แต่ในปีการศึกษา 2561 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนหมวดวิช าชีพ ของนั กเรี ยนนั กศึกษาบางสาขาวิช าค่ อนข้างต่า อาทิ สาขาวิช าช่างไฟฟ้ ากาลั ง
ร้อยละ 64.12 และสาขาวิชาการโรงแรม ร้อยละ 77.05 (วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด, 2561, น. 9) ดังนั้น
ในปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดจึงดาเนินโครงการพัฒนาห้องสมุด เพื่อรองรับการบริการ
ให้กับครูและนักเรียนนักศึกษา ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ครูและนักเรียนนักศึกษารักการอ่าน รักการเรียนรู้
และรั ก การศึ ก ษาค้ น คว้า จึ งได้ ท าการประเมิ น โครงการพั ฒ นาห้ อ งสมุ ด วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค แม่ ส อด
เพื่ อ ที่ จ ะน าผลการประเมิ น มาเป็ น ข้ อ มู ล /สารสนเทศในการวางแผนและพั ฒ นาปรั บ ปรุงระบบ
การบริหารจัดการและการให้บริการของห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
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วัตถุประสงค์ของกำรประเมิน
1.
2.
3.
4.

เพื่อประเมินด้านบริบทของโครงการพัฒนาห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
เพื่อประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นที่ใช้ในการดาเนินโครงการพัฒนาห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
เพื่อประเมินด้านกระบวนการดาเนินโครงการพัฒนาห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
เพื่อประเมินด้านผลผลิตของโครงการพัฒนาห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

ขอบเขตของกำรประเมิน
1. รูปแบบกำรประเมิน
การประเมินโครงการพัฒนาห้ องสมุด วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชี วศึ กษา ครั้ งนี้ ได้ ป ระยุ กต์ ใช้ รูปแบบการประเมิ นแบบซิ ป (CIPP Model) ของสตั ฟเฟิ ลบี ม
(Stufflebeam, D.L., 1990, p. 123) ซึ่งมีรูปแบบการประเมินใน 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) การประเมิน
ด้านบริบท (Context Evaluation) 2) การประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) การประเมิน
ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) และการประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation)
2. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรประเมิน
2.1 ประชำกร ประกอบด้ว ย ครูและนักเรียนนักศึกษาของวิท ยาลั ยเทคนิ คแม่ส อด
ในปีการศึกษา 2562 จาแนกเป็นครู จานวน 66 คน นักเรียนนักศึกษา จานวน 2,090 คน รวมจานวน
2,156 คน
2.2 กลุ่มตัวอย่ำง ประกอบด้วย ครูและนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
ในปี ก ารศึ ก ษา 2562 จ าแนกเป็ น กลุ่ ม ตั ว อย่ า งครู จ านวน 66 คน โดยเลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) และกลุ่ม ตัวอย่างนักเรียนนักศึกษา จานวน 327 คน รวมจานวน
393 คน โดยกาหนดกลุ่มตัวอย่างนักเรียนนักศึกษาด้วยการเปิดตาราง Krejcie & Morgan และเลือก
กลุ่มตัวอย่างนักเรียนนักศึกษาด้วยการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ตามสัดส่วน
ของนักเรียนนักศึกษาตามสาขาวิชาในแต่ละชั้นปี
3. ตัวแปรที่ใช้ในกำรประเมิน
3.1 ความเหมาะสมด้านบริบทของโครงการพัฒนาห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
3.2 ความเหมาะสมด้ านปั จ จัย เบื้ อ งต้ น ที่ ใช้ ในการด าเนิ น โครงการพั ฒ นาห้ อ งสมุ ด
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
3.3 ความเหมาะสมด้านกระบวนการดาเนินโครงการพัฒนาห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
3.4 ผลผลิตของโครงการพัฒนาห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
3.4.1 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนักศึกษา
3.4.2 นิสัยรักการอ่านและศึกษาค้นคว้าของนักเรียนนักศึกษา
3.4.3 ความพึงพอใจของครูและนักเรียนนักศึกษาต่อการให้บริการห้องสมุด
4. ช่วงระยะเวลำด ำเนิ น กำร วิทยาลั ยเทคนิ คแม่ ส อดด าเนิน โครงการพั ฒ นาห้ อ งสมุ ด
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ในปีการศึกษา 2562
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นิยำมศัพท์เฉพำะ
1. โครงกำรพัฒ นำห้องสมุด หมายถึง กิจกรรมที่วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จัดทาขึ้นเพื่อ
พัฒนาห้องสมุดและส่งเสริมให้ครูและนักเรียนนักศึกษาไปใช้บริการห้องสมุด เพื่อการเรียนรู้และศึกษา
ค้นคว้าในการเรียนของนักเรียนนักศึกษา
2. กำรประเมินโครงกำรพัฒนำห้องสมุด หมายถึง การประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุด
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดในปีการศึกษา 2562 ใน 4 ด้าน ดังนี้
2.1 กำรประเมิ น ด้ ำนบริ บทของโครงกำรพั ฒ นำห้ องสมุ ดวิ ทยำลั ยเทคนิ ค แม่ สอด
หมายถึง การประเมินความเหมาะสมเกี่ยวกับการพัฒนาห้องสมุดสอดคล้องกับนโยบายของสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา การสร้างความตระหนักเรื่องการพัฒนาห้องสมุดให้กับครู การให้ความรู้
เกี่ ย วกั บ โครงการพั ฒ นาห้ องสมุด ให้ กั บ ครู แนวทางการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึก ษา การจัด เตรีย ม
ห้องสมุด การจัดแหล่งเรียนรู้ที่จาเป็นทั้งในและนอกวิทยาลัย ความต้องการพัฒนาห้องสมุดเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และการดาเนินกิจกรรมห้องสมุดเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนนักศึกษา
2.2 กำรประเมิ น ด้ ำ นปั จ จั ย เบื้ อ งต้ น ที่ ใ ช้ ใ นกำรด ำเนิ น โครงกำรพั ฒ นำห้ อ งสมุ ด
วิทยำลัยเทคนิคแม่สอด หมายถึง การประเมินความเหมาะสมเกี่ยวกับคณะกรรมการบริหารห้องสมุด
การจัดสรรงบประมาณสาหรับพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในห้องสมุด การจัดสรรงบประมาณสาหรับ
จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด ครูทาหน้าที่บรรณารักษ์และบุคลากรประจาห้องสมุด คู่มือ/
เอกสารแนะน าการใช้ห้ องสมุ ด วัส ดุ /ครุภัณ ฑ์ ทรัพยากรสารสนเทศ เทคโนโลยีจัดเก็บและสื บค้ น
ทรัพยากรสารสนเทศ และความเพียงพอของโต๊ะ/เก้าอี้ ภายในห้องสมุด
2.3 กำรประเมิน ด้ ำนกระบวนกำรดำเนิ น โครงกำรพั ฒนำห้ องสมุด วิทยำลัยเทคนิ ค
แม่ สอด หมายถึ ง การประเมิ น ความเหมาะสมของวิ ธี การ ขั้ นตอนต่ างๆ ของการด าเนิ นโครงการ
ประกอบด้ วย การศึ กษาสภาพปั จจุ บั นและปั ญ หาการด าเนิ นงานของห้ องสมุ ด การวางแผนพั ฒ นา
ห้องสมุดอย่างเป็นระบบ การดาเนินการพัฒนาห้องสมุดตามเกณฑ์มาตรฐานของสมาคมห้องสมุดแห่ง
ประเทศไทย การจัดสรรทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการใช้
ห้องสมุด การจัดกิจกรรมห้องสมุดตามแนวปฏิบัติกระบวนการเรียนรู้ การนิเทศ ติดตาม การดาเนินการ
พัฒนาห้องสมุดอย่างเป็นระบบ การประเมินผลกิจกรรมการดาเนินงานของห้องสมุด การรายงานสรุปผล
การดาเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ และการนาผลการประเมินการดาเนินงานของห้องสมุดมาเป็นข้อมูลใน
การปรับปรุงพัฒนาห้องสมุด
2.4 กำรประเมิ น ผลผลิ ต ของโครงกำรพั ฒ นำห้ อ งสมุ ด วิ ท ยำลั ย เทคนิ ค แม่ ส อด
หมายถึง การประเมินผลที่เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังนี้
2.4.1 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนนักศึกษำ หมายถึง คะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทุกสาขางานตามโครงสร้างหลักสูตรของสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ที่เปิดสอนในวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ในปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562
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2.4.2 นิ สั ย รั ก กำรอ่ ำ นและศึ ก ษำค้ น คว้ ำ ของนั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษำ หมายถึ ง
การประเมินพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษาที่มีการปฏิบัติการอ่านและศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วย
ตนเอง
2.4.3 ควำมพึงพอใจของครูและนักเรียนนักศึกษำที่มีต่อกำรให้บริกำรห้องสมุด
หมายถึง การประเมิน ความพึงพอใจเกี่ยวกับ การให้บริการของครูทาหน้าที่บรรณารักษ์ และบุคลากร
ประจาห้องสมุด การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของห้องสมุด การบริการตอบคาถามช่วยการค้นคว้า การ
บริการสืบค้นสารสนเทศจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์/อินเทอร์เน็ต การจัดบริการยืม-คืน การบริการเมื่อนา
นั กเรีย นนั กศึกษาไปเรีย น/ศึกษาค้นคว้าที่ห้ องสมุดการ จัดกิจกรรมส่ งเสริมการอ่านของห้ องสมุด
สภาพ แวดล้อมภายในห้องสมุด ความเพียงพอของสื่อ วัสดุอุปกรณ์ และสารสนเทศต่างๆ และความ
เพียงพอของหนังสือ วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ และจุลสาร
3. ครู หมายถึง ครูที่ปฏิบัติการสอนในวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ในปีการศึกษา 2562
4. นักเรียนนักศึกษำ หมายถึง นักเรียนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดทีศ่ ึกษา ในปีการศึกษา 2562

ประโยชน์ที่จะได้รับจำกกำรประเมิน
1. ผลการประเมิน เป็ น ข้อมูล /สารสนเทศสาหรับผู้ บริห ารและผู้รับ ผิดชอบงานห้ องสมุด
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด นาไปใช้ในการวางแผนและพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการและการ
ให้บริการของห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
2. ผลการประเมินเป็นข้อมูล/สารสนเทศสาหรับผู้บริหารและครูส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษา
รักการอ่าน รักการเรียนรู้ รักการศึกษาค้นคว้ า และใช้บริการห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการเรียนการสอน
3. เป็นแนวทางให้กับสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่มีบริบท
คล้ า ยคลึ ง กั น และจั ด ท าโครงการในลั กษะเดี ยวกั น ได้ น าข้ อมู ล /สารสนเทศจากผลการประเมิ น
ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาห้องสมุดต่อไป

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ผู้ประเมินได้นาเสนอเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามลาดับ ดังนี้
1. ประวัติความเป็นมาของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
2. แนวคิด หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับห้องสมุด
3. การอ่าน
4. โครงการพัฒนาห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
5. แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินโครงการ
6. แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการประเมิน
7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
8. กรอบแนวคิดในการประเมิน

ประวัติความเป็นมาของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
1. ข้อมูลพื้นฐาน
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จัดตั้งขึ้นโดยใช้ชื่อว่า วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด ได้รับการจัดตั้งขึ้น
ตามมาตรา 25 แห่ งพระราชบั ญญัติปรับปรุง กระทรวงทบวงกรม พ.ศ. 2534 โดยนายอุดร ตันติสุนทร
อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายนที จันทร ได้สารวจความต้องการของชุมชนอาเภอ
แม่ สอดและขอใช้ พื้ นที่ สาธารณประโยชน์ จากก านั น ต าบลแม่ ปะ อ าเภอแม่ สอด จั งหวั ดตาก และ
ประสานงานกับกระทรวงศึกษาธิการ นายสุ ขวิช รังสิ พล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึ กษาธิการ ได้
ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพแม่สอด สังกัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา เมื่อวัน ที่ 25
พฤษภาคม พ.ศ. 2539 โดยมีนายนที จันทร เป็นผู้อานวยการสถานศึกษา เริ่มแรกได้รับเงินงบประมาณ
จานวน 28,000,000 บาท ก่อสร้างอาคารเรียนสามชั้น 1 หลัง อาคารตึกอานวยการ 1 หลัง อาคารเรียน
ปฏิบัติการ 2 หลัง บ้านพักผู้อานวยการ 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
ต่ อมาในวันที่ 10 กุ มภาพั นธ์ 2559 วิ ทยาลั ยการอาชี พแม่ สอด ได้ รับการยกระดั บเป็ น
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาที่การ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ เพื่อให้
สอดคล้ องกั บสถานที่ ตั้งของสถานศึ กษาและรองรับพระราชบั ญญั ติ อาชี วศึ กษา ในปี การศึ กษา 2559
วิทยาลั ยเทคนิ คแม่ สอด ได้ เปิ ดสอนระดั บ ประกาศนี ยบั ตรวิชาชี พ (ปวช.) ได้ แก่ สาขาวิชายานยนต์
สาขาวิชาเครื่องมือกล สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชา

7
ช่างก่อสร้าง สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาการขาย สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม สาขาวิชาการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ส่วนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ได้แก่
สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ สาขาวิชาติดตั้งไฟฟ้า และสาขาวิชาการบัญชี สาหรับหลักสูตรที่จัดการเรียน
การสอนนอกจากหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
และหลั ก สู ต รฝึ ก อบรมวิ ช าชี พ ระยะสั้ น และสถานศึ ก ษายั งจั ดการศึ ก ษาในหลั ก สู ต รแกนมั ธ ยม
โดยสถานศึกษาได้ลงนามความร่วมมือจัดการศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นกับสถานประกอบการ
หน่ วยงานในท้ องถิ่ นและองค์ กรระหว่างประเทศ ได้ แก่ บริษั ท ที .เค.การ์เม้นท์ แม่สอด จ ากั ด มูลนิ ธิ
ช่วยเหลือเด็กชายแดนของจังหวัดตาก เรือนจาอาเภอแม่สอดและ ADRA Thailand
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดมีผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการดังต่อไปนี้
1. นายนที จันทร
พ.ศ.2537 – พ.ศ.2552
2. นายสนาม
สุขคา
พ.ศ.2552 – พ.ศ.2554
3. นายจงกล
พิพิธภักดี
พ.ศ.2555 – พ.ศ.2560
4. นายเดโชวัต
ทักคุ้ม
พ.ศ.2560 – ปัจจุบัน
1.1 ที่ตั้ง
วิทยาลัย เทคนิ คแม่ ส อด ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 619 หมู่ 10 ถนนสาย แม่ส อด-แม่ปะใต้
ตาบลแม่ปะ อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก อยู่ในเขตบริการขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ ที่ตั้งของ
วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด ตั้งอยู่ใกล้กับศูนย์กีฬาแห่งใหม่ของอาเภอแม่สอด และโรงเรียนเทศบาล
เฉลิ มพระเกียรติฯ ของเทศบาลนครแม่สอด มีพื้นที่โดยประมาณ 40 ไร่ ห่ างจากศูนย์กลางอาเภอ
แม่สอด 4 กิโลเมตร และห่ างจากตัวจังหวัดตาก 86 กิโลเมตร อาณาเขต ทิศเหนือติดกับองค์การ
บริหารส่วนตาบลแม่ปะ ทิศตะวันออกติดถนนสายแม่สอด-แม่ปะใต้ ทิศใต้ติดกับหมู่บ้านสันทราย และ
ทิศตะวันตกติดกับที่สาธารณประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
1.2 ปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มีอาคาร และสิ่งก่อสร้าง ดังนี้
รายการสิ่งก่อสร้าง
จานวน
1. อาคารตึกอานวยการและหอประชุม
จานวน 1
2. อาคารเรียนและปฏิบัติการ 3 ชั้น
จานวน 1
3. อาคารปฏิบัติการ
จานวน 2
4. โรงอาหารเอนกประสงค์
จานวน 1
5. อาคารปฏิบัติการไฟฟ้า
จานวน 1
6. อาคารปฏิบัติการบริการยานยนต์
จานวน 2
7. อาคารปฏิบัติการค้าปลีก
จานวน 1
8. อาคารศูนย์แสดงนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
จานวน 1
9. บ้านพักผู้อานวยการ
จานวน 1
10. บ้านพักครู
จานวน 12
11. บ้านพักนักการภารโรง
จานวน 6
12. สนามบาสเกตบอล
จานวน 1

หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
สนาม
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

โรงจอดรถยนต์
สนามกีฬา พร้อมหลังคา
อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น
สนามกีฬาฟุตซอลมาตรฐาน
หอพักนักศึกษา
อาคารหอพักอาชีวะสร้างช่างฝีมือ 2 ชั้น
อาคารปฏิบัติการช่างก่อสร้าง 1 ชั้น

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

3
2
2
2
8
1
1

หลัง
สนาม
หลัง
สนาม
ห้อง
หลัง
หลัง

1.3 สภาพชุมชนเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดเป็นสถานศึกษาในอาชีวศึกษาจังหวัดตาก สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพียงแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของจังหวัดตาก ซึ่งมีชายแดนที่
ติดต่อกับประเทศเมียนมา มีระยะทางยาวจากเหนือจรดใต้ถึง 580 กิโลเมตร และมีแม่น้าเมยเป็นเส้น
กั้นอาณาเขต มีจุดผ่านแดนที่ส าคัญ คือ สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ที่ตาบลท่าสายลวด อาเภอ
แม่ส อด ซึ่งเป็ น เส้น ทางคมนาคมและจุดผ่ านเข้าออกของสินค้าระหว่างประเทศมีมูล ค่าปีละหลาย
พันล้านบาท
สภาพของชุมชนอาเภอแม่สอด และประชากรของ 5 อาเภอชายแดนฝั่งตะวันตกนี้
ซึ่งประกอบด้วย อาเภออุ้มผาง อาเภอพบพระ อาเภอแม่สอด อาเภอแม่ระมาด และอาเภอท่าสองยาง
กว่าร้อยละ 70 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะอาเภอพบพระ เป็นแหล่งผลิ ตพืช อาหารที่
สาคัญ เช่น กะหล่ า มัน ฝรั่ง ส้ม ข้าวโพด และไม้ตัดดอก เป็นต้น ในปี พ.ศ. 2550 บริษัท แม่สอด
พลังงานสะอาด จากัด ได้เข้ามาลงทุนก่อสร้างโรงงาน มูล ค่า 2,065 ล้ านบาท เพื่อผลิ ตเอธานอล
พลั งงานทดแทนเชื้อเพลิ งจากอ้ อย ทาให้ อาเภอแม่ส อดและอาเภอใกล้ เคียงมี แหล่ งเพาะปลู กพื ช
อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นมากขึ้นอีกชนิดหนึ่งนั่นคือ อ้อย
ชุมชนของอาเภอแม่สอด ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการค้าชายแดนเป็นแหล่งท่องเที่ยว
และยังเป็ นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมกว่า 260 แห่ง มีนักลงทุนเข้ามาตั้งโรงงานต่าง ๆ มากขึ้น
เนื่องจากมีแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาทางานเป็นจานวนมาก อาเภอแม่สอด จึงเป็นเมือง
เศรษฐกิ จ ที่ ส าคั ญ ของภาคเหนื อ ตอนล่ าง เป็ น ศู น ย์ ก ลางผลิ ต สิ น ค้ าอุ ต สาหกรรม และท่ า ขนส่ ง
สินค้าออกไปยังประเทศเมียนมา ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒ นาเศรษฐกิจพิเศษที่
1/2558 เรื่อง กาหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2558 ซึ่งมีพลเอก
ประยุทธ์ จัน ทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒ นาเศรษฐกิจ
พิเศษได้กาหนดให้ท้องที่ตาบลท่าสายลวด ตาบลพระธาตุผาแดง ตาบลแม่กาษา ตาบลแม่กุ ตาบลแม่
ตาว ตาบลแม่ปะ ตาบลแม่สอด และตาบลมหาวัน อาเภอแม่สอด ตาบลช่องแคบ ตาบลพบพระ และ
ตาบลวาเล่ย์ อาเภอพบพระ ตาบลขะเนจื้อ ตาบลแม่จะเรา และตาบลแม่ระมาด อาเภอแม่ระมาด
จังหวัดตาก เป็ น “เขตพัฒ นาเศรษฐกิจพิเศษตาก” ดังนั้น วิทยาลัยการอาชีพ แม่สอดจึงอยู่ในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
นักเรียนนักศึกษาที่เข้าศึกษาที่วิทยาลัยเทคนิค แม่สอด ส่วนมากมาจาก 5 อาเภอ
ได้แก่ อาเภออุ้มผาง อาเภอพบพระ อาเภอแม่สอด อาเภอแม่ระมาด และอาเภอท่าสองยาง ซึ่งอยู่ใน
แนวชายแดนไทย–เมียนมา สภาพภูมิศาสตร์เป็นพื้นที่ในถิ่นทุรกันดารบนเขตพื้นที่สูง
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2. การจัดการศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มีพันธกิจในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา และการบริการวิชาชีพ
ให้กับประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นโดยเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น
ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรประเภทวิชาและสาขางานที่วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดเปิดสอนมี
ดังนี้ 1) สาขาวิชายานยนต์ 2) สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง 3) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 4) สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
5) สาขาวิ ช าเทคโนโลยี เครื่ องนุ่ งห่ ม 6) สาขาวิ ช าการโรงแรม 7) สาขาวิ ชาการบั ญ ชี 8) สาขาวิ ช า
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 9) สาขาวิชาการตลาด 10) สาขาวิชาโลจิสติกส์ 11) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
3. วิสัยทัศน์วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เป็นสถาบันแห่งความรู้ทางวิชาชีพเป็นผู้นาในการจัดการศึกษา
อาชีว ศึกษาตามหลั กปรั ช ญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง ที่มุ่งผลิ ตและพั ฒ นากาลั งคนในท้องถิ่น และ
ให้บริการวิชาชีพที่มีคุณภาพมาตรฐานสากลสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และชุมชน
ในท้องถิ่นในพื้นที่ 5 อาเภอชายแดนฝั่งตะวันตกของจังหวัดตาก
4. พันธกิจวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
1. การเพิ่มจานวนผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานและตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ ชุมชน หน่วยงานและการประกอบ
อาชีพอิสระ
2. จัดหลักสูตรฐานสมรรถนะและการจัดการเรียนการสอนมีการพัฒ นาคุณ ภาพตรง
ความต้องการของสถานประกอบการหรื อประชาคมอาเซียน และสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา
3. พัฒนาการจัดระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาและส่งเสริมการบริการวิชาการและวิชาชีพสู่สังคมชุมชนท้องถิ่นให้ได้รับมาตรฐานสากล
5. ส่งเสริมพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ การประกอบอาชีพอิสระ งานวิจัยให้
ได้รับคุณภาพและมาตรฐานสากล
6. การสนั บ สนุ น ส่ งเสริม การปลู กฝั งจิ ตส านึ กและเสริม สร้างความเป็ น พลเมื องไทย
พลโลก และนักเรียนนักศึกษาได้เข้ารับการฝึกอบรมให้มีจิตสานึกและเสริมสร้าง การเป็นพลเมืองไทย
และพลโลกที่ดี
7. การบริหารจัดการและการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
8. การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
5. เป้าประสงค์วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
1. เพิ่มจานวนผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานและตรงกับความต้องการของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระ
2. หลักสูตรฐานสมรรถนะและการจัดการเรียนการสอนมีการพัฒนาคุณภาพตรงความ
ต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
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3. ระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษามีการพัฒนาและมีประสิทธิภาพ
4. การบริการวิชาการและวิชาชีพสู่สังคมชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมได้
มาตรฐานสากล
5. นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ การประกอบอาชีพอิสระ งานวิจัยได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาให้มีคุณภาพและมาตรฐานสากล
6. นักเรียนนักศึกษาผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีจิตสานึกและเสริมสร้างเป็นพลเมืองไทยและ
พลโลกที่ดี
7. สนับสนุนส่งเสริมปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย และพลโลก
8. การบริหารจัดการและการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
9. การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

แนวคิด หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับห้องสมุด
1. ความหมายของห้องสมุด
คาว่า “ห้ องสมุ ด ” มีค าใช้ อยู่ ห ลายคา ในประเทศไทยสมั ยก่อ นเรียก “หอหนั งสื อ ”
เป็นสถานที่สาหรับเก็บรวบรวมหนังสือ เอกสารราชการ ซึ่งประกอบด้วยกฎระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย
พระบรมราชโองการ ได้แก่ เรื่องราชการต่าง ๆ จดหมายตอบโต้ บันทึกเรื่องราว เป็นต้น ส่วนหนังสือทาง
พระพุทธศาสนาได้แก่ พระไตรปิฎก และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนานั้นจะมีสถานที่ แยก
เก็ บ ต่ างหาก สถานที่ นี้ จ ะสร้ างขึ้ น ภายในวัด เรีย กว่ า “หอไตร” ปั จ จุบั น ห้ อ งสมุ ด ได้เกิ ดขึ้ น อย่ าง
มากมายและมีชื่อเรียกที่แตกต่างกัน เนื่องจากมีการขยายการบริการกว้างขวางเพิ่มมากขึ้น ทาให้ เกิด
ความพยามยามที่จะตั้งชื่อสถานที่นั้นให้เด่นชัดถึงหน้าที่ของหน่วยงานนั้น ๆ จึงมีชื่อเรียกต่างกันไปจาก
คาว่าห้ องสมุด เช่ น ส านั กหอสมุด ส านั กวิท ยาบริการ ศู นย์ วิทยบริการ เป็ น ต้ น นั กการศึ กษาให้
ความหมายของคาว่า “ห้องสมุด” ดังนี้
ลมุล รัตตากร (2552, น. 27) ได้ให้ความหมายของห้องสมุดว่า เป็นที่รวบรวมหนังสือ วารสาร
เอกสารและสิ่งพิมพ์ ต่าง ๆ ตลอดจนโสตทัศนวัสดุที่สอดคล้ องกับหลั กสูตรในปัจจุบัน เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมการสอนของครู และนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
รัญ จวน อิ น ทรกาแหง และนวลจั นทร์ รัตนากร (2554, น. 27) ได้ ให้ ความหมายของ
ห้ องสมุดว่า หมายถึง สถานที่ที่ มีห นั งสื อ เอกสาร สิ่ งพิ มพ์ และวัส ดุอุปกรณ์ ต่าง ๆ ดังนั้นห้ องสมุ ด
สถานศึกษาจึงทาหน้าที่เป็นศูนย์การเรียนรู้และเป็นองค์ประกอบสาคัญของสถานศึกษาในการจัดการเรียน
การสอน และมีบรรณารักษ์อานวยความสะดวกผู้มาใช้บริการ
สรุ ป ได้ว่า ห้ องสมุด หมายถึง สถานที่รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ ทั้งที่เป็ น
หนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์ โสตทัศนวัสดุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ทางการศึกษาทุกชนิดที่จัดไว้
อย่าง เป็นระบบเพื่อสะดวกแก่การให้บริการผู้เข้ามาศึกษาค้นคว้า โดยมีบรรณารักษ์บริหารจัดการ
สารสนเทศ อานวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
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1.2 ความสาคัญของห้องสมุดสถานศึกษา
ห้องสมุด เป็นแหล่งที่ให้ความรู้และส่งเสริมการเรียนการสอนที่ มีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล ดังนั้นห้องสมุดสถานศึกษาจึงมีความสาคัญต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยแนวโน้มในการ
พั ฒนาห้ องสมุ ดสถานศึก ษาในปั จจุ บั นมี การปรับปรุงเปลี่ ยนแปลงมากขึ้น ทั้ งนี้ เนื่ องจากการปฏิ รูป
การศึกษาที่มุ่งเน้ น จั ดให้ผู้ เรียนได้เลือกเรียนอย่างกว้างขวาง ส่งเสริมให้ ผู้เรียนได้เรียนรู้ อย่างเต็ม
ความสามารถเป็นการแสวงหาความรู้จากแหล่งสื่อ ประสบการณ์ต่าง ๆ รอบตัว โดยผ่านการสังเกต คิด
พิจารณาวางแผนและปฏิบัติจริงตามที่ได้วางแผน จากนั้นจึงวิเคราะห์สิ่งที่ทาและผลที่เกิดขึ้น รวมทั้ง
ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติได้เหมาะสม จนเกิดผลตามเป้าหมายแล้วจึงสรุปสร้างองค์ความรู้เป็นความรู้
ของตนเองและนาไปใช้ในสถานการณ์เรียนรู้และสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต จากแนวดาเนินการ
ดังกล่าวทาให้มองเห็นความสาคัญของแหล่งวิทยาการคือห้องสมุดมากขึ้น เพราะห้องสมุดสถานศึกษา
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกอ่านหนังสือ ศึกษาค้นคว้าโดยอิสระนอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน ทา
ให้ผู้เรียนมีความสุขในการอ่าน มีนิสัยรักการค้นคว้า อันเป็นแนวทางที่จะนาไปสู่การศึกษาหาความรู้
ตลอดชีวิตให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของชาติต่อไป และมีผู้กล่าวถึงความสาคัญของห้องสมุด
สถานศึกษาไว้ ดังนี้
สมปอง มิ ส สิ ต ะ (2553, น. 14) ได้ กล่ าวถึ งห้ องสมุ ดกั บ การศึ กษาว่ า ห้ องสมุ ดกั บ
การศึกษามีความสัมพันธ์กันอย่างแยกกันไม่ได้ โดยเฉพาะการศึกษาในสถานศึกษาที่ต้องวางรากฐาน
ทางการศึ ก ษาให้ มั่ น คง และให้ ผ ลตามเป้ า หมายของการให้ ก ารศึ ก ษา บทบาทของห้ อ งสมุ ด มี
ความสาคัญยิ่งขึ้น เพราะเป็นเสมือนแหล่ง ทดลองการฝึกใช้สมองสติปัญญาของผู้ เรียนจากพื้นฐานที่
ได้รับฟังการบรรยายจากครูในห้องเรียน จากความรู้ที่ได้รับจากการอ่านหนังสือ ฉะนั้นเพื่อให้ผู้เรียน
เกิดความรู้ในการศึกษาค้นคว้าไปตลอดชีวิต การจัดห้องสมุดให้ ผู้เรียนได้มาใช้ มาอ่าน มาตักตวงเอา
วิช าความรู้ความรื่นรมย์ ตามความต้องการและรสนิยมของตน จึงเป็นทางหนึ่งเพื่อพัฒนาความเจริญ
งอกงามทั้งทางสมอง สติปัญญาและจิตใจ
อาภารัตน์ ขาสกุล (2553, น. 5) ได้กล่าวถึงความสาคัญของห้องสมุดสถานศึกษาว่า มี
ความสาคัญอย่างยิ่งต่อการพั ฒนาการเรียนการสอนของครู และผู้ เรียนเพราะเป็นแหล่งเก็บรวบรวม
และให้บ ริการวัสดุสารนิ เทศ ความรู้ ข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ห้องสมุดเป็นศูนย์ การเรียนที่สาคัญของ
สถานศึ ก ษา เพราะเปิ ดโอกาสให้ ทุ กคนได้ มาศึ กษาหาความรู้ เรี ยนรู้ วิ ทยาการต่ าง ๆ ด้ ว ยตนเอง
นอกจากนี้ห้องสมุดยังเป็นแหล่งพัฒนาลักษณะนิสัยอันพึงประสงค์อันสาคัญยิ่งคือนิสัย ใฝ่เรียนรู้ด้วย
ตนเอง ซึ่งเป็นนิสัยสาคัญที่สถานศึกษาต้องสร้างให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน การที่สถานศึกษามีห้องสมุดที่ดี
มีบริการที่ดี ย่อมมีโอกาสที่จะสร้างลักษณะนิสัยอันพึงประสงค์ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนได้
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เอื้อมพร ทัศนประสิทธิผล (2554, น. 39–40) ให้ความเห็นว่า ห้องสมุดมีความสาคัญ
ดังนี้
1. ห้องสมุดเป็นแหล่งรวมทั้งความรู้ความบันเทิง ที่ผู้ใช้สามารถเลือกสรรได้อย่างเสรี
ตามความต้องการ ทาให้เป็นคนฉลาดทันเหตุการณ์
2. ห้องสมุดช่วยส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เ ป็นประโยชน์ ทั้งนี้เพราะห้องสมุด มีบริการ
สื่อโสตทัศน์ เช่น วีดี ทัศน์ บริการวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ บริการ Online เป็นต้น ผู้ใช้จะได้รับทั้ง ความ
บันเทิงและความรู้ในขณะเดียวกัน และสามารถติดต่อสื่อสารกับเพื่อนทุกมุมโลก
3. ห้องสมุดช่วยปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน ผู้ใช้ห้องสมุดที่ได้รับความบันเทิงมักจะติดใจ
กลับมาอ่านเรื่องอื่น ๆ ทาให้เป็นนิสัย เกิดความต้องการหนังสือเป็นอาหารสมองอีกอย่างหนึ่ง
4. ห้องสมุดเป็นแหล่งสารสนเทศที่กว้างไกลรับใช้สังคม ที่เรียกว่า เอเวอร์ออนเวอร์ด
(Ever Onward) หมายถึง ผู้ใช้บริการสามารถท่องเที่ยวไปได้ไกลอย่างไม่มีขอบเขต เช่น ใช้บริการ
อินเตอร์เน็ต ซึ่งผู้ ใช้สามรถส่งจดหมายหรือรับข่าวสารจากผู้ที่อยู่ห่างไกลได้ฉับไวจากบริการ E-mail
หรือสามารถสืบค้นสารสนเทศได้ทั่วโลกโดยใช้บริการ World Wide Web เป็นต้น
5. ห้ องสมุดเป็นสถานที่ไร้พรมแดน ผู้ให้บริการเต็มใจบริการโดยไม่เลือกปฏิบัติเป็น
มิตรภาพไร้พรมแดน (Friendship Beyond Frontiers) หมายถึง ทุกคนสามารถรับบริการได้อย่าง
เสมอภาค เป็นห้องสมุดปราศจากกาแพง (Library without wall)
สมจิต พรหมเทพ (2554, น. 45–46) ให้ ความเห็นเกี่ยวกับห้องสมุดไว้ว่ าห้ องสมุดมี
ความสาคัญ ดังนี้
1. ช่วยให้เป็นคนทันมัยอยู่เสมอ รอบรู้ข้อมูลข่าวสาร ทันโลกทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยน
แปลงอยู่ตลอดเวลา
2. ช่วยปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน รักการศึกษาค้นคว้า เพราะการที่ได้เข้าไปอ่านไปใช้
บริการบ่อย ๆ หรือเพียงอ่านข่าว ดูภาพหรือการอ่านเพื่อความบั นเทิงก็ตาม เมื่อทาบ่อยครั้งก็จ ะเกิด
ความเคยชินในการอ่าน เกิดความอยากดู อยากอ่านต่อไป นั่นคือเริ่มมีนิสัยรักการอ่านนั่นเอง
3. ส่ ง เสริ ม การใช้ เวลาว่ า งให้ เป็ น ประโยชน์ และสามารถน าความรู้ จ ากการอ่ า น
การศึกษาค้นคว้าไปประยุกต์ใช้ในการทางาน การพัฒนาบุคลิกภาพหรือกิจกรรมที่เป็นงานอดิเรกได้
4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง และครอบครัว เพราะความรู้ที่ได้จากการดูการอ่าน
การค้นคว้าสารสนเทศต่าง ๆ จะสามารถนาไปปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ประจาวันของตนให้ดีขึ้น
5. พั ฒ นาด้ า นการศึ ก ษา ทั้ งการศึ ก ษาในระบบและการศึ ก ษานอกระบบเพราะ
การศึกษาเป็นรากฐานของการดาเนินชีวิต เป็นรากฐานของการพัฒนาทุกด้าน การที่ได้ รู้จัก ใช้บริการ
สารสนเทศ มีผลให้การศึกษาเล่าเรียนประสบผลสาเร็จ เมื่อสาเร็จการศึกษาไปอยู่ใน สังคมแล้วก็ยังไม่
สิ้นสุดการศึกษา ยังมีการศึกษาด้วยตนเองต่อไป เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เป็นการศึกษานอก
ระบบโรงเรียน ซึ่งจะทาได้โดยวิธีหาซื้อสารสนเทศศึกษาเอง หรือ ใช้บริการของ ห้องสมุดอื่น ๆ ที่มีอยู่
ในสังคม
6. ช่วยทานุบารุงขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม เพราะห้องสมุดจะรวบรวม
สะสมมรดกด้านศิลปวัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงามของมนุษยชาติในรูปของสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อ
สืบทอดสู่อนุชนรุ่นหลัง
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7. ส่งเสริมความเป็นระเบียบวินัย เพราะห้องสมุดทุกแห่งมีกฎระเบียบที่ทุกคนต้อง
ปฏิบัติและยังจัดให้บริการสมาชิกทุกคนอย่างเสมอภาค ซึ่งการจัดระบบต่าง ๆ ของห้องสมุดอย่าง เป็น
ระเบียบจะมีส่วนช่วยส่งเสริมความมีระเบียบวินัยแก่ผู้ใช้ด้วย
สรุปได้ว่า ห้องสมุดสถานศึกษามีความสาคัญต่อการศึกษาค้นคว้าของครูและผู้เรียน
เป็ น แหล่ งรวมความรู้ข่าวสารที่ครูและผู้ เรียนใช้เป็นสถานที่ค้นคว้าศึกษาหาความรู้ข่าวสารต่าง ๆ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตร อันเป็นผลส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามหลักสูตรและเป็นแหล่งบริการชุมชนเข้าใช้ศึกษาหาความรู้ข่าวสาร
1.3 วัตถุประสงค์ของห้องสมุดสถานศึกษา
ห้องสมุดสถานศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้นนั้น เพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าหาความรู้
ของผู้ที่ต้องการหาความรู้เพิ่มเติม ได้มีผู้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของห้องสมุดสถานศึกษาไว้ ดังนี้
ภิ ญ ญาพร นิ ต ยประภา (2553, น. 14) ได้ กล่ าวถึ ง วัต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก ของห้ อ งสมุ ด
สถานศึกษาไว้ ดังนี้
1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการอ่าน
2. เพื่อฝึกฝนให้ผู้เรียนรู้จักค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวต่าง ๆ รอบตัวอย่างกว้างขวาง
4. เพื่อฝึกให้ผู้เรียนรู้จักใช้และระมัดระวังรักษาหนังสือและวัสดุเพื่อการศึกษาอื่น ๆ ใน
ห้องสมุด
5. เพื่อฝึกให้ผู้เรียนรู้จักรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม
6. เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2546, น. 195–196) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของห้องสมุดไว้ ดังนี้
1. เพื่อให้การศึกษา โดยเป็นแหล่งที่ให้การศึกษาแก่บุคลากรในสถานศึกษาได้แก่ ครู และ
ผู้เรียน
2. เพื่ อความรู้และข่าวสาร โดยห้ องสมุ ดที่ ทั นสมั ย นอกจากจะเป็ นที่ รวบรวมตารา
หนังสือและวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ แล้ว ยังเป็นแหล่งที่จะให้บริการในด้านข่าวสาร ความรู้ทั่วไป
3. เพื่อการศึกษาค้นคว้า โดยห้องสมุดจะเป็นแหล่งหนังสืออ้างอิงที่ใช้เป็นการค้นคว้า
ทาการวิจัย
4. เพื่ อความจรรโลงใจ โดยเป็ น แหล่ งที่ มี ห นั งสื อที่ เป็ น หนั งสื อ บั น เทิ งหรือการจั ด
กิจกรรมการฉายภาพยนตร์ วีดีทัศน์เพื่อความจรรโลงใจ
5. เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ โดยมีมุมที่จะจัดกิจกรรมต่าง ๆ และเป็นที่ผ่อนคลายจาก
การเรียนในห้องเรียน
สรุปได้ว่า การจัดห้องสมุดสถานศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อบริการครูและผู้เรียนให้ได้ศึกษา
ค้นคว้า จัดกิจกรรมการเรียนการสอน จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน รู้จักเลือกหนังสืออ่าน ศึกษาค้นคว้า
หาความรู้ด้วยตนเอง นาไปพัฒนาปรับ ตนเองให้เข้ากับสังคมและเพื่อบริการชุมชน รวมทั้งเพื่อความ
จรรโลงใจและเพื่อพักผ่อนหย่อนใจด้วย
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1.4 หน้าที่ของห้องสมุดสถานศึกษา
ห้องสมุดสถานศึกษามีหน้าที่ ให้ความรู้หรือส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
สาหรับครูและผู้เรียนได้เป็นอย่างดีและได้มีผู้กล่าวถึงหน้าที่ห้องสมุดสถานศึกษาไว้ ดังนี้
ภิญญาพร นิตยประภา (2553, น. 11–12) ได้กล่าวว่า เพื่อให้ วัตถุประสงค์ของห้ องสมุด
สถานศึกษาบรรลุผลอย่างแท้จริง ห้ องสมุดสถานศึกษาจะต้องทาหน้าที่เป็นศูนย์กลางทางด้านวิชาการ
ดังนี้
1. เป็ น ศู น ย์ ก ลางการอ่ า น (Reading Center) เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ ผู้ เรี ย นได้ อ่ า น
หนังสือโดยเสรี จะสามารถพัฒนาทักษะและรสนิยมได้เป็นอย่างดี
2. เป็นศูนย์ปฏิบัติการเพื่อศึกษาวิจัย (Research Center) เป็นการเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้ค้นคว้าหาความรู้ตามลาพังหรือทางานเป็นกลุ่ม
3. เป็นศูนย์กลางวัสดุ (Materials Center) เพื่อรวบรวมวัสดุสิ่งพิมพ์และวัสดุไม่ตีพิมพ์
สาหรับบริการครูและผู้เรียน
4. เป็นศูนย์กลางแนะแนวการอ่าน (Reading Guidance Center) บริการแนะแนวการ
อ่านเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับคาแนะนาเป็นรายบุคคลในเรื่องต่าง ๆ เช่น ด้านสังคม การศึกษา
และอาชีพ
5. เป็ นศู นย์ กลางการสอน (Instructional Center) การสอนโดยใช้ วั สดุ อุ ปกรณ์ ใน
ห้องสมุดจะช่วยให้ผู้เรียนได้รับความรู้กว้างขวางขึ้น เป็นการปรับปรุงคุณภาพในด้านการเรียนการสอน
ของครู โดยห้องสมุดจัดหนังสือไว้ตามที่ครูต้องการใช้ในการสอนต่าง ๆ
6. เป็ น ศู น ย์ ก ลางการฝึ ก วิ จ ารณญาณในการอ่ า น (Find the Fact) และขยาย
ขอบเขตการอ่านให้กว้างขวางยิ่งขึ้น การมีวิจารณญาณในการอ่านทาให้ได้ประโยชน์จากการค้นคว้ามาก
ขึ้น
1.5 องค์ประกอบสาคัญของห้องสมุดสถานศึกษา
ห้องสมุดสถานศึกษาที่ดมี ีองค์ประกอบที่สาคัญ ซึ่งมีผู้กล่าวไว้ ดังนี้
สมาน ลอยฟ้า (2554, น. 44) ได้กล่าวถึงการดาเนินงานห้องสมุดให้บรรลุวัตถุประสงค์
และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจะต้องอาศัยองค์ประกอบสาคัญของห้องสมุด ดังนี้
1. อาคารสถานที่ เป็ นองค์ประกอบที่ ส าคัญของห้ องสมุด เพราะเป็นที่รวบรวม
สิ่งพิมพ์และโสตทัศน์วัสดุเป็นสิ่งที่ผู้ใช้ห้องสมุดได้เข้ามาอ่านหนังสือและศึกษาค้นคว้า และทากิจกรรม
ต่าง ๆ ดังนั้นการจัดตั้งห้องสมุดจึงควรคานึงถึงสิ่งต่อไปนี้
1.1 สถานที่ ตั้ ง ควรตั้ งอยู่ ในที่ ศู นย์ กลางซึ่ งผู้ ใช้ มาได้ สะดวก ปราศจากเสี ยง
รบกวนและมีแสงสว่างเพียงพอ อากาศถ่ายเทได้สะดวกและควรเป็นที่ซึ่งสามารถขยายออกไปได้ในภายหน้า
1.2 ลักษณะของอาคารอาจจะเป็นอาคารเอกเทศหรือเป็นส่วนหนึ่งของอาคารก็ได้
แต่ควรออกแบบให้ได้ประโยชน์ ทั้งในการใช้สอยและความสวยงาม มีความทนทานแข็งแรงสามารถรับ
น้าหนักทั้งหนังสือวัสดุ และครุภัณฑ์ได้
1.3 ขนาดและเนื้อที่ของห้องสมุด ต้องเป็นไปตามที่มาตรฐานกาหนด
2. วัสดุของห้องสมุด หมายถึง สิ่งที่ห้องสมุดจัดหามาไว้เพื่อบริการผู้ใช้ห้องสมุด แยก
เป็น 2 ประเภท ดังนี้

15
2.1 วัสดุ ตี พิ มพ์ ได้ แก่ หนังสือ วารสาร หนั งสือพิ มพ์ จุลสาร กฤตภาค ซึ่ งห้ องสมุ ด
จัดหามาให้สอดคล้องกับหลักสูตร
2.2 วั สดุ ไม่ ตี พิ ม พ์ ได้ แ ก่ โสตทั ศ น์ วั สดุ ต่ าง ๆ เช่ น ภาพแผนภู มิ แผนที่ ลู ก โลก
หุน่ จาลอง เทปเสียง ภาพเลื่อน เครื่องฉายภาพยนตร์ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
3. ครุภัณฑ์ หมายถึง วัสดุทนทานต่าง ๆ ของห้องสมุดที่จะอานวยความสะดวกในการ
เก็ บหนั งสื อและให้ บ ริ การแก่ ผู้ ใช้ ได้ แก่ ชั้ นวางหนั งสื อ ชั้ นวางนิ ตยสารและหนั งสื อพิ มพ์ ตู้ จุ ลสาร
ตู้ บั ตรรายการ ตู้ เก็ บ ของ ตู้ และป้ ายนิ ทรรศการ โต๊ ะ และเก้ าอี้ ส าหรั บนั่ งอ่ านหนั งสื อ โต๊ ะท างาน
บรรณารักษ์ ที่รับ–จ่ายหนังสือ รถเข็นหนังสือ และอ่างล้างมือ
นอกจากนี้ห้องสมุดยังจาเป็นต้องมีเครื่องใช้ต่าง ๆ ในการดาเนินงานอีกมากมาย เช่น ที่
กั้นหนังสือ ป้ายติดชั้นบอกหมวดหมู่ กล่องใส่บัตร อุปกรณ์ซ่อมหนังสือ อุปกรณ์จัดนิทรรศการ วัสดุ
อุปกรณ์ ตกแต่งห้องสมุด เป็นต้น
4. บุคลากร หมายถึง ผู้ปฏิบัติการในห้องสมุด ซึ่งได้แก่ บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ฝ่าย
ต่าง ๆ นักการภารโรง
5. งบประมาณ จะต้องพอเพียงต่อการดาเนินงานของห้องสมุด
6. การบริการ หมายถึง สิ่งที่ห้องสมุดจัดให้เพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้ในด้าน
หนังสือ สิ่งพิมพ์และวัสดุ อื่น ๆ เนื่องจากห้ องสมุดเป็นแหล่งสาคัญ ที่จะปลูกฝังนิสัยรักการอ่านแก่
ผู้เรียนเพื่อเป็นการปูพื้นฐานไปสู่การศึกษาในขั้นสูงต่อไป ห้องสมุด จึงมุ่งบริการแก่ผู้เรียน เพื่อให้เกิด
นิ สั ยรั กการอ่านและการค้น คว้า ส าหรับบริการแก่ครูก็มุ่งส่ งเสริมการเรีย นการสอนตามหลั กสู ตร
บริการที่สาคัญของห้องสมุด ได้แก่ บริการให้ยืมหนังสือ บริการหนังสือจอง บริการตอบคาถามและ
ช่วยการค้นคว้า บริการแนะแนวการอ่าน บริการสื่อต่าง ๆ เป็นต้น
กรมวิชาการ (2545, น. 7–8) ได้เสนอองค์ประกอบสาคัญของห้องสมุดไว้ ดังนี้
1. วัสดุสารนิเทศ เป็นองค์ประกอบที่สาคัญที่สุดของห้องสมุด วัสดุสารนิเทศมี 2 ประเภท
ประเภทแรก คือ วัสดุตีพิมพ์ ได้แก่หนังสือประเภทต่าง ๆ วารสาร หนังสือพิมพ์ จุลสาร ภาพ และ
กฤตภาค
2. บุคลากร เป็นองค์ประกอบสาคัญและเป็นผู้ดาเนินงานห้องสมุดให้ประสบความสาเร็จ
ประกอบด้วย บรรณารักษ์ ผู้ช่วยบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุด และนักการภารโรง นักวิชาการหรือผู้ที่
ได้รับมอบหมาย
3. อาคารสถานที่ จาเป็นต้องมีสถานที่จัดห้องสมุด ควรให้ความสะดวกในการไปมาแก่
ผู้ใช้และมีเนื้อที่เพียงพอสาหรับจัดเป็นวัสดุ หนังสือ ครุภัณฑ์การอ่านหนังสือและที่ทางานของบุคลากร
4. ครุภัณฑ์ ใช้เป็นที่เก็บวัสดุสารนิเทศ อานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ครุภัณฑ์ที่จาเป็น
ได้แก่ ชั้นวางหนังสือ ชั้นวารสาร โต๊ะ เก้าอี้ ตู้บัตรรายการจัดให้มีเท่าที่จาเป็นก่อน หากเป็นไปได้ควร
จัดให้มีครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ครุภัณฑ์ควรมีความคงทน สะดวกใน
การเคลื่อนย้ายและรักษาความสะอาด มีขนาดและสัดส่วนพอเหมาะกับการใช้สอย
5. การเงิน หมายถึง แหล่งที่มาของเงินและการใช้จ่ายเงินตามระเบียบของราชการ
แหล่งเงินที่สาคัญ คือ เงินงบประมาณที่ทางราชการจัดสรรให้ในแต่ล ะปี เงินนอกงบประมาณที่ทาง
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สถานศึกษาดาเนินการเอง ผู้รับผิดชอบงานห้องสมุดจาเป็นต้องศึกษาระเบียบเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงิน
ทางราชการและใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณเพื่อดาเนินไปอย่างถูกต้อง
6. การประชาสั มพั น ธ์ มีวัตถุ ประสงค์ คื อ จู งใจให้ ครู ผู้ เรียนและผู้ ส นใจเข้ามารับ
บริการของห้องสมุดมากขึ้น เผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ และความเคลื่อนไหวใหม่ ๆ ของห้องสมุดให้ทราบ ใช้
ประชาสัมพันธ์หลายวิธีและสื่อหลายประเภท
7. ผู้ใช้ หมายถึง ผู้มารับบริการห้องสมุ ดได้แก่ ผู้บริหาร ครู ผู้เรียน และชุมชน เหล่านี้
เป็นองค์ประกอบสาคัญของห้องสมุด เพราะเมื่อตั้งห้องสมุดขึ้นแล้วมีผู้มาใช้บริการน้อยย่อมไม่คุ้มค่ากับ
การลงทุน ควรให้ผู้มาใช้จานวนมาก
สรุปได้ว่า องค์ประกอบที่สาคัญของห้องสมุดนั้นจะประกอบด้วยหลายอย่าง แต่ที่จะทา
ให้ การดาเนิ นการห้ องสมุ ดประสบความส าเร็จ คื อ บุ คลากร งบประมาณ วัสดุ ครุภั ณฑ์ และอุ ปกรณ์
ท้ายสุดคืออาคารสถานที่ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สาคัญที่จะขาดมิได้
1.6 บทบาทของบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกับห้องสมุด
ห้องสมุดสถานศึกษามีบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นผู้สนับสนุน ดูแล กากับติดตาม
หรือดาเนินกิจกรรมของห้องสมุดได้ตามหน้าที่หรือบทบาทของแต่ละบุคคล ซึ่งได้มีผู้กล่าวถึงหน้าที่
หรือบทบาทของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุดไว้ ดังนี้
กุหลาบ ปั้ นลายนาค (2555, น. 12–14) ได้กล่ าวถึงบทบาทของบุ คคลที่ เกี่ ยวข้องกั บ
ห้องสมุดว่ามีโดยใช้ห้องสมุดเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย ได้แก่ ผู้บริหาร
ครูผู้สอน และบรรณารักษ์ มีบทบาท ดังนี้
1. บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา
1.1 ศึกษาวิธีจะสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ห้องสมุด
1.2 ประชุมเพื่อแจ้งนโยบายและกาหนดแนวทางที่จะปฏิบัติในการส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ห้องสมุดให้กับครู
1.3 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดาเนินงานของห้องสมุด
1.4 แจ้งรายละเอียดวิธีการปฏิบัติแก่ครู กาหนดระยะเวลาปฏิบั ติตามแผน มีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน
1.5 มอบหมายงานให้ ฝ่ ายที่ รั บผิ ดชอบดู แลการปฏิ บั ติ อย่ างใกล้ ชิ ด เพื่ อรายงาน
ความก้าวหน้าตลอดจนปัญหาและอุปสรรคที่อาจมีขึ้นในการทางาน
1.6 ติ ด ตามและประเมิ น ผลเป็ น ระยะๆ เพื่ อ แก้ ไขปรั บ ปรุ ง การด าเนิ น งานให้ มี
ประสิทธิภาพ
1.7 ให้ ข วั ญ และก าลั งใจโดยใช้ ค วามเป็ น กั น เอง ในการติ ด ตามงานพร้ อ มให้ ค า
ปรึกษาคาแนะนา แก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
2. บทบาทครู
2.1 ศึ ก ษาหลั ก สู ต รในรายวิ ช าที่ ส อน เพื่ อ เลื อ กเรื่ อ งที่ จ ะสอนควรพิ จ ารณาว่ า
จุดประสงค์ใดที่จะใช้ห้องสมุด
2.2 สารวจหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ ตลอดจนสื่อต่าง ๆ ที่ต้องการใช้ด้วยตนเอง เพื่อ
ดูว่ามีเพียงพอหรือไม่
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2.3 ติดต่อบรรณารักษ์ เพื่อให้เตรียมสิ่งพิมพ์ สื่อต่าง ๆ ไว้เป็นการเฉพาะและขอจอง
ห้องสมุดโดยกาหนดวันเวลาไว้ล่วงหน้า
2.4 แนะนาวิธีค้นคว้าเรื่องราวจากหนังสือสิ่งต่าง ๆ ให้กับผู้เรียน
3. บทบาทของบรรณารักษ์
3.1 จัดหาหนังสือ สิ่งพิมพ์ สื่อ โสตทัศน์ต่าง ๆ ตามความต้องการของครู
3.2 ท าหน้ าที่ เป็ น ผู้ เชื่ อ มโยงระหว่ างครูผู้ ส อน เพื่ อ ให้ ผู้ เรีย นทุ ก ทุ ก คนได้ เข้ าใช้
ห้องสมุด
3.3 ให้คาปรึกษาแนะนาครู ให้รู้แหล่งค้นคว้าและเกิดความพอใจในการใช้เครื่องมือ
และสื่อต่าง ๆ ด้วยตนเอง
3.4 ศึกษาหลักสูตรอย่างละเอียด เพื่อร่วมมือกับครูในการจัดหาหนังสือ สิ่งพิมพ์และ
สื่อต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับรายวิชาที่เปิดสอน
3.5 จัดเตรียมหนังสือสิ่งพิมพ์ สื่อต่าง ๆ ให้พร้อมที่จะบริการก่อนเปิดภาคเรียน
3.6 จัดทาเอกสารบรรณานุกรมของสื่อที่ต้องใช้ โดยมีรายละเอียดตามกฎเกณฑ์ของ
การทาบรรณานุกรม
กรมวิชาการ (2545, น. 187–190) ได้กาหนดบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาห้องสมุด
ไว้ดังนี้
1. ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นผู้มีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งในการกาหนดนโยบายเกี่ยวกับ
การใช้ห้องสมุดเพื่อการเรียนการสอน ให้การสนับสนุน ร่วมมือช่วยเหลืองานห้องสมุด ดังนี้
1.1 ให้ความสาคัญต่อห้องสมุดเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
1.2 ให้ความสนับสนุนด้านการเงินและกาลังคน
1.3 เข้าใจบทบาทของห้องสมุดและให้กาลังใจบรรณารักษ์
1.4 ส่งเสริมให้ครูทาหน้าที่บรรณารักษ์เข้ารับการอบรม ประชุมสัมมนาและศึกษาต่อ
ในสาขาวิชาชีพของตน เพื่อทราบความก้าวหน้า ใหม่ ๆ ในวงการบรรณารักษ์ศาสตร์ และสารสนเทศ
ศาสตร์ และเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติงานระหว่างเพื่อนครูที่ทาหน้าที่บรรณารักษ์ด้วยกัน
1.5 ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนโดยใช้ห้องสมุดอย่างสม่าเสมอ
1.6 เป็นผู้ประสานสัมพันธ์ระหว่างครูที่ทาหน้าที่บรรณารักษ์กับครูผู้สอน
2. บรรณารักษ์ หรือครูทาหน้าที่บรรณารักษ์ เป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญยิ่งในการดาเนิน งาน
ห้องสมุดให้ประสบความสาเร็จในลักษณะห้องสมุดเพื่อการเรียนการสอนโดยเป็นผู้ที่มีบทบาทในการ
บริหารและบริการห้องสมุดเพื่อสะดวกแก่ผู้ใช้ทุกวิถีทาง บรรณารักษ์ทาหน้าที่ ดังนี้
2.1 วางแผนให้สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา
2.2 ร่ ว มกั บ ครู เลื อ กและจั ด หาหนั ง สื อ วารสาร นิ ต ยสาร สิ่ ง พิ ม พ์ จั ด หาสื่ อ /
โสตทัศนวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้เป็นอุปกรณ์การสอน
2.3 ทางานเทคนิคต่าง ๆ เช่น จัดหมวดหมู่หนังสือ ทาบัตรรายการจัดหนังสือขึ้นชั้น
และทากฤตภาค
2.4 ตอบคาถาม และช่วยการค้นคว้า บริการหนังสือเพื่อการค้นคว้า
2.5 บริการข่าวสารและบทความทางวิชาการที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์
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2.6 สอนวิธีใช้ห้องสมุด
2.7 จัดกิจกรรมห้องสมุดและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เช่น เล่าเรื่องจากหนังสือ
จัดประกวดต่าง ๆ จัดป้ายนิเทศวันสาคัญต่าง ๆ
2.8 แนะนาหนังสือใหม่ และหนังสือที่น่าสนใจ
2.9 บริการให้ยืมหนังสือ และสื่อ/โสตทัศนวัสดุต่าง ๆ
2.10 ประชาสัมพันธ์ห้องสมุด
3. ครู ผู้ ส อนรายวิ ชา หมายถึ ง ครู ทุ กคนที่ สอนวิ ชาต่ าง ๆ ในสถานศึ ก ษา ครูผู้ สอนมี
บทบาทสาคัญมากต่อความสาเร็จของการดาเนินงานห้องสมุดเพื่อการเรียนการสอน เพราะเป็นบุคคล
ทีใ่ กล้ชิดกับผู้เรียน มีโอกาสชักจูงผู้เรียนเห็นความสาคัญของห้องสมุด ตลอดจนให้กิจกรรมผู้เรียนเพื่อเข้า
ศึกษาค้นคว้าโดยใช้บริการห้องสมุดและนาหนังสือไปใช้สอนในห้องเรียนด้วย ครูผู้สอนมีหน้าที่ดังนี้
3.1 ร่วมมือกับบรรณารักษ์ หรือครูทาหน้าที่บรรณารักษ์ในการจัดซื้อวัสดุ หนังสือ
เอกสาร วัสดุต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับหลักสูตรและการเรียนการสอน เช่น แนะนารายชื่อหนังสือที่ควร
จัดให้มีในห้องสมุด บริจาคหนังสือเอกสารหรือบอกแหล่งที่ให้ ความอนุเคราะห์ ชักชวนผู้ เรียนบริจาค
หนังสือแก่ห้องสมุด
3.2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งวิทยาการ โดยร่ วมมือกับ
ครูบรรณารักษ์ ดังนี้ คือ พาผู้เรียนเข้าไปศึกษาค้นคว้าในห้องสมุด อธิบายวิธีค้นคว้าอย่างง่าย ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนอ่านหนังสือและค้นคว้าในห้องสมุด
3.3 สนับสนุนผู้เรียนให้เข้าร่วมกิจกรรมห้องสมุด ตลอดจนมีส่วนในการประชาสัมพันธ์งาน
ห้องสมุดเป็นแบบอย่างแก่ผู้ เรียนในการใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งค้นคว้า ด้วยการเข้าใช้อย่างสม่าเสมอ
และปฏิบัติตามระเบียบของห้องสมุดอย่างเคร่งครัด
ศรี รัต น์ เจิ งกลิ่ น จั น ทร์ (2554, น. 155–157) ได้ก ล่ าวถึงบุ ค ลากรที่ เ กี่ ยวข้อ งกั บงาน
ห้องสมุดสถานศึกษา ซึ่งมีจุดมุ่งหมายหลัก คือ เป็นแหล่งส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การศึกษาด้วยตนเอง
ของผู้เรียนต่อจากบ้ านหรือครอบครัว ห้องสมุด จะทาหน้าที่เป็นแหล่ งส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองอย่างดีได้นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือบุคคลหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นผู้กาหนดนโยบายดูแลและควบคุมการเรียนการสอนภายใน
สถานศึกษา โดยส่ งเสริมการใช้ห้ องสมุดและติดตามการสอนของครูอย่างสม่าเสมอ หากมีปัญ หา
อุปสรรคในการสอนโดยใช้ห้องสมุด ควรวางแผนเพื่อแก้ปัญหาต่อไปเพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปตาม
เป้าหมาย ฉะนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาควรสนับสนุนการดาเนินงานและการให้ บริการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ จัดงบประมาณสนับสนุนการดาเนินงานของห้องสมุด ส่งเสริมผู้เรียนให้มนี ิสัยรักการอ่าน
สนับสนุนให้ครูบรรณารักษ์ได้เข้ารับการอบรม ศึกษาดูงานให้ผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบห้องสมุด และให้มี
ส่วนร่วมในการจัดงบประมาณและวางแผนการดาเนินงานห้องสมุด
2. ผู้รับผิดชอบงานห้องสมุด คือ ครูทาหน้าที่บรรณารักษ์ ซึ่งทาหน้าที่โดยตรงต่อการ
ส่ ง เสริ ม นิ สั ย รั ก การอ่ า น ครู บ รรณารั ก ษ์ จ ะต้ อ งหาวิ ธี ก ารต่ า ง ๆ ที่ ท าให้ วั ส ดุ ห้ อ งสมุ ด ได้ ถู ก ใช้
บรรณารักษ์จะต้องทาตัวให้เป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสน่าเข้าหาและเต็มใจให้คาแนะนาช่วยเหลือผู้เรียนและ
ครูที่เข้าไปใช้ห้องสมุด มีความขยันอดทนในการทางาน รู้จักแบ่งเวลาในการทางานให้เหมาะสม ควรมี
เวลาจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้มากและทาอย่างกว้างขวางสม่าเสมอ เลือกกิจกรรมตามความ
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เหมาะสม ให้ความร่วมมือกับครูผู้สอนวิชาต่าง ๆ ในการเตรียมการสอนโดยใช้ห้องสมุด ช่วยเหลือ
ผู้เรียนในการใช้ห้องสมุด แนะนาการใช้คู่มือต่าง ๆ ในห้องสมุด และจัดห้องสมุดให้ดึงดูดความสนใจ
เร้าใจให้อยากเข้าไปใช้ และสร้างบรรยากาศให้อบอุ่นเป็นกันเอง
3. ครูผู้สอน มีส่วนผลักดันให้ผู้เรียนอ่านหนังสือเพิ่มขึ้น สามารถจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยใช้ห้องสมุดได้ทุกวิชา โดยร่วมมื อกับครูบรรณารักษ์การกาหนด ให้ผู้เรียนไปศึกษาค้นคว้า
เรื่องต่าง ๆ เท่ากับการบังคับให้ผู้เรียนไปอ่านหนังสือ เมื่อทุกวิชาทาเช่นนี้ผู้เรียน ต้องอ่านหนังสือมาก
ขึ้น จนกระทั่งเคยชินกับการอ่าน และการค้นคว้าด้วยตนเอง
4. ผู้ ร ายงาน มี ตาแหน่ งเป็ น รองผู้ บ ริห ารสถานศึก ษา ได้รับ มอบหมายให้ มี ความ
รับผิดชอบห้องสมุดสถานศึกษาได้ร่วมมือกับครูบรรณารักษ์ เพื่อวางแผนสนับสนุนให้ครู ผู้เรียนเข้าใช้
ห้ อ งสมุ ด ประชุ ม ปรึ ก ษาคณะกรรมการห้ อ งสมุ ด ทุ ก ครั้ งที่ มี ปั ญ หาอุ ป สรรคร่ว มกั น แก้ ไขให้ ก าร
ดาเนินงานห้องสมุดเป็นไปด้วยดี ผู้รายงานจึงควรได้มีส่วนร่วมในการการจัดกิจกรรมนิสัยรักการอ่าน
และสอนวิธีการใช้ห้องสมุดแก่ผู้เรียนด้วย
วาณี ฐาปนวงศ์ศานติ (2553, น. 4) ได้กล่าวว่า จากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ทาหน้าที่เป็นบรรณารักษ์จึงต้องมีบทบาทหน้าที่ให้เหมาะสม สอดคล้องกับผู้ใช้บริการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
โลกยุคเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยมีบทบาท ดังนี้
1. เป็นนักจัดการและนักบริหาร บรรณารักษ์ต้องรู้วิธีการจัดการเลือกข้อมูลให้เหมาะสม
เพื่อสนองความต้องการของผู้ ใช้บริการ เป็นที่ปรึกษาข้อมูลในด้านข่าวสารและรู้วิธีการบริการข้อมูล
ทันสมัยให้แก่ผู้ใช้ ตลอดจนรู้จักบริหารข้อมูลให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้สูงสุด
2. มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสานสนเทศ ต้องรู้ทุกเรื่อง ไม่เฉพาะสิ่งพิมพ์ รู้วิธีใช้เครื่องมือ
และสารนิเทศทุกรูปแบบและนามาให้บริการ เพื่อให้สอดคล้องกับโลกยุคพัฒนาไร้พรมแดน เป็นโลก
ข่าวสารที่ห้องสมุดต้องเสนอให้แก่ผู้ใช้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเครื่องหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลาย
3. เป็นนักวิจัยและประเมินผลงาน บรรณารักษ์ไม่มีหน้าที่บริการเท่านั้น จาเป็นต้ อง
เป็นนักวิจัย เพื่อจะได้นาผลการวิจัยมาปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลงงานให้ทันสมัยและสนองความ
ต้องการของผู้ใช้ ตลอดจนต้องรู้จักประเมินผลงาน ทั้งส่วนตัวและของผู้ร่วมงานเพื่อการพัฒนางานให้มี
คุณภาพ
4. เป็นนักพัฒนา ด้วยการพัฒนาตนเองและผู้ร่วมงานให้ทันกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อนามาใช้ให้เกิดผลมากที่สุด สนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากรไปพร้อมการเปลี่ยนแปลงของสังคม
จะได้ข้อมูลมาใช้ได้อย่างเหมาะสมเป็นการประหยัดเวลา และเกิดประสิทธิผลมากที่สุด
สรุปได้ว่า บทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องห้องสมุดสถานศึกษา ที่จะดาเนินการห้องสมุดพัฒนา
ก้ าวหน้ ามี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลนั้ น จะประกอบด้ วย ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา รองผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา บรรณารักษ์ ครูผู้สอน และบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้ดูแลห้องสมุด สิ่งสาคัญที่สุดที่จะทา
ให้ห้องสมุดพัฒนาและก้าวหน้าสอดคล้องกับความต้องการของครูและผู้เรียนคือผู้บริหารสถานศึกษา
เพราะจะช่วยให้การตัดสินใจบริหารจัดสรรงบประมาณ ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับห้องสมุดได้เป็นอย่างดี
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1.7 การให้บริการของห้องสมุดสถานศึกษา
ห้ อ งสมุ ด สถานศึ ก ษาที่ ดี ค วรมี ก ารให้ บ ริ ก ารต่ า ง ๆ อย่ า งหลากหลายเพื่ อ ให้ ก าร
ดาเนินงานห้องสมุดประสบผลสาเร็จและทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้ เรียนมีการพัฒนาไปใน
ทิศทางที่ดีได้มีผู้ได้กล่าวถึงการบริการของห้องสมุดสถานศึกษา ไว้ดังนี้
กรมวิชาการ (2545, น. 223–258) ได้แบ่งงานบริการห้องสมุดเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1. บริการห้องสมุด แบ่งการบริการตามกลุ่มเป้าหมายของผู้ใช้ได้ 3 กลุ่ม ดังนี้
1.1 บริการสาหรับผู้เรียนที่ห้องสมุดนิยมจัด มีดังนี้
1.1.1 บริการพื้นฐาน
1) บริการให้อ่าน
2) บริการยืม - คืน
3) บริการหนังสือจอง
1.1.2 บริการตอบคาถามและช่วยการค้นคว้า
1) บริการตอบคาถาม
2) บริการแนะแนวการอ่าน
3) บริการบรรณานุกรม
4) บริการแนะนาการใช้ห้องสมุด
1.1.3 บริการสื่อภาพและเสียง
1.2 บริการสาหรับครู ควรดาเนินการ ดังนี้
1.2.1 บริการยืม - คืน
1.2.2 บริการบรรณานุกรมหรือบริการรายชื่อหนังสือ
1.2.3 บริการสื่อ/โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ
1.2.4 บริการแก่ครูในการนานักเรียนเข้ามาค้นคว้าในห้องสมุด
1.3 บริการชุมชน ควรดาเนินการ 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

21
1. งานรับจ่ายหนั งสือ ได้แก่ การให้คนยืมหนังสื อออกไปใช้นอกห้ องสมุดและรับคืน
หนังสือ มีการเก็บระเบียบการยืมทาสถิติ การยืมรายวัน รายเดือนและรายปี ทาหนังสือทวงผู้ยืมไปเมื่อ
เกินกาหนดส่ง สอดบัตรคืนหนังสือ และเก็บหนังสือเข้าชั้น นอกจากนี้ยังช่วย ให้บริการตอบคาถามที่
ง่ายๆ เช่น การค้นบัตรรายการ และการแจ้งที่อยู่ของหนังสือ เป็นต้น
2. บริการตอบคาถามและหนังสืออ้างอิง แนะนาการใช้หนังสืออ้างอิง
3. บริการแนะแนวการอ่าน เช่น การจัดการเล่าเรื่องหนังสือ นาการอ่านหนังสือ จัดนิทรรศการ
และการจัดแนะแนวการอ่านแบบต่าง ๆ เป็นต้น
4. บริการโสตทัศนวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
5. บริการแนะนาผู้เรียนให้รู้จักหนังสือและห้องสมุด
6. บริการดรรชนีนิตยสารและหนังสือ
7. บริการแปล
8. บริการบรรณานุกรม
9. บริการอื่น ๆ บริการหนังสือสงวน จัดหนังสือให้ใช้เฉพาะชั้นหรือกลุ่ม การช่วย
ค้นคว้าและวิจัยต่าง ๆ
สรุปได้ว่า การบริการห้องสมุดนั้นมีหลายอย่าง ห้ องสมุดสถานศึกษาสามารถเลือกหรือ
กาหนด การให้การบริการแก่ผู้ เรียน ครู และชุมชนได้ตามความเหมาะสมและตามสภาพความพร้อม
ของห้องสมุดของสถานศึกษานั้ น ๆ เพื่อทาให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้ เรียนมีการพัฒ นาไปใน
ทิศทางที่ดี
1.8 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการใช้ห้องสมุดสถานศึกษา
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการใช้ห้องสมุดสถานศึกษาได้มีผู้กล่าวไว้ ดังนี้
กุหลาบ ปั้นลายนาค (2555, น. 15–16) ได้กล่าวถึงขั้นตอนวิธีดาเนินการของครูผู้สอน
โดยใช้ห้องสมุดเพื่อการเรียนการสอน ดังนี้
1. ศึกษาแผนการเรียนในรายวิชาที่จะสอน เพื่อพิจารณาว่าจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ
ใดที่จะสอนโดยใช้ห้องสมุด
2. ศึกษาเนื้อหาสาระที่จะสอนโดยใช้ห้องสมุดเพื่อกาหนดวิธีการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน
3. สารวจหนังสือสิ่งพิมพ์และสื่อต่าง ๆ ว่ามีจานวนเพียงพอหรือไม่
4. วางแผนร่วมกับบรรณารักษ์เกี่ยวกับหนังสือและสื่อต่าง ๆ ว่าจะใช้จานวนเท่าใด
5. ทาบันทึกการสอนตามแผนการสอนอย่างละเอียดเพื่อดาเนินการสอนตามขั้นตอน
6. จองวั น ที่ เวลาที่ จ ะให้ ผู้ เรี ย นมาค้ น คว้ า ในห้ อ งสมุ ด และกิ จ กรรมที่ ต้ อ งการให้
บรรณารักษ์ร่วมมือ
7. แจ้งให้ผู้ เรียนทราบล่วงหน้าว่าจะให้ ผู้เรียนเข้าค้นในห้องสมุดวันเวลาใด กาหนด
หัวข้อและแบ่งกลุ่มมอบหมายงานตามแผนที่วางไว้
8. ครูนาผู้เรียนเข้าห้องสมุดตามวัน เวลาที่จองไว้ โดยดาเนินการตามแผน
8.1 ผู้ เรี ย นแยกตามกลุ่ ม ที่ กาหนดไว้แต่ล ะกลุ่ มมีห นังสื อ สื่ อ ต่าง ๆ ตามที่
บรรณารั กษ์ เตรียมไว้
8.2 ครูอธิบายจุดประสงค์ขอบเขตของเรื่องและหัวข้อต่าง ๆ
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8.3 ต้องการค้นพร้อมทั้งแนะนาหนังสือโดยมีบรรณารักษ์ให้ความร่วมมือ
8.4 ประเมินผลการสอนโดยใช้ห้องสมุดตามลักษณะความเหมาะสมของรายวิชา
เช่น รายงานปากเปล่า เขียนรายงานการอภิปราย การวิจารณ์ เป็นต้น
8.5 ก่อนหมดเวลา 5 นาที ครู ให้ผู้เรียนเก็บสิ่งพิมพ์เพื่อทุกชนิดเข้าที่เดิม
8.6 ครูลงนามในสมุดบันทึกการค้นคว้าเป็นรายวิชาซึ่งห้องสมุดจัดไว้และนาผู้เรียนออก
จากห้องสมุดอย่างมีระเบียบ
การนาผู้เรียนเข้าห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้านี้ ครูต้องควบคุม ดูแลช่วยเหลือ
ไม่ควรปล่อยผู้เรียนไว้ตามลาพังให้เป็นภาระหน้าที่ของบรรณารักษ์ เพราะการที่ผู้เรียนเข้าใช้ห้องสมุด
เพื่อการค้นคว้านั้นอยู่ในความรับผิดชอบของครูเช่นเดียวกับการสอนในชั้นเรียน
1.9 การจัดกิจกรรมของห้องสมุด
ลักษณะของกิจกรรมของห้องสมุดมีดังนี้ (วาณี ฐาปนวงศ์ศานติ, 2553, น. 155–162)
1. กิจกรรมที่จัดในห้องสมุด กิจกรรมประเภทนี้ บรรณารักษ์อาจจัดได้หลายอย่างจะ
เป็ นทั้งกิจกรรมถาวรหรือกิจกรรมชั่วคราว ซึ่ง กิจกรรมบางประเภทจัดได้ทั้งในห้ องสมุดและบนเวที
ดังนั้น บรรณารักษ์ควรจัดให้เหมาะสมกับโอกาส มี กิจกรรมที่สาคัญ เช่น การจัดป้ายนิเทศ การจัด
นิ ท รรศการ การแนะน าวิธีใช้ห้ อ งสมุด การตอบค าถาม การใช้ โสตทั ศ นวัส ดุ การแนะน าหนั งสื อ
การแนะแนวการอ่าน การเล่าเรื่องหนังสือ การเล่านิทาน มุมเกม เป็นต้น
2. กิจกรรมที่เกี่ยวกับวิชาในหลักสูตร ซึ่งมีกิจกรรมที่สาคัญ เช่น การปฐมนิเทศการ
ใช้ห้องสมุด การแนะนาวิธีใช้ห้องสมุด การสอนวิชาการในห้องสมุด การรวบรวมบรรณานุกรมเฉพาะ
วิช าต่าง ๆ การประกวดเรียงความหรือคาขวัญ การวาดภาพประกอบการเล่าเรื่อง นิทรรศการวัน
สาคัญ เป็นต้น
3. กิ จ กรรมที่ จั ด บนเวที กิจกรรมประเภทนี้ เป็ น การรวบรวมผู้ ร่ว มกิจ กรรมเป็ น
จานวนมาก กิจกรรมประเภทนี้จึงต้องเด่น เป็นจุดสนใจในเวลาเฉพาะ การจัดกิจกรรมบนเวที ที่สาคัญ
เช่น การอภิ ป ราย การโต้ ว าที การแสดงละคร (จากตอนใดตอนหนึ่ งของหนั งสื อ ) การเล่ านิ ท าน
ประกอบหุ่น การวาดภาพประกอบการเล่านิทาน การสนทนาเรื่องหนังสือ การแนะนาหนังสือ การเล่า
นิทานจากภาพ เป็นต้น
4. กิจกรรมประเภทแข่งขันหรือประกวดต่าง ๆ เพื่อเป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน
และสนับสนุนการอ่าน อาจจัดกิจกรรมประเภทแข่งขันโดยผู้ชนะจากการตอบควรได้รับรางวัล รางวัลก็
ควรเป็นหนังสือเพื่อให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของกิจกรรม กิจกรรมประเภทนี้อาจซ้ากับกิจกรรมที่จัดใน
ห้องสมุดหรือเกี่ยวกับวิชาในหลักสูตร ซึ่งมีกิจกรรมที่สาคัญ เช่น การแข่งขันตอบปัญหา การประกวดคา
ขวัญและเรียงความ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ การแข่งขันและประกวดการอ่าน เป็นต้น
5. กิจกรรมที่จัดในรูปชุมนุม ห้องสมุดอาจจัดตั้งชุมนุมเพื่อส่งเสริมกิจกรรมห้องสมุด
ได้ สมาชิกจะช่วยเผยแพร่กิจกรรมของห้องสมุดได้อย่างรวดเร็วและเป็นการส่งเสริมการทางานร่วมกัน
ของสมาชิกในชุมนุม กิจกรรมประเภทนี้ เช่น ชุมนุมห้องสมุด ชุมนุมนักอ่าน วันที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุด
เช่น สัปดาห์หนังสือ สัปดาห์ห้องสุมด วันสุนทรภู่ เป็นต้น

23
6. กิจกรรมส่งเสริมความรู้ทั่วไปและการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เป็นกิจกรรม
ที่ควรจั ด ให้ ความรู้ และส่ งเสริ มในการใช้เวลาว่างให้ เป็ นประโยชน์ เช่น การฉายภาพนิ่ ง การฉาย
ภาพยนตร์ การฉายวีดีทัศน์ การจัดนิทรรศการ การอภิปราย การโต้วาที การสนทนา เป็นต้น
สรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมของห้องสมุด เป็นความมุ่งหวังให้เกิดนิสัยการรักการอ่าน การ
ค้นคว้าหาความรู้ของผู้เรียนเป็นสาคัญ และเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ การจัดกิจกรรมห้องสมุด
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและการกระตุ้นนักเรียนได้รักการอ่านศึกษาค้นคว้า บรรณารักษ์ควรระลึกถึงใน
การจั ดกิจ กรรมแต่ล ะครั้งว่ามีวัตถุป ระสงค์ อย่างไร จัดเพื่ อใครจะจัดอย่างไร มีการเตรียมตัวและ
วางแผนอย่างรอบคอบเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นเกิดผลคุ้มค่า ห้องสมุดจึงควรวางแผน
กิจกรรมห้องสมุดไว้ตลอดปีการศึกษา

การอ่าน
1. ความหมายของการอ่าน
ผู้เชี่ยวชาญ และนักการศึกษาด้านการอ่านได้ให้ความหมายของการอ่านไว้ ดังนี้
อรัญญา ฤาชัย (2551, น. 18) ได้ให้ความหมายของการอ่าน หมายถึง กระบวนการแปล
ความหมายของตัวอักษรออกมาเป็นถ้อยคาหรือความเข้าใจตัวอักษรออกมาเป็นความคิด สามารถนา
ความคิดนั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
ศศิธร วงศ์ชาลี (2552, น. 12) ได้ให้ ความหมายของการอ่าน หมายถึง กระบวนการแปล
ความหมายของสัญลักษณ์โดยผ่านกระบวนการทางความคิดไปสู่ความเข้าใจในสิ่งที่อ่าน ซึ่งต้องอาศัย
ทักษะ การวิเคราะห์คา ถอดความ ตีความ ขยายความ และประสบการณ์ของผู้อ่าน
เตือนใจ กรุยกระโทก (2551, น. 15) ได้ให้ความหมายของการอ่าน หมายถึง กระบวนการ
แปลความหมายของตัวอักษร เป็นความคิดโดยอาศัยประสบการณ์เดิมแล้วนาความคิดไปใช้ให้เกิด
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 สิ่งสาคัญที่สุด
ของเรื่องซึ่งจะทาให้มีความเข้าใจต่อสิ่งที่อ่านได้เป็นอย่างดี
2. วัตถุประสงค์ของการอ่าน
วัตถุประสงค์ของการอ่านย่อมแตกต่างกันไปในแต่ละคน ซึ่งในการอ่านครั้งหนึ่งๆ นั้นอาจมี
จุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
นภดล จันทร์เพ็ญ (2549, น. 74–75) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการอ่าน ไว้ดังนี้
1. เพื่อศึกษาหาความรู้
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2. เพื่อความเพลิดเพลินบันเทิงใจ
3. เพื่อหาคาตอบในสิ่งที่ต้องการ
4. เพื่อฝึกทักษะในการอ่านออกเสียง
เตือนใจ กรุยกระโทก (2551, น. 18) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการอ่านไว้ว่า การอ่าน
หนังสือทุกครั้ง ผู้อ่านควรกาหนดวัตถุประสงค์ในการอ่าน ดังนี้
1. เพื่อศึกษาหาความรู้
2. เพื่อความสนุกสนาน
3. เพื่อต้องการอยากรู้
วรรณี โสมประยูร (2554, น. 127–128) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการอ่าน ไว้ดังนี้
1. เพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม เช่น อ่านตารา อ่านบทความ อ่านสารคดี
2. เพื่อความบันเทิง เช่น อ่านนวนิยาย อ่านการ์ตูน อ่านวรรณคดี
3. เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เช่น อ่านหนังสือประเภทชวนหัวต่าง ๆ
4. เพื่อหารายละเอียดของเรื่อง เช่น สารคดี อ่านประวัติศาสตร์
5. เพื่อวิเคราะห์วิจารณ์จากข้อมูลที่ได้ เช่น การอ่านข่าว
6. เพื่อหาประเด็นว่าส่วนใดเป็นข้อเท็จ ส่วนใดเป็นของจริง เช่น การอ่านคาโฆษณาต่าง ๆ
สนิท ตั้งทวี (2554, น. 112) ได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการอ่านไว้ดังนี้
1. เพื่อศึกษาหาความรู้ในเรื่องราวต่าง ๆ โดยย่อ
2. เพื่อสนองความอยากรู้อยากเห็น
3. เพื่อต้องการทราบข่าวสารข้อเท็จจริง
4. เพื่อการศึกษาค้นคว้า
5. เพื่อต้องการให้เป็นที่ยอมรับในวงสังคม
6. เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน
สรุปได้ว่า การอ่านหนังสือของแต่ละคนมีวัตถุประสงค์ของการอ่านแตกต่างกันออกไป เช่น
อ่านเพื่อให้เกิดทักษะการอ่าน เกิดความคิด เกิดความบันเทิงใจและอ่านเพื่อแสวงหาความรู้ การอ่านมี
ความสาคัญต่อชีวิตมนุษย์ ดังนั้นผู้อ่านต้องตั้งวัตถุประสงค์ในการอ่านแต่ละครั้ง จึงจะทาให้ ผู้อ่านจับ
ประเด็นของเรื่องที่อ่าน และบรรลุวัตถุประสงค์ของการอ่านและทาให้มีประสิทธิภาพในการอ่าน
3. ประโยชน์ของการอ่าน
การอ่านเป็นทั กษะที่สาคัญและมีคุณค่าอย่างยิ่งที่ ทาให้ผู้อ่านสามารถใช้เป็นเครื่องมือ
แสวงหาความรู้เพื่อนาไปพัฒนาตนเองและเพื่อการดาเนินชีวิต ซึ่งมี ผู้กล่าวถึงประโยชน์ของการอ่านไว้
ดังนี้
วรรณี โสมประยูร (2554, น. 121) ได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ของการอ่านไว้ ดังนี้
1. การอ่านเป็นเครื่องมือที่สาคัญยิ่งในการศึกษาเล่ าเรียนทุกระดับ ผู้เรียนจาเป็นต้อง
อาศัยทักษะการอ่านทาความเข้าใจเนื้อหาสาระของวิชาการต่าง ๆ เพื่อให้ตนได้รับความรู้และประสบการณ์
ตามที่ต้องการ
2. ในชีวิตประจาวันโดยทั่วไป คนต้องติดต่อสื่อสารเพื่อทาความเข้าใจกับบุคคลอื่น
ร่วมไปกับทักษะการฟัง พูดและการเขียน ทั้งในด้านภารกิจส่วนตัวและการประกอบอาชีพ
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3. การอ่านช่วยให้บุคคลสามารถนาความรู้และประสบการณ์จากสิ่งที่ได้อ่านไปปรับปรุง
และพัฒนาอาชีพหรือธุรกิจการงานที่ตัวเองกระทาอยู่ให้เจริญก้าวหน้าและประสบความสาเร็จ
4. การอ่านสามารถสนองความต้องการพื้นฐานของบุคคลในด้านต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
เช่น ช่วยให้ มั่นคงปลอดภัย ช่วยให้ ได้รับประสบการณ์ ใหม่ ช่วยให้เป็นที่ยอมรับของสังคม ช่วยให้ มี
ชื่อเสียงและเกียรติยศ
5. การอ่านทั้งหลายจะช่วยเสริมให้บุคคลได้ขยายความรู้และประสบการณ์เพิ่มขึ้นอย่าง
ลึกซึ้งกว้างขวาง ทาให้เป็นผู้รอบรู้ เกิดความมั่นใจในการพูดปราศรัย การบรรยายหรือการอภิปราย
ปัญหาต่าง ๆ นับว่าเป็นการเพิ่มบุคลิกภาพและความน่าเชื่อถือให้แก่ตนเอง
6. การอ่านหนังสือหลายประเภทนับว่าเป็นกิจกรรมนันทนาการที่น่าสนใจ เช่น การ
อ่านหนังสือพิมพ์ นิ ตยสาร วารสาร นวนิยาย การ์ตูน เป็นต้น ช่วยให้บุคคลรู้จักใช้เวลาว่างให้ เป็น
ประโยชน์และเกิดความเพลิดเพลินสนุกสนานได้เป็นอย่างดี
7. การอ่านเรื่องราวต่าง ๆ ในอดีต เช่น ศิลาจารึก ประวัติศาสตร์ เอกสารสาคัญทาง
วรรณคดี ฯลฯ ช่วยให้อนุชนรู้จักมรดกทางวัฒนธรรมของคนไทย
สนิท สัตโยภาส (2555, น. 93–94) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการอ่านไว้ ดังนี้
1. ช่ ว ยให้ ผู้ อ่ า นได้ รั บ ความรู้ มี ค วามรอบรู้ ไม่ แ คบอยู่ เฉพาะเรื่ อ ง ยิ่ งถ้ า ได้ อ่ า น
หนังสือพิมพ์ วารสารหรือนิตยสารอยู่เป็นประจาแล้ วก็จะทาให้ผู้อ่านเป็นคนทันสมัย ทันเหตุการณ์
รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก เมื่อเข้าวงสนทนากับใครก็จะร่วมสนทนาได้เข้าใจและเข้า
สังคมได้โดยไม่ขัดเขิน
2. ช่วยพัฒ นาความคิด และยกระดับสติปัญญาให้สูงขึ้น เพราะเมื่ออ่านมากย่อมรู้
มากเมื่อมีความรู้มากย่อมก่อให้เกิดสติปัญญาที่แหลมคม ฉลาดปราดเปรื่องและอ่านถึงขั้นเชี่ยวชาญใน
เรื่องที่สนใจและติดตามอ่านก็ได้
3. ช่วยเป็นเครื่องมือสาคัญของการศึกษา เพราะไม่ว่าผู้ เรียนจะเรียนวิชาใดล้วนต้อง
อาศัยการอ่านช่วยศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพิ่มเติมจากการเรียนในชั้นเรียนทั้งสิ้น
4. ช่วยให้ มีความก้าวหน้าในอาชีพ เพราะการประกอบอาชีพทุกอาชีพย่อมอาศัย
ความรู้ความสามารถ ความชานาญในการทางาน ถ้าบุคคลใดพยายามแสวงหาความรู้ความ สามารถใส่
ตนให้ทันสมัยและสอดคล้องกับวิทยาการใหม่ ๆ อยู่เสมอ ย่อมมีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพมากกว่าผู้
ไม่พัฒ นาตนเอง และวิธีการส าคัญ ประการหนึ่งที่จะได้ความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถใน
วิทยาการใหม่ ๆ คือ “การอ่าน”
5. ช่วยปรับปรุงบุคลิกภาพให้ดีได้ ด้วยเหตุที่มีหนังสือในกลุ่มที่มีเนื้อหา ซึ่งเสนอแนะ
เกี่ยวกับการวางตน การพูดจา การเข้าสังคม การแต่งกาย ตลอดจนแนะนาการปฏิบัติตนไปในทางที่
เหมาะสมและทันสมัยมีอยู่มากมาย ถ้าผู้อ่านได้นาข้อแนะนาเหล่านั้นมาทดลองปฏิบัติตามก็จะทาให้
บุคลิกภาพเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีได้
6. ช่วยแก้ปัญหาในใจได้ เพราะปัญหาที่ ประสบในชีวิตประจาวันอาจมีวิธี แก้ไขใน
หนังสือที่อ่านก็สามารถนามาประยุกต์แก้ปัญหาได้ เช่น ปัญหาชีวิต ปัญหาสุขภาพ ปัญหาการดูแลลูก
ปัญหากฎหมายหรือปัญหาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ เป็นต้น
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7. ช่วยทาให้เกิดความจรรโลงใจ ได้รับความเพลิดเพลิน สนุกสนานช่วยให้จิตใจได้
พักผ่อนหลังจากที่ได้เคร่งเครียดกับงานมา
8. ช่วยให้ใช้เวลาว่างอย่างมีคุณค่าหรือเรียกว่า “การอ่านช่วยฆ่าเวลาให้มีค่า”
สรุป ได้ ว่า การอ่านมี ประโยชน์ ต่อมนุษ ย์ในหลายๆ ด้าน เช่น การพั ฒ นาบุ คลิ กภาพ
พัฒนาความคิด พัฒ นาสติ ปัญญา พัฒนาอาชีพและช่วยแก้ปัญหาได้ เนื่องจากการอ่านเป็นเครื่องมือ
แสวงหาความรู้ ได้ ด้ วยตนเอง ท าให้ ผู้ อ่ านเป็ น คนทั น สมั ย รู้ ข่ าวสารทั น เหตุ ก ารณ์ อี ก ทั้ งยั งสร้ า ง
ประสบการณ์ สร้างความเชื่อมั่นให้ตนเองเป็นที่ยอมรับของสังคม ช่วยให้ผู้อ่านประสบความสาเร็จใน
ด้านการเรียน การประกอบอาชีพและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
4. ประเภทของการอ่าน
การอ่านสามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ใน
การพิจารณา ถ้าหากพิจารณาการอ่านโดยดู วัตถุประสงค์ของการอ่านเป็นหลัก สามารถแบ่งการอ่าน
ได้ ดังนี้
เถกิงกิจ แก้วเสน่ห์ (2555, น. 18) ได้กล่าวถึงประเภทของการอ่านไว้ ดังนี้
1. การอ่ า นเงี ย บ (Silent Reading) การอ่ า นเงี ย บ เป็ น การอ่ า นในใจมี บ ทบาท
ความสาคัญต่อชีวิตประจาวันของคนในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก การอ่านประเภทนี้มีประโยชน์อย่าง
มากทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่ผู้อ่าน ผู้เรียนผู้เรียนดีเด่น ได้คะแนนยอดเยี่ยมจากการสอบมักเป็นผู้เรียน
ที่มีความสามารถในการอ่าน นักธุรกิจหรือผู้มีอาชีพอื่น และผู้ประสบความสาเร็จในชีวิต มักเป็นผู้มี
ความสนใจในการอ่านเช่นเดียวกัน การอ่านเงียบหรือการอ่านในใจ (Silent Reading) มีด้วยกันหลาย
ชนิดดังนี้
1.1 การอ่านข่าวหนังสือพิมพ์
1.2 การอ่านนิยาย นวนิยาย หรือการอ่านเรื่องบันเทิง
1.3 การอ่านบทความหรือสารคดี
1.4 การอ่านตารา แบบเรียน หรือข้อสอบ เป็นต้น
2. การอ่านออกเสียง (Round Reading) การอ่านออกเสียง เป็นการเปล่งเสียงตามตัว
อักษรที่ปรากฏให้ถูกต้องตามอักขรวิธีหรือภาษาโดยใช้อวัยวะเกี่ยวกับการออกเสียง เช่น ริมฝีปาก
เพดาน ลิ้ น ฟัน หรือหลอดเสี ยง เป็ นต้น ให้ เคลื่ อนไหวตามลั กษณะของฐานที่ เกิดแห่ งเสี ยงนั้น ๆ
การอ่านออกเสียงมีหลายชนิด ดังนี้
2.1 การอ่านออกเสียงเมื่อเริ่มเรียน
2.2 การอ่านออกเสียงให้ถูกต้องตามหลักภาษาหรืออักขรวิธี
2.3 การอ่านออกเสียงเพื่อทดสอบวัดผล
2.4 การอ่านข่าวทางวิทยุ
2.5 การอ่านข่าวทางโทรทัศน์
2.6 การอ่านรายงานหรือการอ่านกล่าวตอบรายงาน
2.7 การอ่านบทพากย์ภาพยนตร์หรือบทละคร
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วรรณี โสมประยูร (2554, น. 126) แบ่งประเภทการอ่านจากการวิเคราะห์ตามลักษณะ
กระบวนการอ่านและการจาแนกประเภทการอ่านของนักวิชาการ ด้วยการนามาสังเคราะห์โดยจัด
หมวดหมู่ ประเภทการอ่าน ดังนี้
1. แบ่งโดยคานึงถึงเสียงเป็นหลัก
2. แบ่งโดยยึดสื่อเป็นหลัก
3. แบ่งโดยพิจารณาวิธีการอ่านเป็นหลัก
4. แบ่งโดยมุ่งเน้นที่ความมุ่งหมายในการอ่าน
สรุปได้ว่าการอ่านแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ การอ่านในใจและการอ่านออกเสียง ผู้อ่านต้อง
ฝึกทักษะการอ่าน การออกเสียงพยัญชนะและคาให้ชัดเจน ถูกต้อง แล้วจึงฝึกอ่านในใจเพื่อเน้น ความ
เข้าใจในการอ่าน การอ่านจะได้ผลดีผู้อ่านต้องมี วัตถุประสงค์ของการอ่าน ซึ่งทาให้ผู้อ่านเข้าใจและมี
ประสิทธิภาพในการอ่าน
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โครงการพัฒนาห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนาห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
แผนงาน
วิชาการ
ระยะเวลาดาเนินการ ปีการศึกษา 2562
_____________________________________________________________________
1. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันห้องสมุดสถานศึกษามีความสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งสาหรับการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ดังนั้นเพื่อให้ครูและนักเรียนนักศึกษาได้ใช้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าเพิ่มพูนความรู้ให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของโลก เป็นไปไม่ได้ว่าการเรียนรู้จะอาศัยความรู้สาเร็จรูปที่เคยเรียนมาเพื่อใช้ในการ
ด าเนิ น ชี วิตได้ ตลอดไป พระราชบั ญญั ติ การศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบั บที่ 2)
พ.ศ.2545 มาตรา 24 (3) ที่มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ
ให้ทาได้ คิดเป็น ทาเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง แต่สภาพห้องสมุดของวิทยาลัยเทคนิค
แม่สอดยังต้องพัฒนาอีกหลายด้าน ครูและนักเรียนนักศึกษายังไม่ได้ใช้ห้องสมุดในการจัดการเรียนการ
สอนอย่างจริงจัง ดังนั้นจึงสมควรพัฒนาห้องสมุด วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ให้ เป็นแหล่งการเรียนรู้และ
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เพิ่มพูนความรู้ความสามารถของนักเรียนนักศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อยกระดับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนักศึกษาให้สูงขึ้น
2.2 เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและศึกษาค้นคว้าของนักเรียนนักศึกษา
2.3 เพื่อให้บริการห้องสมุดกับครูและนักเรียนนักศึกษา
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
ครูและนั กเรียนนักศึ กษาของวิทยาลั ยเทคนิคแม่ สอด ใช้ บ ริก ารห้ อ งสมุ ด เพื่ อช่ ว ย
เสริมสร้างกิจกรรมการเรียนการสอน
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
3.2.1 นักเรียนนักศึกษามีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
3.2.2 นักเรียนนักศึกษามีนิสัยรักการอ่านและศึกษาค้นคว้า
3.2.3 ครูและนักเรียนนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการให้บริการของห้องสมุด
4. วิธีการดาเนินโครงการ
4.1 วางแผนดาเนินการพัฒนาห้องสมุด
4.2 ดาเนินการตามแผนการพัฒนาห้องสมุด
4.2.1 ดาเนินการปรับปรุงห้องสมุด
4.2.2 จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
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4.2.3 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนการโดยการใช้ห้องสมุด
4.2.4 จัดกิจกรรมห้องสมุดตามแนวปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้
4.3 นิเทศติดตามการดาเนินการพัฒนาห้องสมุด
4.4 สรุปรายงานการประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
5. งบประมาณในการดาเนินโครงการ
500,000 บาท
6. การประเมินโครงการ
ระยะที่ 1 การประเมิ น ก่ อ นด าเนิ น การโครงการ เป็ น การประเมิ น ความเหมาะสม
ด้านบริบทของโครงการ ความเหมาะสมด้านปัจจัยเบื้องต้นที่ใช้ในการดาเนินโครงการ โดยประเมิน
ในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ระยะที่ 2 การประเมิ น ระหว่ า งด าเนิ น โครงการ เป็ น การประเมิ น ความเหมาะสม
ด้านกระบวนการดาเนินโครงการ 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 และนักเรียนนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการให้บริการของห้ องสมุดวิทยาลัย
เทคนิคแม่สอด

แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินโครงการ
1. ความหมายของการประเมินโครงการ
สุ วิม ล ติรกานั น ท์ (2550, น. 2) ให้ ความหมายของการประเมิน โครงการว่า หมายถึ ง
กระบวนการที่เกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของการดาเนินงาน ซึ่งจะทาให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างทันท่วงที
ในทางตรงกัน ข้ามผลการประเมิน จะไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ค วรหากผลนั้ นไม่ส ามารถใช้ในเวลาที่
เหมาะสม
พิ ส ณุ ฟองศรี (2553, น. 68) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของการประเมิ น โครงการว่ า เป็ น
กระบวนการตัดสินคุณค่าของโครงการในระยะหนึ่งระยะใดหรือทุกระยะ โดยนาสารสนเทศจากการวัด
มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กาหนดไว้ เพื่อตัดสินใจจัดทาโครงการ ทดลองหรือนาร่อง ปรับเปลี่ยน
ระงับ ปรับปรุง ขยายผล หรือยกเลิกโครงการนั่นเอง
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พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2555, น. 71) ได้ให้ ความหมายของการประเมินโครงการว่า หมายถึง
กระบวนการเชิงระบบเพื่อการตรวจสอบหรือบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการ ซึ่งจะ
ช่วยให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ปรับปรุงและ
พัฒนาโครงการ
สตั ฟ เฟิ ล บี ม และแชงเฟี ย ล (Stufflebeam, D.L. And Shinkfield, A.J., 2007) ให้
ความหมายของการประเมินโครงการว่าเป็นกระบวนการบรรยาย เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมาย
การวางแผน การดาเนินการ และผลกระทบเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ
และเพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจในสถานการณ์ของโครงการ
สรุปได้ว่า การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการรวบรวมข้อมูลจากกิจกรรมหรือ
การปฏิบัติการ โครงการโดยมีวิธีการศึกษาอย่างเป็นระบบ เพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติกิจกรรมกับ
เป้ าหมายที่ ก าหนดไว้ว่าบรรลุ วัต ถุ ป ระสงค์ ห รือ ไม่ เพื่ อตั ด สิ น ใจจั ด ท าโครงการ และให้ ท ราบว่ า
โครงการดังกล่าวมีจุดเด่น จุดด้อย ควรปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ดีขึ้นอย่างไร หรือไม่ควรทาโครงการนั้นอีก
ต่อไป
2. ประโยชน์ของการประเมินโครงการ
ประโยชน์ของการประเมินโครงการมีดังต่อไปนี้ (สมคิด พรมจุ้ย, 2552, น. 28)
1. ช่วยให้ได้ข้อมูลและสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อนาไปใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
วางแผนและโครงการ ตรวจสอบความพร้อมของทรัพยากรต่าง ๆ ที่จาเป็นในการดาเนินโครงการ
ตลอดจนการตรวจสอบความเป็นไปได้ในการจัดกิจกรรม
2. ช่วยทาให้การกาหนดวัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจน (กรณีประเมินก่อน
ดาเนินโครงการ)
3. ช่วยในการจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคของการดาเนินงาน
โครงการ
4. ช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับความสาเร็จและความล้มเหลวของโครงการเพื่อนาไปใช้ใน
การตัดสินใจ และวินิจฉัยว่าจะดาเนินโครงการในช่วงต่อไปหรือไม่ จะยกเลิก หรือขยายการดาเนินงาน
โครงการต่อไป
5. ช่วยให้ได้ข้อมูลที่บ่งบอกถึงประสิทธิภาพของการดาเนินโครงการว่าเป็นอย่างไร
คุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่
6. เป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานโครงการ เพราะการประเมินโครงการด้วยตนเองจะทา
ให้ ผู้ป ฏิบั ติงานได้ทราบผลการดาเนินงาน จุดเด่น จุดด้อย และนาข้อมูล ไปใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
รัตนะ บัวสนธ์ (2550, น. 18–19) ได้สรุปประโยชน์ของการประเมินโครงการ ไว้ดังนี้
1. ช่วยในการตัดสินใจนาโครงการไปใช้ ซึ่งได้แก่ การประเมินว่า โครงการที่จัดทาขึ้น
นั้น มีความจาเป็ นมากน้ อย หรือมีความสมเหตุสมผลหรือไม่ มีความเป็นไปได้หรือคุ้มค่ากับเงินทุน
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพียงไร โครงการเป็นที่ต้อ งการสาหรับกลุ่มเป้าหมายหรือจะได้รับการสนับสนุนแค่
ไหน รวมทั้งขนาดและขอบเขตการนาโครงการไปใช้กว้าง หรือแคบ เป็นต้น ข้อมูลจากการประเมิน
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เหล่านี้จะช่วยในการนามาประมวลสรุปตัดสินใจสาหรับผู้บริหารหรือแหล่งทุน ที่จะตัดสินใจอนุมัติการ
นาโครงการดังกล่าวไปดาเนินการใช้ต่อไป
2. ช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดาเนินโครงการโดยต่อเนื่องต่อไปหรือการขยาย
โครงการและการรับรองโครงการ ซึ่งได้แก่ การประเมินภายหลังจากโครงการได้ดาเนินการเสร็จสิ้นไป
แล้ว (ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้) เป็นการประเมินเพื่อจะรู้ว่าโครงการดังกล่าวยังจาเป็นต้องจัด ให้มีอยู่
อีกต่อไปหรือไม่ ผลที่ได้จากการดาเนินโครงการได้รับผลตอบแทนคุ้มค่ากับทุนที่สูญเสียไปมากน้อย
เพียงใดและโครงการที่ดาเนินการไปนั้นก่อให้เกิดผลข้างเคียง (Side Effects) ทั้งทางบวกและทางลบ
หรือไม่
3. ช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงการ ซึ่งเป็นการประเมินเมื่อโครงการ
ได้มีการนาไปดาเนินการใช้ระยะหนึ่ง หรือเป็นการประเมินในช่วงการดาเนินโครงการทั้งนี้โดยทาการ
ประเมิน เพื่อที่จะปรับปรุงส่วนต่าง ๆ ของโครงการ
4. ช่วยให้ ได้รับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการให้ความสนับสนุน โครงการจากแหล่ง
ต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ การพิจารณาความสนับสนุนโครงการสาธารณชน การเมือง แหล่งเงินทุน รวมทั้งนัก
วิชาชีพอื่น ๆ โดยต้องการรู้ว่าแหล่งดังกล่าวนี้มีแหล่งใดบ้างให้การสนับสนุนโครงการอย่างแท้จริงเมื่อมี
การดาเนินโครงการอยู่ในขณะนั้น
5. ช่วยให้ได้รับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการขัดขวางหรือต่อต้านโครงการจากแหล่ง
ต่าง ๆ บางครั้งโครงการดังกล่าวนั้น ก็จะได้รับการขัดขวางหรือต่อต้าน ทาให้การดาเนินโครงการไม่
อาจเป็ นไปได้โดยสะดวก และวัตถุประสงค์ของโครงการที่กาหนดไว้อาจจะไม่ได้รับการตอบสนอง
ดังนั้น การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อพิจารณาว่า แหล่งใดบ้างที่ขัดขวางหรือโครงการจึงเป็น
สิ่งจาเป็น ทั้งนี้เพื่อจะได้หาทางแก้ไขปรับปรุงให้ดาเนินโครงการให้มีความเป็นไปได้โดยสะดวกต่อไป
6. ช่วยให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการพื้นฐานต่าง ๆ ซึ่งหมายถึง การได้รับความรู้
ความเข้าใจในพื้นฐานอื่นที่นอกเหนือจากความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการที่ทาการประเมินแต่ทว่า
มีผลต่อโครงการได้แก่ พื้นฐานด้านการศึกษา ด้านจิตวิทยา ด้านสังคมวิทยา และด้านเศรษฐกิจ เป็น
ต้น
สรุปได้ว่า ประโยชน์ของการประเมินโครงการจะทาให้ตอบวัตถุประสงค์ของการประเมิน
ที่กาหนดไว้ ทาให้เข้าใจรายละเอียดของงานในแต่ละช่วงแต่ละตอนได้อย่างชัดเจน สามารถใช้ข้อมูล
และสารสนเทศในการควบคุมก ากับ ติดตาม การตัดสิ น ความส าเร็จของโครงการ และนาผลการ
ประเมินไปปรับปรุงพัฒนาโครงการให้เกิดการยอมรับของผู้เกี่ยวข้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. ประเภทของการประเมินโครงการ
สตั ฟเฟิ ลบี ม และแชงเฟี ยล (Stufflebeam,D.L.And Shinkfield, A.J., 2007) ได้จาแนก
การประเมินทางการศึกษา ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1. การประเมินเทียม (Pseudo Evaluation) เป็นการประเมิน ที่ผลการประเมินให้
คุณค่า บวกหรือลบโดยไม่สอดคล้องกับคุณค่าที่แท้จริงของเรื่องนั้น แบ่งเป็น 2 ประเภทย่อย คือ แบบ
ที่ถูกการเมืองควบคุม (ประเมิน เพื่ อรับ เพิ่ ม หรือรักษาอิทธิพล อานาจ หรื อ เงิน ตรา) และแบบที่
เกี่ยวข้องกับการเมือง (ประเมินเพื่อเกิดภาพพจน์ที่ดีต่อเรื่องนั้น)

32
2. การประเมิ น กึ่ ง จริ ง (Quasi Evaluation) เป็ น การประเมิ น ที่ อ าศั ย ค าถามที่
เฉพาะเจาะจง วิธีการ มีระบบพอควร แต่อาจจะไม่ได้วัดคุณค่าของเรื่องนั้นก็ ได้ แบ่งเป็น 5 ประเภท
ย่อย ๆ ได้แก่ แบบที่เป็นปรนัย แบบที่อิงหลักการคุ้มค่า (การลงทุนกับผลที่ได้รับ) แบบวิจัยเชิงทดลอง
แบบที่มโี ปรแกรมการตรวจสอบ และแบบที่มีข้อมูลการจัดการ
3. การประเมินที่แท้จริง (True Evaluation) เป็นการประเมินที่มุ่งศึกษาคุณค่าของ
เรื่องนั้น แบ่งเป็น 6 ประเภทย่อยๆ ได้แก่ การให้เครดิตหรือประกาศนี ยบัตรการศึกษาเพื่อนโยบาย
การศึกษาเพื่อการตัดสินใจ การศึกษาเพื่อในด้านผู้บริโภค (เพื่อบริการ) การศึกษาโดยใช้ ลูกค้าเป็น
ศูนย์กลาง (คุณค่าของกิจกรรม) และการศึกษาโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ
รัตนะ บัวสนธ์ (2550, น. 41) ได้แบ่งประเภทของการประเมินโครงการตามวัตถุประสงค์
ของการประเมินโครงการไว้ 3 ประเภท ดังนี้
1. การประเมินผลโครงการก่อนดาเนินงาน
2. การประเมินผลโครงการขณะดาเนินงาน
3. การประเมินผลโครงการภายหลังสิ้นสุดการดาเนินงาน
เยาวดี วิบู ล ย์ ศรี (2553, น. 105) กล่ าวว่า การประเมิ นโครงการนั้ น สามารถจาแนก
ประเภทของการประเมินโดยทั่วไปได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้
1. การประเมินความต้องการจาเป็น
2. การประเมินกระบวนการ
3. การประเมินผลผลิต
4. การประเมินประสิทธิภาพ
สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2551, น. 20) ได้แบ่งการประเมินโครงการไว้ 3 ประเภท ดังนี้
1. ประเภทการประเมินโครงการแบ่งตามจุดมุ่งหมายของการประเมิน แบ่งออกเป็น 2
ประเภทคื อ การประเมิ น เพื่ อ ปรั บ ปรุ งพั ฒ นา เรี ย กว่ า การประเมิ น ความก้ าวหน้ า (Formative
Evaluation) เป็ นการประเมินขณะโครงการหรือกิจกรรมนั้ นด าเนิ นอยู่ ซึ่ งสามารถน าผลประเมิน ไป
ปรับปรุงการดาเนินงานให้ดีขึ้นอย่างทันท่วงที และการประเมินเพื่อตัดสินผล (Summative Evaluation)
เป็นการประเมินเพื่อบ่งชี้ระดับสัมฤทธิผลของโครงการ ซึ่งเป็นการประเมินหลังจากสิ้นสุดโครงการแล้ว
2. ประเภทการประเมิ นโครงการแบ่ งตามหลั กยึ ดในการประเมิ น แบ่ งออกเป็ น 2
ประเภท คื อ การประเมินที่ ยึ ดเป้ าหมายของโครงการหรืองานที่ เป็ นเกณฑ์ ซึ่ งเรียกว่า (Goal-Based
Evaluation) การประเมินตามแนวนี้ เป็นการนาผลวัดมาเปรียบเทียบกับเป้าหมายเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพของโครงการ ส่วนอี กประเภทหนึ่ งเป็น การประเมินที่ เป็ นอิ สระจากเป้ าหมายของโครงการ
(Independent Goal-Based Evaluation) การประเมินตามแนวทางนี้ ผู้ประเมิ นไม่จาเป็ นต้องทราบ
เป้าหมายของโครงการ เป็นการประเมินผลทั้งหมดที่เกิดขึ้นทั้งผลโดยตรงและผลโดยอ้อมของโครงการ
ตลอดจนการประเมินผลกระทบทั้งในทางบวกและทางลบของโครงการ
3. ประเภทการประเมินโครงการแบ่งตามลาดับเวลาที่ประเมินโดย แบ่งการประเมิน
ออกเป็ น 3 ระยะ คื อ ระยะที่ 1 การประเมิ น ก่ อ นน าโครงการไปปฏิ บั ติ (Intrinsic Evaluation)
โดยเฉพาะการวิเคราะห์ ความเหมาะสม ของแผนงานโครงการก่อนเสนอเพื่ อขออนุ มัติให้ ดาเนินการ
กระบวนการดังกล่าว เรียกว่า การวิเคราะห์โครงการ (Project Appraisal or Analysis) ระยะที่ 2 การ
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ประเมินขณะดาเนินโครงการ (On Going Evaluation) เพื่อพิจารณาความก้าวหน้าของโครงการ ผลการ
ประเมินในระยะนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการดาเนินงาน และระยะสุดท้ายคือ การประเมินเมื่อ
เสร็จสิ้นโครงการ (Pay-off Evaluation) เป็นการประเมินผลลั พธ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด เมื่อสิ้นสุดโครงการ
และ หลังจากสิ้ นสุ ดโครงการไประยะหนึ่ง กระบวนการประเมิ นหลังจากโครงการสิ้ นสุดไประยะหนึ่ง
เรียกว่า กระบวนการติดตามผล (Follow-Up Study)
สรุปได้ว่า ประเภทของการประเมินโครงการ สามารถแบ่งได้หลายลักษณะตาม ความ
เหมาะสมของแต่ ล ะโครงการ แต่ โ ดยทั่ ว ไปจะแบ่ ง เป็ น 3 ประเภท ได้ แ ก่ 1) การประเมิ น ก่ อ น
ดาเนินการโครงการ 2) การประเมินระหว่างดาเนินโครงการ 3) การประเมินหลังเสร็จสิ้นโครงการ
4. หลักการประเมินโครงการ
หลักการในการประเมินโครงการ เป็นสิ่งที่จาเป็นในการดาเนินงานทุกๆ โครงการ โดยถือ
ว่า การประเมินโครงการเป็ นกระบวนการที่ช่วยในการให้ข้อมูลหรือช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับ การ
ดาเนินโครงการ จึงมีผู้กล่าวถึงหลักการประเมินโครงการโดยสรุป ดังนี้
เชาว์ อินใย (2553, น. 19) กล่าวถึงหลักการการประเมินโครงการที่มีประสิทธิภาพว่ า
จะต้องเป็นแนวทางในการทางานในอนาคต มีความน่าเชื่อถือ และเป็น วิธีการแบบองค์รวม และการ
ประเมินโครงการต้องตั้งอยู่ บนฐานความเชื่อ แนวคิดหรือปรัชญาที่ว่า เป็นการประเมินเพื่อปรับปรุง
มิใช่ การประเมินเพื่อพิสูจน์จับผิด
เยาวดี วิบู ล ย์ ศรี (2553, น. 19) กล่ าวถึง หลั กการพื้ น ฐานเกี่ยวกับ คุณ ภาพของการ
ประเมินโครงการ ไว้ว่า การประเมินโครงการต้องอิงกระบวนการประเมินที่สาคัญ 3 ส่วน ดังนี้
1. เป้าหมายหรือความต้องการของการประเมินซึ่งเป็นส่วนนาไปสู่คาถามของการ
ประเมินว่า สามารถตอบสนองความต้องการได้ตรงและมากน้อยเพียงใดจากสารสนเทศที่ได้รับ
2. วิธีการประเมิน ซึ่งพิจารณาได้จากวิธีการวัดผล ตลอดจนเครื่องมือการเก็บ ข้อมูล
สถิติ การวิเคราะห์การติดตาม และกลุ่มเป้าหมายที่ใ ห้ข้อมูล โดยพิจารณาว่ากระบวนการประเมินนั้น
สามารถทาให้บรรลุผลการตัดสินใจได้อย่างถูกต้ องตรงตามสภาพ รวมทั้งเหมาะสมกับ บริบท และ
สภาพทั่วไปของโครงการนั้นมากน้อยเพียงใด
3. ผลการประเมิน มีประโยชน์ในการนาไปใช้ ให้ ความยุติธรรมและน่าเชื่อถือ โดย
คานึงถึงความเชี่ยวชาญและคุณธรรมของผู้ประเมินตามที่มุ่งหวังไว้หรือไม่ เพราะเหตุใด
สมหวัง พิธิยานุวัฒ น์ (2551, น. 52) กล่าวว่า การประเมินโครงการที่ดีควรมีลักษณะ
ดังต่อไปนี้
1. มีความเที่ยงสูง (Reliability)
2. มีความตรงสูง (Validity)
3. มีความเป็นปรนัย (Objectivity)
4. ครอบคลุมเรื่องราวที่ต้องการประเมินอย่างครบล้วน
5. มีความสะดวกและประหยัดอีกทั้งมีความเป็นไปได้สูง
6. ต้องให้ผลประเมินเป็นที่ยอมรับ (Creditability) ของทุกฝ่าย
7. ต้องให้ผลการประเมินแก่ผู้บริหารได้ทันท่วงที
8. ควรรบกวนผู้รับผิดชอบโครงการน้อยที่สุด
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9. ควรทาให้ผสมผสานกับกิจกรรมมากที่สุด
10. ควรมีการวางแผนการประเมินก่อนเริ่มโครงการ ตลอดจนแผนการประเมิน ให้
เด่นชัดเป็นขั้นตอน
จากหลักในการประเมินโครงการที่ กล่าวมา สรุปได้ว่า ในการประเมินโครงการนั้น ผลที่
ได้จากการประเมิน จะมี คุณ ภาพมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับ ผู้ประเมิน ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความ
เชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับ มีความรู้ความสามารถในการประเมิน และวิธีการที่นามาใช้ในการประเมิน
จะต้องมีความ เป็นปรนัย (Objectivity) ปราศจากความลาเอียงหรืออคติในทุกรูปแบบโดยเฉพาะผู้
ประเมิน จะต้องตระหนักและพยายามขจัดความลาเอียง ความตรง (Validity) สามารถประเมินในสิ่งที่
ต้องการประเมิน ได้สู ง เครื่องมือ และการใช้เครื่องมือต้องสามารถเก็บข้อมูล ได้ตรงกับเนื้อหาและ
ทฤษฎี หรือโครงการของสิ่งที่ประเมิน และมีความเที่ยง (Reliability) ในการวัด

แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการประเมิน
ปัจจัยสาคัญที่จะทาให้การประเมินโครงการประสบความสาเร็จได้นั้น คือ นักประเมินซึ่งเป็นผู้
ที่มีบทบาทสาคัญและรับผิดชอบในการดาเนินการประเมิน นักประเมินจึงต้องมีหลัก มีแนวคิดและ
แนวทางในการประเมิ น โครงการที่ชัด เจนว่า จะประเมินโครงการเพื่ ออะไร ประเมินอะไรและจะ
ประเมินอย่างไร นักประเมิ นจึงจาเป็นต้องอาศัย “รูปแบบ” ที่จะทาให้ได้แนวคิดและแนวทางในการ
ประเมินซึ่งนักวิชาการด้านการประเมินได้ศึกษา ค้นหา นาเสนอแนวคิดและแนวทางในการประเมินได้
นาไปใช้เป็นตัวแบบในการประเมินที่เรียกกันว่า “รูปแบบการประเมิน (evaluation model)” หรือ
“แนวทางการประเมิน (evaluation approach)” ซึ่งเป็นฐานความคิดและเป็นสิ่งช่วยชี้แนวทางการ
ประเมินให้แก่นักประเมินเพื่อพิจารณากาหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ ประเด็นการ
ประเมิ น หรื อตั ว แปรที่ ใช้ในการประเมิน ได้ อ ย่างเหมาะสม รวมทั้ งกาหนดขั้น ตอน วิธีด าเนิ น การ
ประเมินที่จะช่วยให้ได้สารสนเทศที่มีความถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือและเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ
ของผู้ บ ริ ห ารหรือผู้ รับ ผิ ดชอบโครงการ ดังนั้ นนักประเมินหรือผู้ ที่รับ ผิ ดชอบเกี่ยวกับการประเมิ น
โครงการ จึงควรได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบการประเมิน ต่าง ๆ เพื่อจะช่วยให้มีความรู้ มีแนวคิด
ได้แนวทางที่ชัดเจนและสามารถประยุกต์ใช้รูปแบบในการประเมินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล รวมทั้งสร้างความมั่นใจให้กับนักประเมินว่าจะสามารถดาเนินการประเมินโครงการได้
สาเร็จได้ผลการประเมินที่มีความถูกต้อง และมีความน่าเชื่อถือต่อผู้ใช้ผลการประเมิน คาว่า “รูปแบบ
แบบจาลอง ตัวแบบหรือโมเดล” มาจากภาษาอังกฤษว่า “model” หมายถึง วิธีการถ่ายทอดความคิด
ความเข้าใจ ตลอดทั้งจินตนาการที่มีต่อปรากฏการณ์หรือเรื่องราวใด ๆ ให้ปรากฏโดยการใช้สื่อใน
ลักษณะต่าง ๆ เช่น ภาพวาด ภาพเหมือน แผนภูมิ แผนผัง ต่อเนื่องหรือสมการทางคณิตศาสตร์ เป็น
ต้น เพื่อให้สามารถเข้าใจได้ง่าย และสามารถนาเสนอเรื่องราวหรือประเด็น ต่าง ๆ ได้อย่างกระชับ
ภายใต้ ห ลั ก การอย่ างเป็ น ระบบ ดั งนั้ น รูป แบบจึ งสามารถน าไปใช้ ในลั ก ษณะต่ างกั น คื อ (1) เป็ น
แบบจ าลองในลั ก ษณะเลี ย นแบบ (2) เป็ น ตั ว แบบที่ ใช้ เป็ น แบบอย่ าง (3) เป็ น แผนภาพที่ แ สดง
ความสัมพันธ์ระหว่างสัญลักษณ์และหลักการของระบบ และ (4) เป็นแบบแผนหรือแผนผังของการ
ดาเนินงานอย่างต่อเนื่องด้วยความสัมพันธ์เชิงระบบ (เยาวดี วิบูลย์ศรี, 2553, น. 27)
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1. ความหมายของรูปแบบการประเมิน
รัตนะ บัวสนธ์ (2550, น. 25) ได้ให้ความหมายของรูปแบบการประเมิน หมายถึง การ
ถ่ายทอดแบบหรือภาพจาลองของทฤษฎีการประเมิน ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์อย่างเป็นระบบระหว่าง
ส่ ว นหรื อ สิ่ งต่ าง ๆ ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การประเมิน รูป แบบการประเมิ นจึ งไม่ใช่รายละเอียดหรือ สิ่ งที่
สมบูรณ์เป็นจริงเกี่ยวกับการประเมิน หากแต่รูปแบบการประเมินจะช่วยให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับ
การประเมินได้อย่างเป็นระบบ
ศิ ริ ชั ย กาญจนวาสี (2552, น. 42) ได้ ส รุ ป ความหมายของรู ป แบบการประเมิ น ว่ า
หมายถึง (1) แบบจาลองของจริง (2) ตัวแบบที่ใช้ในเป็นแบบอย่าง (3) รูปแบบที่แสดงความสัมพันธ์
ระหว่างข้อมูล สัญลักษณ์ และหลักการของระบบ และ (4) แบบแผนตัวอย่างของการดาเนินงานที่
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่าง ๆ ในระบบ รูปแบบสามารถจาแนกได้ 3 ลักษณะ คือ (1) รูปแบบ
เชิ งบรรยาย ซึ่ งเป็ น การน าเสนอโดยใช้ ค าบรรยายระบุ ถึ งแนวคิ ด หลั ก การ หรื อ ตั ว แปร และมี
คาอธิบายถึงปรากฏการณ์ด้วยคาบรรยายความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด หลักการ หรือตัวแปรเหล่านั้น
(2) รูปแบบเชิงรูปภาพ เป็นการนาเสนอโดยใช้รูปภาพ หรือสัญลักษณ์จาลองแสดงถึงแนวคิด หลักการ
หรื อ ตั ว แปร และลากเส้ น เชื่ อ มโยงแนวคิ ด หลั ก การ หรื อ ตั ว แปรเหล่ านั้ น และ (3) รูป แบบเชิ ง
คณิ ต ศาสตร์ เป็ น การน าเสนอโดยใช้ สั ญ ลั ก ษณ์ แ ทนแนวคิ ด หลั ก การหรื อ ตั ว แปร และฟั งก์ ชั น
คณิตศาสตร์ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด หลักการหรือตัวแปรเหล่านั้น
พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2555, น. 107) ได้ให้ความหมายของรูปแบบการประเมิน ว่า หมายถึง
กรอบแนวคิด วิธีการหรือแนวทางที่เป็นแบบแผนในการประเมินอย่างเป็นระบบ ซึ่งแสดงให้เห็นสิ่งที่
ควรประเมิ น ขั้ น ตอน หรื อ การะบวนการในการประเมิ น สิ่ งที่ มุ่ งประเมิ น (object) เช่ น นโยบาย
แผนงาน โครงการหรือหลักสูตร ว่าควรพิจารณาประเมินเรื่องอะไรบ้าง (what) ในขณะเดียวกันบาง
รูป แบบอาจมีการเสนอแนะด้วยว่าในการประเมินแต่ล ะรายการหรือแต่ละเรื่องควรพิ จารณาหรือ
ตรวจสอบอย่ างไร ซึ่งเป็ น ลั กษณะของการเสนอแนะวิธีก าร (how) หรือ แนวทางในการประเมิ น
รูป แบบการประเมิ น จึ งเปรี ย บเสมือ น “ไฟส่ องทางหรือ ตัว ช่ วยชี้ ” ให้ นั กประเมิ น ได้ แนวคิ ด และ
มองเห็นแนวทางในการดาเนินการประเมินโครงการที่ครอบคลุม ชัดเจน ซึ่งจะช่วยให้ได้สารสนเทศที่
เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ
2. ประโยชน์ของรูปแบบการประเมิน
รูปแบบการประเมินโครงการมีประโยชน์ ดังนี้ สมคิด พรมจุ้ย (2552, น. 49–50)
1. ช่วยให้นักประเมินเห็นแนวทางหรือได้กรอบแนวคิดในการประเมินที่หลากหลายและ
สามารถตัดสินใจเลือกใช้รูปแบบการประเมินที่เหมาะสมกับสิ่งที่มุ่งประเมิน
2. ช่วยให้การกาหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินมีความคมชัดและครอบคลุมเนื่องจาก
รูปแบบการประเมินแต่ละรูปแบบมีกรอบความคิดเชิงเหตุผล การเลือกใช้หรือประยุกต์ใช้รูปแบบใด
รูปแบบหนึ่งก็มีแนวโน้มที่จะกาหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินให้สอดคล้องกับรูปแบบนั้นได้
3. ช่วยให้การกาหนดตัวแปรหรือประเด็นสาคัญในการประเมินมีความชัดเจน
4. ทาให้ผลงานการประเมินมีความเป็นระบบ ครอบคลุมเป็นที่ยอมรับและสื่อความหมาย
ได้ชัดเจน
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3. แนวทางการเลือกใช้รูปแบบการประเมิน
โดยที่ รู ป แบบการประเมิน โครงการเป็ น กรอบแนวคิ ดหรือตั วแบบในการดาเนิ น งาน
ประเมิน รูปแบบการประเมินแต่ละรูปแบบต่างก็มีที่มาจากความเชื่อพื้นฐานทางปรัชญาหรือแนวคิด
เชิงทฤษฎีที่แตกต่างกัน รูปแบบการประเมินแต่ละรูปแบบจึงมีลักษณะเฉพาะ ข้อดีและข้อจากัดในการ
นาไปใช้ประโยชน์แตกต่างกัน ดังนั้น นักประเมินจึงควรทาความเข้าใจและวิพากษ์วิจารณ์รูปแบบการ
ประเมิ น นั้ น ๆ ให้ ดี เสี ย ก่ อน เพื่ อจะได้ เลื อกใช้รูป แบบการประเมิ น ได้อ ย่างถูก ต้อ ง เหมาะสมกั บ
ลักษณะของประเด็นการประเมิน
เกณฑ์หรือแนวทางการเลือกใช้รูปแบบการประเมินอาจพิจารณาได้จากความสอดคล้ อง
ระหว่างแนวคิดของรูปแบบการประเมินกับประเด็นการประเมิน และวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการ
ประเมินว่าต้องการประเมินเพื่ออะไร เป็นการประเมินเพื่อตัดสินคุณค่าของโครงการ หรือ ประเมินเพื่อ
สรุปผลเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของโครงการ หรือประเมินเพื่อให้ได้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อ
การตัดสิ นใจเกี่ยวกับการประเมินโครงการของผู้ บริหาร ซึ่ง ศิริชัย กาญจนวาสี (2552, น. 128–129)
ได้ให้แนวคิดในการเลือกใช้รูปแบบการประเมินโดยมีสมมติฐานในการเลือกรูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบการประเมินที่เน้นการตัดสินใจน่าจะสนับสนุนหลักการนาผลการประเมินไปใช้
ประโยชน์ได้ดีกว่ารูปแบบการประเมินที่เน้นการตัดสินคุณค่า
2. รู ป แบบการประเมิ นที่ เน้ นการตั ดสิ นใจ เหมาะสมส าหรับผู้ บริห ารหรือผู้ ใช้ ผลการ
ประเมินที่มีความสามารถในเชิงวิชาการสูง เนื่องจากผู้ใช้ผลการประเมินจะต้องเป็นผู้วินิจฉัยคุณค่าด้วย
ตนเองอย่างถูกต้องเสียก่อนจึงจะนาผลการประเมินไปใช้อย่างถูกต้อง
3. รูปแบบการประเมินที่เน้นการตัดสินใจเหมาะสมสาหรับผู้บริหารใช้กับนักประเมินที่มี
ความสามารถในเชิงวิชาการสูงและเป็นผู้เชี่ยวชาญ เพราะสามารถวินิจฉัยคุณค่าได้อย่างถูกต้องกว่าผู้ใช้
ผลการประเมิน แต่อาจมีปัญหาเรื่องการยอมรับและการนาผลการประเมินไปใช้ประโยชน์จากผู้ใช้ผล
การประเมินหรือผู้บริหาร
4. การประเมิ น ด้ วยวิธีธ รรมชาติน่ าจะสนองความต้ องการสารสนเทศได้ ดี แต่ อาจมี
ปัญหาเรื่องความน่าเชื่อถือของผลการประเมิน ในขณะที่การประเมินด้วยวิธีเชิงระบบน่าจะให้ผลการ
ประเมินน่าเชื่อถือ แต่อาจจะไม่ต่อการตอบสนองความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง
5. สถานการณ์ของการประเมินจะเป็นตัวกาหนดรูปแบบการประเมินที่เหมาะสม โดย
จะต้ อ งพิ จ ารณาองค์ ป ระกอบด้ า นผู้ ใช้ ผ ลการประเมิ น นั ก ประเมิ น สิ่ ง ที่ ต้ อ งการประเมิ น และ
สิ่งแวดล้อม
การตัดสินใจว่ารูปแบบการประเมินที่เลือกเหมาะสมหรือไม่เพียงใด ควรพิจารณาจาก
ความต้องการสานสนเทศของผู้ประเมิน วัตถุประสงค์ของการประเมิน ชนิดของการตัดสินใจ ข้อจากัด
ของรูปแบบ ข้อจากัดของการประเมิน ข้อจากัดของเวลาและเงินลงทุน ในการประเมิ นนักประเมินควร
เลื อ กรู ป แบบที่ เหมาะสมกั บ สิ่ งที่ จ ะประเมิ น นั้ น เพี ย งรู ป แบบเดี ย วหรื อ อาจผสมผสานวิ ธี ต่ า ง ๆ
เข้าด้วยกันแล้วกาหนดเป็นแนวทางเฉพาะ (Tailored Model) สาหรับโครงการนั้น
4. รูปแบบการประเมิน
ในการประเมิน ครั้งนี้ไ ด้นาเสนอรูป แบบการประเมิน ต่าง ๆ ดัง นี้ (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 เป็นผู้นาที่สาคัญในการประเมินโครงการ ได้ให้
ความหมายของการประเมินว่า การประเมิน คือ การเปรียบเทียบพฤติกรรมที่เกิดขึ้นกับจุดมุ่งหมายเชิง
พฤติกรรมที่กาหนดไว้ โดยมีความเชื่อว่าจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้อย่างชัดเจน รัดกุม และจาเพาเจาะจงแล้ว จะ
เป็นแนวทางช่วยในการประเมินได้เป็นอย่างดีในภายหลัง เขาได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการประเมิน โดย
เสนอเป็นกรอบความคิด ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1943 โดยเน้นการกาหนดวัตถุประสงค์ของโครงการให้อยู่ใน
รูปของวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม แล้วประเมินความสาเร็จของวัตถุประสงค์เหล่านั้น แนวคิดลักษณะ
นี้เรียกว่า แบบจาลองที่ยึดความสาเร็จของจุดมุ่งหมายเป็นหลัก
ไทเลอร์ มี ความเห็ น ว่าจุ ด มุ่ งหมายของการประเมิน เพื่ อตั ด สิ น ว่าจุด มุ่ งหมายของ
การศึกษาที่ตั้ งไว้ในรู ปของจุ ดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมนั้ นประสบผลส าเร็จหรือไม่ มี ส่ วนใดบ้ างที่ต้ อ ง
ปรับปรุงแก้ไข และถือว่าการประเมินโครงการเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน ลาดับขั้นของการประเมิน
การเรียนการสอนมีดังนี้ กาหนดจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมด้วยข้อความที่ชัดเจน กาหนดเนื้อหาหรือ
ประสบการณ์ทางการศึกษาที่ต้องการให้บรรลุตามความมุ่งหมายที่ตั้งไว้ เลือกวิธีการเรียนการสอนที่
เหมาะสม เมื่อจบบทเรียนจึงประเมินผลโครงการ และทาการทดสอบผลสัมฤทธิ์
การประยุกต์ใช้แนวความคิดของไทเลอร์มาใช้ในการประเมินโครงการ
การประเมินโครงการเกี่ยวกับการเรียนการสอน ควรดาเนินการ ดังนี้
1) กาหนดจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของโครงการทางการศึกษา ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนโดยเขียนในรูปของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
2) จัดเนื้อหาในการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับจุดประสงค์
3) ทาการทดสอบผู้เรียนก่อนทาการเรียนการสอน
4) เลือกวิธีสอนให้เหมาะสม
5) ทาการทดสอบผู้เรียน เมื่อจบการเรียนการสอนแล้ว
6) ประเมินประสิทธิภาพของโครงการด้วยการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลัง
เรียนว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญหรือไม่ และมีนักเรียนร้อยละเท่าไรที่ผ่านเกณฑ์
7) น าผลของการเปรียบเทียบมาศึกษาจุดบกพร่องในการเรียนการสอนเพื่อปรับปรุง
แก้ไขต่อไป
ในปี 1986 ไทเลอร์ได้นาเสนอกรอบแนวคิดของการประเมินโครงการใหม่ (New Tyler
1986) โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 6 ส่วน ดังนี้
1) การประเมินวัตถุประสงค์ (Appraising Objectives)
2) การประเมินแผนการเรียนรู้ (Evaluating the Learning Plan)
3) การประเมินเพื่อแนะแนวในการพัฒนาโครงการ (Evaluation to Guild Program
Development)
4) การประเมินเพื่อนาโครงการไปปฏิบัติ (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)
มาร์ วิน ซี อั ลคิน (Marvin C. Alkin, 1969, pp. 2–7) ได้ เสนอรูปแบบการประเมิ นที่
เรี ยกว่ า CSE (Center for the study of Evaluation Approach) จุ ดเน้ นของการประเมิ นตามแนวคิ ด
ของอัลคิน คือ การประเมินเพื่อการตัดสินใจ อัลคินได้ให้ความหมายของการประเมินว่า เป็นกระบวนการ
กาหนดขอบเขตของสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ การเลือกข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสม การเก็บรวบรวม
ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนาไปสู่การจัดทารายงานสรุปให้กับผู้มีอานาจในการตัดสินใจ ในการเลือก
แนวทางที่เหมาะสมกับการดาเนินงานของโครงการ
จากความหมายของการประเมินตามแนวคิดของอัลคินนั้น การประเมินจะประกอบด้วย
การจัดหา และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อที่จะนาไปใช้ในการตัดสินใจ ในการประเมินจาเป็นจะต้องประเมินในเรื่อง
ต่าง ๆ 5 ด้าน ดังนี้
1) การประเมิ นระบบ (System Assessment) เป็ นการอธิบายหรือพรรณนาสภาพ
ของระบบเพื่อเปรียบเทียบสภาพที่เป็นจริงกับความคาดหวังที่จะเกิดขึ้น การประเมินระบบจะช่วยให้เรา
สามารถก าหนดขอบเขต และวั ตถุ ประสงค์ ที่ เหมาะสม สิ่ งที่ จะต้ องศึ กษา ได้ แก่ ความต้ องการของ
ประชาชน ชุมชนและสังคมที่มีต่อสภาพการณ์ปัจจุบัน สาหรับการประเมินระบบแต่ละส่วน จาเป็นต้องใช้
เทคนิควิธีการต่าง ๆ กัน
2) การประเมินการวางแผนโครงการ (Program Planning) เป็นการประเมินก่อนที่จะ
มีการดาเนินโครงการเพื่อหาข้อมูลข่าวสารมาใช้ในการตัดสินใจพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสมของโครงการ
นักประเมินต้องหาข้อมูลที่แสดงความคาดหวังที่จะบรรลุเป้าหมาย พร้อมกับประเมินผลที่จะได้รั บจากการ
ใช้วิธีการดาเนินงานต่าง ๆ ด้วย เพื่อให้สามารถเห็นข้อเปรียบเทียบในการหาทางเลือกที่เหมาะสม โดยใช้
วิธีการที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะของปัญหา โดยทั่วไปจะใช้การประเมินจากเกณฑ์ภายนอกและจาก
เกณฑ์ภายใน
3) การประเมิ นการน าไปใช้ เพื่ อการด าเนิ นโครงการ (Program Implementation)
เป็ นการประเมินขณะที่โครงการกาลังดาเนินงาน เพื่อตรวจสอบดูว่าการดาเนินโครงการนั้นเป็นไปตาม
ขั้นตอนต่ าง ๆ ที่ ได้วางแผนไว้หรื อไม่ ผลที่ เกิดขึ้นมีความสอดคล้องกับสิ่ งที่ วางแผนไว้หรือคาดหวังไว้
เพียงไร
4) การประเมินเพื่อปรับปรุงโครงการ (Program Improvement) เป็นการประเมินเพื่อ
หาข้อมูลที่ น ามาใช้ในการดาเนิ นโครงการให้ บรรลุจุดมุ่งหมาย และมีผลที่ไม่คาดคิดมาก่อนเกิดขึ้นบ้าง
หรือไม่ ดังนั้น นักประเมินจึงมีบทบาทสาคัญในการที่จะหาข้อมูลเกี่ยวกับความสาเร็จหรือความล้มเหลวใน
ทุกๆ ด้านของโครงการ ตลอดจนผลกระทบของโครงการที่มีต่ อโครงการอื่นเพื่อนามาใช้ในการปรับปรุง
โครงการต่อไป
5) การประเมิ น เพื่ อการยอมรั บ โครงการ (Program Certification) ขั้ น ตอนนี้
นักประเมินต้องหาข้อมูลข่าวสารรายงานต่อผู้มีอานาจตัดสินใจ เพื่อใช้ข้อมูลในการพิจารณาตัดสินคุณค่า
ของโครงการ และศักยภาพในการสรุปอ้างอิงไปสู่สถานการณ์อื่น ๆ หรือนาไปใช้กับโครงการในสถานการณ์
อื่น ๆ ได้กว้างขวางเพียงใด ในขั้นนี้ข้อมูลที่ได้จากนักประเมินจะทาให้ผู้บริหารได้ตัดสินใจว่า ควรจะดาเนิน
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
ความไม่ส อดคล้องระหว่างความคาดหวังกับผลการปฏิบัติการของแผนงาน เขาอธิบายว่ามีความ
ไม่สอดคล้องกัน 5 ชนิด ที่สามารถศึกษาได้จากการใช้ แผนงาน คือ ความไม่ส อดคล้องที่สัมพันธ์กับ
ขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้
ขั้นที่ 1 การออกแบบโครงการ คื อ การก าหนดปั จจั ยที่ ท าให้ เกิ ดการดาเนิ นงาน
กาหนดกระบวนการดาเนินงาน และกาหนดผลที่คาดหวังซึ่งจะได้รับจากการดาเนินงาน
ขั้นที่ 2 การเตรียมพร้อมเป็นการนาปัจจัยที่ทาให้เกิดการดาเนินงานเข้าสู่กระบวนการ
ขั้นที่ 3 กระบวนการที่ใช้เพื่อการดาเนินงาน
ขั้นที่ 4 ผลผลิต
ขั้นที่ 5 การวิเคราะห์เกี่ยวกับการลงทุน
ตามรูปแบบนี้ การประเมินต้องทาโดยผู้ประเมินคณะหนึ่งที่ได้วางมาตรฐานตาม
ความคาดหวังของโครงการเอาไว้ ต่อจากนั้นการประเมินทุกอย่างต้องดาเนินไปโดยการหาข้อมูลใหม่และ
ทาการตัดสินใจโดยใช้มาตรฐานที่วางไว้เป็นเกณฑ์ เป็นรูปแบบที่ช่วยให้หาข้อมูลย้อนกลับ (Feedback)
ในทุกขั้นตอนของการประเมินดังกล่าวข้างต้น และตลอดโครงการอย่างต่อเนื่อง
การประเมินในแต่ละขั้นตอน ถ้าหากพบข้อบกพร่องก็แก้ไขปรับปรุงในขั้นตอนนั้น ๆ
ด้วยวิธีการแก้ปัญหา (Problem Solving) ซึ่งประกอบด้วย การถามตนเอง เพื่อให้ได้คาตอบว่าทาไม
จึงเกิดข้อบกพร่องนั้น ๆ มีอะไรเป็นสาเหตุ และมีวิธีการใดที่สามารถแก้ไขข้อบกพร่องที่มาจากสาเหตุนั้น
เมื่อผู้ประเมินทาการประเมินถึงขั้นที่ 5 แล้ว ถ้าจะดาเนินงานหรือเริ่มวงจรใหม่ก็ต้องทาการออกแบบใหม่
โดยปรับปรุงให้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์การลงทุน ซึ่งตั้งอยู่บนรากฐานของปัจจัยเบื้องต้นใหม่
4.4 รูปแบบการประเมินของสคริฟเว่น (Scriven)
ไมเคิล สคริฟเว่น (Micheal Scriven, 1967, p. 243) ได้ให้ความหมายของการ
ประเมินคือ การเก็บรวบรวมข้อมูล ต่าง ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติการตามระดับของเป้าหมายที่กาหนด
นอกจากนี้ยังกล่าวถึงหน้าที่การประเมินว่ามี 2 ระดับ ดังนี้
1. ระดับวิธีการเน้นจุดมุ่งหมายของการประเมินเพื่อการตัดสินคุณค่า
2. ระดับ การน าไปใช้เน้ นเรื่องบทบาทของการประเมินเพื่ อการนาข้อมูล มาใช้
อย่างเหมาะสม
4.4.1 จุดมุ่งหมายของการประเมิน จุดมุ่งหมายที่สาคัญของการประเมินมี 2 ประการ คือ
1) การประเมินความก้าวหน้า (Formative Evaluation) เป็นการประเมิน
ระหว่างที่โครงการกาลังดาเนินการอยู่ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงโครงการให้ดีขึ้น เพราะการประเมิน
จะช่วยให้ข้อมูลย้อนกลับที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนา
2) การประเมิน ผลสรุป (Summative Evaluation) เป็น การประเมิน
เมื่อสิ้นสุดโครงการ มีจุดมุ่งหมายเพื่อตัดสินคุณค่าของโครงการ ตลอดจนค้นหาสิ่งที่ดีของโครงการ
เพื่อนาไปใช้กับสถานการณ์อื่นที่คล้ายคลึงกันต่อไป
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สคริฟ เว่น ได้เสนอแนะว่า ในเรื่อ งการประเมิน เพื่อ การปรับ ปรุง หรือ ดู
ความก้าวหน้าของโครงการ โดยทาการประเมินความก้าวหน้า (Formative Evaluation) ควรที่จะใช้
นักวิจัยมืออาชีพ ในการดาเนินการประเมินนั้น ควรจะได้แยกหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลต่าง ๆ
ให้ชัดเจน รวมทั้งควรจะได้มีการปรึกษาหารือกันระหว่างนักประเมินกับผู้ดาเนินงานในโครงการด้วย
4.4.2 วิธีการประเมิน ในการประเมินมีวิธีการที่สามารถนามาใช้ได้ 2 วิธี ดังนี้
1) การประเมิ น ก่ อ นมี ก ารปฏิ บั ติ ง านหรื อ การประเมิ น คุ ณ ค่ า ภายใน
(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 การใช้กลุ่มเปรียบเทียบจะเป็นการประหยัดกว่าไม่ต้องทาการศึกษาในระยะยาว
และใช้กลุ่มตัวอย่างมาก ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายมาก นอกจากนี้แล้ว สคริฟเว่น ยังเชื่อว่าการศึกษา
กลุ่มย่อย (Micro-Studies) ด้วยวิธีการเปรียบเทียบจะเป็นประโยชน์มากกว่าการศึกษาประชากรทั้งหมด
(Cross Studies) เพราะทาได้ง่ายและบ่อยครั้งกว่า
4.4.4 คุณค่าและค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
สคริฟเว่นเป็นนักประเมินที่ให้ความสาคัญของการประเมินค่าใช้จ่ายกับผลที่ได้
เขาเชื่อว่า การประเมินจะขาดความสมบูรณ์ ถ้านักประเมินไม่ได้พิจารณาในด้านคุณค่าที่ได้รับโดยการ
เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของโครงการ สิ่งที่ต้องพิจารณามี 3 ประการ ดังนี้
1) ความเป็นประโยชน์ นักประเมินควรจะต้องพิจารณาดูว่าสิ่งที่ได้ลงทุนไปนั้น มี
ประโยชน์มากน้อยเพียงใด คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ไปหรือไม่
2) ขวัญหรือกาลังใจหรือคุณธรรม เป็นสิ่งสาคัญมากในการดาเนินงานโครงการ
ควรพิจารณาด้วยว่า ผลของโครงการจะทาให้ขวัญหรือกาลังใจ หรือคุณธรรมของผู้ร่วมโครงการเป็นอย่างไร
3) ค่าใช้ จ่าย เป็ น เรื่องที่ ส าคัญ มากแต่นั กประเมิ นไม่ ค่อยให้ ค วามสนใจ
เนื่องจากมีความยุ่งยากในการประเมิน
4.4.5 การประเมินไม่ผูกพันกับจุดมุ่งหมาย (Goal-Free Evaluation)
การประเมินโดยทั่วไป นักประเมินจะยึดจุดหมายของโครงการเป็นหลัก
ดูความสอดคล้อง ผลการปฏิบัติงานกับจุดมุ่งหมายของโครงการ แต่สคริฟเว่นมีความเห็นว่า นักประเมินไม่
ควรจะให้ความสนใจเฉพาะจุดมุ่งหมายของโครงการที่ตั้งไว้เพียงอย่างเดียว แต่ควรจะให้ความสนใจกับ
ผลที่เกิดขึ้น จากโครงการ ซึ่งนอกเหนือจากจุดมุ่งหมายของโครงการ ไม่ว่าผลอันนี้จะสอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายของโครงการหรือไม่ หรือผลบางอย่างอาจมีความสาคัญมากก็ได้
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การนาแนวคิดของสคริฟเว่นมาประยุกต์ใช้ในการประเมินผลการเรียนการสอน
อาจดาเนินการได้ ดังนี้
1) ศึกษาจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของการเรียนการสอน
2) พิจารณาความสาคัญของจุดมุ่งหมายที่จะประเมิน
3) กาหนดเกณฑ์ในการประเมินจุดมุ่งหมายแต่ละข้อ
4) สร้างแบบทดสอบให้ครอบคลุมสิ่งที่ต้องการจะประเมิน
5) ตรวจสอบจุดมุ่งหมาย เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน
6) ปรับปรุงแผนทดสอบที่จะใช้เก็บข้อมูล เพื่อให้มีความเที่ยงสูง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ควรตรวจสอบดูความสัมพันธ์ระหว่างจุดมุ่งหมาย เนื้อหาของการเรียนการสอน และเนื้อหา
ของแบบทดสอบ
7) แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมด้วยวิธีการสุ่ม และทาการ
ทดสอบนักเรียนกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม
8) นาผลการทดสอบระหว่างกลุ่ มทดลองและกลุ่ มควบคุมมาเปรียบเทียบกัน
และพยายามศึกษาข้อบกพร่องเพื่อปรับปรุงแก้ไข และนากลับไปใช้ในครั้งต่อไป
ทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นการประเมินความก้าวหน้าของกิจกรรมการเรียนการสอน
สาหรับการประเมินผลรวมสรุปนั้น อาจให้นักประเมินภายนอกเป็นผู้ประเมิน โดยพิจารณาว่าจุดประสงค์
ที่ตั้งไว้นั้นประสบผลสาเร็จมากน้อยเพียงใด
4.5 รูปแบบการประเมินของครอนบาค (Cronbach)
ครอนบาค (Cronbach, 1963, p. 672) ได้เสนอแนวคิดการประเมินซึ่งเรียกว่า
การประเมินยุทธศาสตร์ของการตัดสินใจ การประเมินตามแนวคิดของครอนบาค คือ การรวบรวมข้อมูล
และใช้สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการทางการศึกษา โดยที่โครงการทางการศึกษาจะมี
ขอบเขตครอบคลุมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ทางการศึกษา ซึ่งอาจจะเป็นสื่อการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียน
การสอน หลักสูตรหรือประสบการณ์การเรียนที่สถานศึกษาจัดให้กับผู้เรียน การประเมินจะเกี่ยวข้องกับ
การตัดสินใจหลายเรื่องด้วยกั น ซึ่งจาเป็นต้องอาศัยข้อมูลหลายๆ ด้าน การประเมินจึงประกอบด้ว ย
ขั้น ตอนต่าง ๆ หลายขั้น ตอนและใช้เทคนิควิธีที่แตกต่างกัน ไม่มีการประเมินแบบใดแบบหนึ่งที่จะ
นาไปใช้ได้ในทุกสถานการณ์หรือทุกเหตุการณ์ เช่น กรณีการประเมินหลักสูตรหรือการประเมินโครงการใด
โครงการหนึ่ง จึงไม่ควรใช้การสอบวัดผลการเรียนของผู้เรียนหรือเข้ารับการฝึกอบรมแต่เพียงอย่างเดียว
แต่ควรจะใช้เทคนิควิธีและเครื่องมือวัดหลายชนิด
4.5.1 จุดมุ่งหมายของการประเมิน
ครอนบาคได้กาหนดจุดมุ่งหมายของการประเมินไว้ 3 ประการ ดังนี้
1) เพื่อการปรับปรุงรายวิชา (Course Improvement) โดยการตัดสินว่า
สื่อการเรียนการสอนอะไรหรือวิธีการสอนใดที่ให้ผลเป็นที่น่าพอใจ และมีสิ่งใดที่จะต้องปรับปรุงแก้ไข
2) เพื่อตัดสินเกี่ยวกับตัวบุคคล (Decision about Individual) โดยการสารวจ
ความต้องการของผู้เรียนเพื่อการวางแผนการสอน พิจารณาคุณลักษณะของผู้เรียนเพื่อการคัดเลือก
และการจัดกลุ่ม และการหาข้อมูลเกี่ยวกับความก้าวหน้าและข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้เรียน
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3) เพื่อตัดสินเกี่ยวกับระบบและวิธีการบริหาร (Administrative Regulation)
โดยการพิจารณาว่าระบบการบริหารของสถานศึกษาที่เป็นอยู่นั้นดีหรือไม่ อย่างไร ครูแต่ละคนมีคุณภาพ
หรือประสิทธิภาพเพียงใด
สาหรับการประเมินโครงการเกี่ยวกับการเรียนการสอนนั้น ครอนบาคเห็นว่า
ควรทาการทดสอบทั้งวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้และผลกระทบอื่น (Side Effects) ของโครงการนั้น
จึงเรี ยกรู ปแบบการประเมิน ของครอนบาคว่า รูปแบบการประเมินวัตถุประสงค์ และผลกระทบด้วย
(Goal and Side Effects Attainment Model)
4.5.2 วิธีการประเมิน
ครอนบาคได้เสนอให้ทาการประเมิน 4 ด้าน ดังนี้
1) การศึกษากระบวนการ (Process Studies) เป็นการศึกษาหรือประเมิน
เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการเรียนการสอนในชั้นเรียน เพื่อปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนา
โปรแกรมการเรียนการสอน วิธีการดาเนินการโดยการเก็บข้อมูลจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน
ซึ่งมุ่งเน้นการประเมินความก้าวหน้าของการใช้หลักสูตรหรือความก้าวหน้าของโครงการขณะที่กาลัง
ดาเนินการอยู่
2) การวัดความสามารถทั่วไป (Proficiency Measures) เป็นการประเมิน
ความสามารถของนักเรียนโดยใช้แบบทดสอบมาตรฐาน ครอนบาคให้ความสาคัญกับคะแนนรายข้ อ
มากกว่าคะแนนรวม เพราะคะแนนรวมจะบอกถึงความสาเร็จหรือความล้มเหลวของหลักสูตรหรือ
โครงการ แต่ไม่ให้สารสนเทศที่จะนาไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรหรือโครงการ การวัดความสามารถ
ควรวัดทุกด้าน ไม่ควรจากัดอยู่เฉพาะวัตถุประสงค์เท่านั้น แต่อาจจะวัดสิ่งอื่นที่อยู่นอกเหนือจาก
หลักสูตรหรือโครงการได้ถ้าหากประสงค์ที่จะวัด
3) การวัดเจตคติ (Attitude Measures) เจตคติเป็นผลส่ว นหนึ่งของ
การจัดกิจ กรรมการเรี ย นการสอนหรือกิจกรรมของโครงการ ซึ่งถือว่าเป็น สิ่ งส าคัญ นัก เรียนหรือ
ผู้เข้าร่วมโครงการที่มีเจตคติที่ดีต่อสิ่งใดก็จะมีความสนใจและอยากทาสิ่งนั้น ๆ การวัดเจตคติสามารถ
ทาได้หลายวิธี เช่น การสัมภาษณ์ และการใช้แบบสอบถาม ผลของแบบสอบถามควรดูรายเฉลี่ยของ
กลุ่มที่ตอบแทนที่จะดูผลรายละเอียดของแต่ละบุคคล
4) การติดตามผล (Follow-Up Studies) เป็นการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรหรือโครงการ โดยดูผลที่เกิดขึ้นในภาพรวมว่าผู้ สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรหรือโครงการไป
แล้ ว นั้ น สามารถน าความรู้ ไปใช้ป ระโยชน์ ได้ เพี ย งใด ซึ่ งต้ องใช้เวลาในการติด ตามและรอคอยผล
การศึกษาติดตามผลนี้มีประโยชน์ต่อการปรับปรุงหลักสูตรและรายวิชาที่เรียนหรือโครงการได้น้อย
เพราะมักไม่ทันการ และไม่ทราบว่าจะต้องปรับปรุงหลักสูตรหรือรายวิชาหรือโครงการในส่วนใดบ้าง
แต่จะมีประโยชน์ต่อการวางแผนหลักสูตรหรือโครงการใหม่ต่อไป
4.5.3 การประยุ กต์ ใช้ รู ปแบบการประเมิ น ของครอนบาคเพื่ อการประเมิ น
โครงการ
การน ารูปแบบการประเมิ นของครอนบาคมาประยุกต์ใช้ ในการประเมิ น
โครงการจะช่วยให้ได้สารสนเทศเพื่อใช้ในการปรับปรุงการดาเนินโครงการว่า กิจกรรมส่วนใดจาเป็นต้อง
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ปรั บ ปรุ งแก้ ไข สารสนเทศจะเป็ น ประโยชน์ ต่ อการตั ดสิ นใจของผู้ เกี่ ยวข้ องกั บโครงการ รวมทั้ งได้
สารสนเทศเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการโครงการและองค์การด้วยซึ่งมีแนวทางดาเนินการดังนี้
1) การประเมินจะช่วยให้ได้สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ
ทางการศึกษาที่มีขอบเขตได้หลายเรื่องจึงสามารถประยุกต์ใช้ในการประเมินเพื่อปรับปรุง พั ฒนาทั้ ง
หลักสูตร การเรียนการสอน โครงการฝึกอบรมและโครงการทางการศึกษาต่าง ๆ
2) จุ ดมุ่งหมายของการประเมิ นอาจเลื อกก าหนดได้ ว่า เพื่ อมุ่ งปรับปรุง
รายวิชา โครงการฝึกอบรม การวางแผนส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการฝึกอบรม รวมทั้งการ
ปรับระบบการบริหารจัดการโครงการและองค์การ
3) ด าเนิ นการประเมิ นโครงการในขณะที่ โครงการก าลั งด าเนิ นการอยู่
โดยศึ กษาความก้ าวหน้ าของโครงการและศึ ก ษาปั ญ หาอุ ป สรรคของการด าเนิ น โครงการ แล้ ว ใช้
สารสนเทศจากผลการประเมินเพื่อการตัดสินใจปรับปรุงแก้ไขปัญหาในการดาเนินโครงการ
4) ให้ ความส าคั ญ กั บเจตคติ ของบุ คคลที่ เกี่ ยวข้ องกั บโครงการ จึ งควร
ประเมินเจตคติของผู้ที่รับผลโดยตรงจากโครงการและผู้เกี่ยวข้องกับโครงการนั้น ๆ เพราะเจตคติที่ดีของ
บุคคลจะส่งผลต่อพฤติกรรมของบุคคล ทั้งในเรื่องความสนใจ ความตั้งใจ ความเต็มใจที่จะปฏิบัติหรือให้
ความร่วมมือต่อการดาเนินงานต่าง ๆ
5) ควรดาเนินการประเมินทั้งตามวัตถุประสงค์ของโครงการและผลกระทบ
อื่นที่เกิดนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ของโครงการ
4.6 รูปแบบการประเมินของสเตค (Stake)
โรเบิร์ต อี สเตค (Robert E. Stake, 1975, p. 212) ได้พัฒนารูปแบบการประเมิน
โดยใช้แนวคิดของครอนบาคและสคริฟเว่นเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติ รูปแบบการประเมินของ สเตค ถือ
ได้ว่าเป็นรูปแบบหนึ่งที่นักประเมินนามาประยุกต์ได้อย่างกว้างขวางในการประเมินโครงการ การประเมิน
ตามความคิ ดเห็ นของสเตค หมายถึ ง กระบวนการที่ เกี่ ยวกั บการบรรยายและการตั ดสิ นคุ ณค่ าของ
โครงการ หรือเป็นกระบวนการที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนาไปสู่
การตัดสินใจ จุดมุ่งหมายของการประเมินมี 2 ประการคือ เพื่อต้องการได้ข้อมูลต่าง ๆ ที่นามาบรรยาย
เกี่ยวกับโครงการนั้น และเพื่อต้องการได้ข้อมูลต่าง ๆ ที่สามารถนามาใช้ในการตัดสินคุณค่าของโครงการ
วิธีการประเมิน
สเตคได้เสนอโครงสร้างของรูปแบบการประเมินเคาน์ ทิแนนซ์ (Countenance
Model) ซึ่งตามโครงสร้างของรูปแบบนี้ได้จาแนกข้อมูลการประเมินออกเป็น 2 ส่วน คือ เมตริกซ์บรรยาย
(Description Matric) และเมตริกซ์การตัดสินคุณค่า (Judgment Matric) และได้เสนอว่าก่อนบรรยาย
หรือตัดสินคุณค่าของโครงการใด ๆ นักประเมินควรทาการวิเคราะห์หลักการและเหตุผลของโครงการนั้น ๆ
ด้ ว ย การประเมิ น โครงการตามแนวคิ ด ของสเตค ผู้ ป ระเมิ น จะต้ อ งรวบรวมข้ อ มู ล ที่ แ ท้ จ ริงให้ ได้
เนื่องจากแหล่งข้อมูลมีมากมาย และวิธีการเก็บข้อมูลก็มีหลายวิธี ข้อมูลที่ต้องการคือข้อมูลที่นามาใช้
เพื่อการอธิบายและการตัดสินใจ ตามรูปแบบการประเมินนี้ ได้จาแนกสิ่งที่ต้องพิจารณาในการประเมิน
ออกเป็น 3 ส่วน คือ
1. สิ่งน าหรือปัจจัยเบื้องต้น (Antecedents) หมายถึง สภาพเงื่อนไขหรือ
ปัจจัยต่าง ๆ ในการดาเนินโครงการ
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2. กระบวนการหรือการปฏิบัติ (Transaction) หมายถึง กิจกรรมดาเนิ น
ตามกิจรรมที่ปฏิบัติ พฤติกรรมระหว่างบุคคล ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับอาจารย์ นักเรียนกับนักเรียน เป็นต้น
3. ผลลั พธ์หรือผลการดาเนินงาน (Outcome) หมายถึง ผลผลิ ตที่ได้จาก
โครงการ
ในการประเมิน ผู้ประเมินต้องพิจารณาข้อมูลเพื่อการบรรยายก่อนคือ ต้องมี
การศึกษาความสอดคล้องระหว่างความคาดหวังกับสิ่งเกิดขึ้นจริง และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเบื้องต้น
การปฏิบัติและผลลัพธ์ เมื่อได้ผลอย่างไรแล้วจึงเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กาหนดไว้และมาตรฐานที่
คาดว่าจะให้เกิดขึ้นแล้วตัดสินใจ แนวคิดของสเตคแสดงได้ดังภาพที่ 2.1
ผลที่คาดหวัง
(Intents)
ที่มาของ
การประเมิน

ปัจจัยเบื้องต้น
(Antecedent)
กระบวนการ
(Transactions)
ผลผลิต
(Outcomes)

3

ผลที่เกิดขึ้นจริง มาตรฐานที่ใช้ ที่มาของการตัดสินใจ
(Observation) (Standards)
(judgment)

1

4

2

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 โดยถือว่าเป็นภาวะการณ์ที่เอื้ออานวยให้เกิดผลดังที่คาดหวังไว้
หมายเลข 2 หมายถึง กระบวนการที่เกิดขึ้นในการดาเนินงานตามที่คาดหวัง
ว่าจะเป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ
หมายเลข 3 หมายถึง ผลผลิตที่คาดหวังว่าจะได้รับหลังจากการดาเนินงาน
หมายเลข 4 หมายถึง ปัจจัยที่มีอยู่จริงก่อนที่จะเริ่มโครงการ
หมายเลข 5 หมายถึง กระบวนการดาเนินงานตามที่สังเกตได้จริงจากโครงการ
หมายเลข 6 หมายถึง ผลผลิตที่ได้จริงๆ หลังจากโครงการได้จบ
ตั้งแต่หมายเลข 1 ถึง 6 ผู้ประเมินต้องพิจารณาข้อมูลใน 2 แนว คือ ในแนวดิ่ง
ได้แก่ หมายเลข 1–2–3 และ 4–5–6 ควรมีความสัมพั นธ์กันเพื่อดูว่าปัจจัยเบื้องต้นเอื้ออานวยต่อ
กระบวนการหรือไม่ และทาให้เกิดผลผลิตอย่างสัมพันธ์กันหรือไม่ และในแนวนอนได้แก่ หมายเลข 1–4,
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2–5 และ 3–6 ต้องมีความสอดคล้องกัน ทั้งนี้เพื่อการตรวจสอบว่าข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติจริง ๆ ในแต่ละส่วน
ตามแนวนอนนั้น มีความสอดคล้องกับที่คาดหวังไว้หรือไม่ประการใด และต้องมีการปรับปรุงในส่วนใดบ้าง
ในเมตริกซ์การตัดสินใจจาเป็นต้องใช้เกณฑ์มาตรฐานเพื่อพิจารณาข้ อมูลที่
ได้จากเมตริกซ์การอธิบาย เกณฑ์มาตรฐานนี้อาจมีอยู่ก่อนแล้ว หรือตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการหรือ
ผู้รับผิดชอบโครงการก็ได้ สาหรับที่มาของการตัดสินใจควรให้ผู้ประเมินมีบทบาทด้วย 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)
ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการประเมิน แบบซิปหรือเรียกว่า ซิปโมเดล (CIPP Model) เป็นการ
ประเมินที่เป็นกระบวนการต่อเนื่อง โดยมีจุดมุ่งเน้นที่สาคัญคือ ใช้ควบคู่กับการบริหารโครงการเพื่อหา
ข้ อ มู ล ประกอบการตั ด สิ น ใจอย่ า งต่ อ เนื่ อ งตลอดเวลา วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการประเมิ น คื อ การให้
สารสนเทศเพื่อการตัดสิน ใจ ดังนั้นจึงจาเป็น อย่างยิ่งที่จะต้องมีรายละเอียดที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ตัดสินใจ คาว่า CIPP เป็นคาที่ย่อมากจาก Context, Input, Process, และ Product
สตัฟเฟิลบีมได้ให้ความหมายว่า การประเมินเป็นกระบวนการของการบรรยาย
การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่
เหมาะสม ซึ่งในการประเมิ นเพื่ อให้ ได้ สารสนเทศที่ ส าคัญมุ่งประเมิ น 4 ด้ าน คื อ 1) การประเมินด้านบริบท
(Context Evaluation) 2) การประเมิ น ด้ านปั จจั ยเบื้ องต้ น (Input Evaluation) 3) การประเมิ น ด้ าน
กระบวนการ (Process Evaluation) และ 4) การประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation)
ประเภทของการประเมินและลั กษณะการตัดสิ นใจตามกรอบความคิดของ
รูปแบบการประเมินซิป แสดงได้ดังภาพที่ 2.2
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ประเภทของการประเมิน

ลักษณะการตัดสินใจ

1. ประเมินด้านบริบทของโครงการ
(Context Evaluation)

เลือก/ปรับวัตถุประสงค์
ของโครงการ

2. ประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น
(Input Evaluation)

เลือกแบบ/กิจกรรม/ปรับเปลี่ยน
ปัจจัยเบื้องต้น

3. ประเมินด้านกระบวนการ
(Process Evaluation)

ปรับปรุงแนวทางหรือ
กระบวนการทางาน

4. ประเมินด้านผลผลิต
(Product Evaluation)

ปรับปรุง/ขยายล้มเลิก/
ยุติโครงการ

ภาพที่ 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)
เป็ น การประเมิ น เพื่ อ ให้ ได้ ข้ อ มู ล ส าคั ญ เพื่ อ ช่ ว ยในการก าหนด
วัตถุประสงค์ของโครงการ ความเป็นไปได้ของโครงการ การประเมินบริบทเป็นการประเมินเกี่ยวกับ
นโยบาย ปรัชญา เป้าหมาย แรงกดดันทางเศรษฐกิจและสังคม ความต้องการของบุคคลและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแรงกดดันทางการเมือง ซึ่งเป็นการตรวจสอบเพื่อตอบคาถามต่าง ๆ เช่น
- เป็นโครงการที่สนองปัญหาหรือความต้องการจาเป็นที่แท้จริงหรือไม่
- วัตถุประสงค์ของโครงการชัดเจน เหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายของ
องค์การหรือนโยบายของหน่วยเหนือหรือไม่เพียงใด
- เป็นโครงการที่เป็นไปได้ในแง่ของโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุน
จากองค์การต่าง ๆ หรือไม่เพียงใด
1.2) ประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation: I)
เป็ นการประเมิ นเพื่ อให้ ได้ สารสนเทศส าหรั บการตั ดสิ นใจเกี่ ยวกั บ
วิธีการและกลวิธีดาเนินโครงการเป็นการตรวจสอบความพร้อมของปัจจัยเบื้องต้นต่าง ๆ เช่น บุคลากร
งบประมาณ วัส ดุ อุป กรณ์ สถานที่ เป็น ต้น เป็ น การประเมิน เพื่ อมุ่งเน้น ว่า มีปั จจัยพร้อ มมูล ที่จ ะ
ดาเนิ น การหรื อไม่ แผนหรือโครงการที่เสนอเหมาะสมหรือไม่ ควรปรับปรุงส่ วนใด สารสนเทศที่ได้ใช้
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ประกอบการตั ดสิ นใจเกี่ย วกับ โครงสร้างเพื่ อเลื อกแผนการจัดโครงการ หรือแผนการดาเนิน งานที่
เหมาะสมที่สุดเพื่อให้ได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งเป็นการตรวจสอบเพื่อตอบคาถามที่สาคัญ เช่น
- ปัจจัยที่กาหนดไว้ในโครงการมีความเหมาะสมเพียงพอหรือไม่
- กิจกรรม/แบบ/ทางเลือกที่ได้เลือกสรรแล้ว ที่กาหนดไว้ในโครงการ มี
ความเป็นไปได้และเหมาะสมเพียงใด
1.3) ประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation: P)
เป็นการประเมินเพื่อให้ได้สารสนเทศสาหรับการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
น าโครงการไปปฏิ บั ติ เพื่ อให้ บั งเกิ ดผลส าเร็ จ ซึ่ งเป็ นการประเมิ นขณะด าเนิ นงานหรื อประเมิ นในเชิ ง
ความก้าวหน้าเพื่อปรับปรุงกระบวนการบริหารหรือการดาเนินโครงการ รวมทั้งศึกษาปัญหาและอุปสรรค
จุดเด่น จุดด้อย และข้อบกพร่องของการดาเนินงานตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ และเป็นการรายงาน
ผลการปฏิบัติงานของโครงการนั้น ๆ ด้วย ซึ่งเป็นการตรวจสอบเพื่อตอบคาถามที่สาคัญ เช่น
- การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้หรือไม่ เหมาะสมเพียงใด
กิจกรรมใดทาได้หรือทาไม่ได้เพราะเหตุใด
- เกิดปัญหา อุปสรรค ไม่ราบรื่น ไม่คล่องตัวหรือไม่ อย่างไร
- มีการแก้ไขปัญหาอย่างไร
1.4) การประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation: P)
เป็นการประเมินเพื่อดูว่าผลที่เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดโครงการเป็นไปตาม
วัตถุป ระสงค์หรือตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ โดยอาศัยข้อมูลจากการรายงานผลที่ได้จากการประเมิน
สภาพแวดล้อม ปัจจัยเบื้องต้น และกระบวนการร่วมด้วย ซึ่งเป็นการตรวจสอบเพื่อตอบคาถามที่สาคัญ ๆ
เช่น
- เกิดผล/ได้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่
- คุณภาพของผลลัพธ์เป็นอย่างไร
- เกิดผลกระทบอื่นใดบ้างหรือไม่
มโนทัศน์สาคัญของรูปแบบการประเมินซิปป์ ก็คือจะต้องเป็นการประเมิน
เพื่อให้ได้สารสนเทศสาหรับการตัดสินใจตามช่วงระยะเวลาของการบริหารโครงการ กล่าวคือ การประเมิน
สภาวะแวดล้อม เพื่อการตัดสินใจก่อนริเริ่มจัดทาโครงการ การประเมินปัจจัยเบื้องต้น เพื่อการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการวางแผนดาเนินโครงการ การประเมินกระบวนการเป็นการประเมินเพื่อตั ดสินใจปรับปรุง
กิจกรรมและวิธีดาเนินโครงการ และเมื่อโครงการสิ้นสุดลงจึงประเมินผลผลิตของโครงการเพื่อตัดสิน
คุณค่าและอนาคตของโครงการว่า จะดาเนินงานต่อไปหรือยุติโครงการ ดังนั้นในการประยุกต์ใช้รูปแบบ
การประเมิน ซิปป์ ผู้ประเมินจึงควรทาการประเมินและใช้สารสนเทศประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับ
โครงการหรือสิ่งที่มุ่งประเมินเป็นระยะ ๆ ตามช่วงระยะเวลาของการบริหารจัดการโครงการ มิใช่ไป
ประเมินรวบยอดเมื่อโครงการสิ้นสุดลงแล้ว
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
ที่เป็ น เรื่องของเหตุและผลได้ การใช้การวิเคราะห์ ทางสถิติและวิธีการประเมินส่ วนใหญ่ มักจะเป็น
เทคนิคการทดลองเพื่อดูผลของการวางแผนแบบต่าง ๆ ในสภาพการณ์ทางธรรมชาติ รูปแบบนี้ได้นา
แนวคิดและเทคนิ คของการวางแผนการจั ดการให้ ส อดคล้ องกับการกาหนดงบประมาณ เทคนิคนี้
เรียกว่า PPBS (Planning Programing and Budgeting) เพื่อการสร้างผลผลิตสูงสุด โดยมีความเชื่อ
ที่ว่า ปัจ จัยเบื้องต้น (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Output) มีความสั มพันธ์กันใน
ลักษณะฟังก์ชันการผลิตที่สม่าเสมอและมั่นคง และสามารถวัดได้ผลในเชิงปริมาณ การประเมินตาม
แนวคิดนี้นิยมใช้การทดลอง มีการออกแบบกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม เพื่อหาข้อสรุปเชิงสาเหตุ
ระหว่างปั จ จั ย เบื้ องต้น และผลผลิ ต พร้อมทั้งสรุป ผลที่ได้ว่าบรรลุ เป้ าหมายหรือไม่ ตลอดจนนิ ยม
เปรียบเทียบประสิทธิภาพกับโครงการอื่น ๆ ในแง่ผลผลิตตามที่คาดหมายโดยใช้เกณฑ์การสิ้นเปลือง
ทรัพยากรน้อยที่สุด
1. การประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) เป็นการประเมินว่า ปัจจัยที่ต้องการมี
อะไรบ้างพอเพียงหรือไม่ ภายใต้ปัจจัยนี้มีทางเลือกใด หรือโปรแกรมใดที่เราควรดาเนินการ เพื่อให้
บรรลุจุดมุ่งหมายของโครงการ การประเมินปัจจัยเบื้องต้น ได้แก่ บุคลากร เงิน วัสดุอุปกรณ์ จะช่วยให้
ผู้ดาเนินโครงการเลือกแผนจัดโปรแกรมได้อย่างเหมาะสม หรือถ้าประเมินโครงการที่ดาเนินไปแล้วผล
จากการประเมินปัจจัยก็จะให้คาตอบว่าการดาเนินโครงการที่ทาไปนั้นได้ ดาเนินไปตามแผนที่วางไว้
หรือไม่
2. การประเมินด้านกระบวนการ (Process) เป็นการประเมินว่า ได้นาโครงการไป
ปฏิบัติตามแผนที่ได้กาหนดไว้หรือไม่ การประเมินกระบวนการสามารถทาได้ 2 ลักษณะ คือ มีการ
ประเมินก่อนการนาไปปฏิบัติจริง ซึ่งอาจได้เสนอแนะให้ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติ ได้ในลักษณะที่สอง คือ
การประเมินกระบวนการขณะปฏิบัติอยู่โดยการสังเกตอย่างมีส่วนร่วมจะช่วยให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
แก่คณะกรรมการด าเนิ น โรงการอย่างมาก การให้ ข้อติ ช มอย่างเหมาะสมและทั นท่ ว งทีจะน าไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการในที่สุด
3. การประเมิ น ด้ านผลผลิ ต (Output) เป็ นการประเมิ นผลลั พธ์ ได้ ว่ าเป็ นไปตาม
จุดมุ่งหมายของโครงการหรือไม่ ซึ่งอาจทาได้ทันทีที่โครงการสิ้นสุด และมีการติดตามผลการปฏิบัติงาน
ต่อมาอีกภายหลังในช่วง 6 เดือน เป็นต้น การประเมินช่วยให้การตัดสินใจเกี่ยวกับการรับรอง ล้มเลิก หรือ
ปรับขยายโครงการ ถ้าจะกระทาต่อไป
จากผลการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องสรุปได้ว่าโครงการพัฒนาห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิค
แม่สอดเป็นโครงการที่ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ทาให้มีความจาเป็นที่ต้องการประเมิน
โครงการอย่ างเป็ นระบบ เพื่ อให้ ได้ข้อมูล/สารสนเทศที่ถูกต้องชั ดเจนและเพียงพอที่ จะนามาใช้ในการ
ตัดสินใจปรับปรุงพัฒนาโครงการต่อไป ในการประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
ครั้งนี้ผู้ประเมินจึงใช้การประเมินรูปแบบซิป (CIPP Model) มาเป็นกรอบแนวทางในการประเมิน โดยทา
การประเมินใน 4 ด้าน ดังนี้
1. การประเมิ น ด้ านบริบ ทของโครงการ (Context Evaluation) หมายถึ ง การ
ประเมินความเหมาะสมเกี่ยวกับการพัฒนาห้องสมุดสอดคล้องกับนโยบายของสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา การสร้างความตระหนักเรื่องการพัฒ นาห้ องสมุดให้ กับครู การให้ ความรู้เกี่ยวกับ
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โครงการพัฒนาห้องสมุดให้กับครู แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การจัด เตรียมห้องสมุด การ
จัดแหล่งเรีย นรู้ที่จ าเป็ น ทั้งในและนอกวิทยาลั ย ความต้องการพัฒ นาห้ องสมุดเพื่อพัฒ นาคุณ ภาพ
การศึกษา และการดาเนินกิจกรรมห้องสมุดเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนนักศึกษา
2. การประเมิ น ด้ านปั จจั ย เบื้ องต้ น ที่ ใช้ ในการด าเนิ น โครงการพั ฒ นาห้ อ งสมุ ด
วิท ยาลั ย เทคนิ คแม่ส อด (Input Evaluation) หมายถึง การประเมิน ความเหมาะสมเกี่ยวกับ คณะ
กรรมการบริหารห้องสมุด การจัดสรรงบประมาณสาหรับพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในห้องสมุด การ
จัดสรรงบประมาณสาหรับจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด ครูทาหน้าที่บรรณารักษ์และบุคลากร
ประจาห้องสมุด คู่มือ/เอกสารแนะนาการใช้ห้องสมุด วัสดุ/ครุภัณฑ์ ทรัพยากรสารสนเทศ เทคโนโลยี
จัดเก็บและสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ และความเพียงพอของโต๊ะ/เก้าอี้ ภายในห้องสมุด
3. การประเมินด้านกระบวนการดาเนินโครงการพัฒนาห้องสมุด วิทยาลัยเทคนิค
แม่สอด (Process Evaluation) หมายถึง การประเมินความเหมาะสมของวิธีการ ขั้นตอนต่าง ๆ ของ
การดาเนินโครงการประกอบด้วย การศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการดาเนินงานของห้องสมุด การ
วางแผนพั ฒ นาห้ องสมุดอย่ างเป็ น ระบบ การดาเนิน การพั ฒ นาห้ องสมุดตามเกณฑ์ มาตรฐานของ
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย การจัดสรรทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยการใช้ห้องสมุด การจัดกิจกรรมห้องสมุดตามแนวปฏิบัติกระบวนการเรียนรู้ การ
นิเทศ ติดตาม การดาเนินการพัฒนาห้องสมุดอย่างเป็นระบบ การประเมินผลกิจกรรมการดาเนินงาน
ของห้องสมุด การรายงานสรุปผลการดาเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ และการนาผลการประเมินการ
ดาเนินงานของห้องสมุดมาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาห้องสมุด
4. การประเมิน ด้านผลผลิตของโครงการพัฒ นาห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
(Product Evaluation) หมายถึง การประเมินผลที่เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ ดังนี้
4.1 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนักศึกษา หมายถึง ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นของผู้ เรี ย นทุ ก สาขางานตามโครงสร้า งหลั ก สู ต รของส านั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ที่เปิดสอนในวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ในปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562
4.2 นักเรียนนักศึกษามีนิสัยรักการอ่านและศึกษาค้นคว้า หมายถึง พฤติกรรม
ของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดที่ปฏิบัติการอ่านและศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง
4.3 ความพึ ง พอใจของครูแ ละนั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาต่ อ การให้ บ ริก ารห้ อ งสมุ ด
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด หมายถึง ความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการของครูทาหน้าที่บรรณารักษ์ และ
บุคลากรประจาห้องสมุด การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของห้ องสมุด การบริการตอบคาถามช่วยการ
ค้นคว้า การบริการสืบค้นสารสนเทศจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์/อินเทอร์เน็ต การจัดบริการยืม -คืน การ
บริการเมื่อนานักเรียนนักศึกษาไปเรียน/ศึกษาค้นคว้าที่ห้องสมุด การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของ
ห้องสมุด สภาพแวดล้อมภายในห้องสมุด ความเพียงพอของสื่อ วัสดุอุปกรณ์ และสารสนเทศต่าง ๆ
และความเพียงพอของหนังสือ วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ และจุลสาร

50

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
อุทัยวรรณ หมื่นสมบัติ (2550) ได้ทาการศึกษาเรื่อง “การพัฒนางานห้องสมุดโรงเรียน
บ้านป่ายาง อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย” ผลการวิจัย พบว่า
1. สภาพการด าเนิ นงานพั ฒ นาการด าเนิ นการและให้ บริ การห้ องสมุ ดมี กรอบการ
ดาเนินการ6 ด้าน ได้แก่ งานด้านบริหาร ด้านเทคนิค ด้านบริการ ด้านสนับสนุนการเรียนการสอน ด้าน
กิ จกรรมห้ องสมุ ด และด้ านการสอนการใช้ ห้ องสมุ ดโดยใช้ กระบวนการ PDCA ได้ แก่ การวางแผน
ดาเนินการตามแผน ประเมินผลการดาเนินการ และปรับปรุงแก้ไข
2. งานห้ อ งสมุ ด ของโรงเรี ย นป่ า ยาง ก่ อ นและการพั ฒ นามี ผ ลการปฏิ บั ติ ง าน
ด้านบริการงานเทคนิค งานบริการ งานสนับสนุนการเรียนการสอน งานกิจกรรมห้องสมุดและงานด้าน
การสอนใช้ห้องสมุดฐานระดับปานกลาง งานด้านกิจกรรมห้องสมุด มีการพัฒนาเป็นอันดับ 1 ดีที่สุ ด
นอกนั้นอยู่ในระดับดี
3. เปรียบเทียบความก้าวหน้าของการพัฒนาปรากฏว่า งานที่มีความก้าวหน้ามากที่สุด
คือ งานกิจการห้องสมุดซึ่งได้จัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย ทั้งประกวด แข่งขันตอบปัญหา ส่งเสริมการอ่าน
มีกิจกรรมทุกวัน ทุกสัปดาห์ ทุกเดือนและตลอดปีการศึกษา นักเรียนใช้ห้องสมุดร้อยละ 80
ณั ฐกานต์ ภูมิคอนสาร (2551, น. 114–118) ได้ทาการศึกษาเรื่อง “การประเมินโครงการ
ห้องสมุดมีชีวิตของโรงเรียนในอาเภอวังชิ้น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 2” จานวน 45 โรงเรียน
ผลการประเมิน พบว่า 1) ด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการห้องสมุดมีชีวิต พบว่าผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอนมีความเห็นว่า ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ส่วนบรรณารักษ์ห้องสมุดมีความเห็นว่ามีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก 2) ด้านกระบวนการดาเนินโครงการห้องสมุดมีชีวิต พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอน
มีความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ส่วนบรรณารักษ์ห้องสมุดเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่
ในระดับปานกลาง และ 3) ด้านผลผลิตของโครงการห้องสมุดมีชีวิต พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนบรรณารักษ์ห้องสมุดและนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
อาทร บุ ญคุ้มครอง (2551) ได้ทาการศึกษาเรื่อง “การประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุดมี
ชีวิตเฉลิมพระเกียรติเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ของโรงเรียนบ้านวังจั่น” พบว่า
1. ผลการจัดการห้ องสมุดมีชีวิตเฉลิมพระเกียรติ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ ตามความคิดเห็นของครู โดยภาพรวมมีการดาเนินการอยู่ในระดับมากที่สุด
2. ผลการจั ดกิ จกรรมส่ งเสริ มและสนั บสนุ นการเรียนรู้ที่ เน้ นผู้ เรียนเป็ นส าคั ญโดย
ภาพรวม มีการดาเนินการอยู่ในระดับมากที่สุด
3. ผลประเมินมาตรฐานห้องสมุดมีชีวิต มีดังนี้
3.1 มาตรฐานห้องสมุดมีชีวิตของโรงเรียนบ้านวังจั่น ดาเนินการบริหารจัดการตาม
การประเมินของศึกษานิเทศก์ โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก
3.2 มาตรฐานห้ อ งสมุ ด มี ชี วิ ต ของโรงเรี ย นบ้ านวั งจั่ น ด้ านการจั ด ทรั พ ยากร
สารสนเทศตามการประเมินของศึกษานิเทศก์ โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก
3.3 มาตรฐานห้องสมุดมีชีวิตของโรงเรียนบ้านวังจั่น ด้านการบริหารกิจกรรมเพื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้ ตามการประเมินของศึกษานิเทศก์ โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับดี
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4. ผลการประเมินตามความพึงพอใจต่อการดาเนินกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต มีดังนี้
4.1 ความพึงพอใจต่อการดาเนินกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิตเฉลิมพระเกียรติ เพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ด้านกิจกรรมบริการของห้องสมุด ตามความคิดเห็นของครู โดยภาพรวม
มีความพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
4.2 ความพึ งพอใจต่ อการด าเนิ นกิ จกรรมห้ องสมุ ดมี ชี วิ ต เฉลิ มพระเกี ยรติ เพื่ อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ด้านสนับสนุนการเรียนรู้ ตามความคิดเห็นของครูโดยภาพรวมมี
ความพอใจอยู่ในระดับมาก
4.3 ความพึ งพอใจต่ อการด าเนิ นกิ จกรรมห้ องสมุ ดมี ชี วิ ต เฉลิ มพระเกี ยรติ เพื่ อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ด้านกิจกรรมบริการของห้องสมุด ตามความคิดเห็นของนักเรียน
โดยภาพรวมมีความพอใจอยู่ในระดับมาก
4.4 ความพึ งพอใจต่ อการด าเนิ นกิ จกรรมห้ องสมุ ดมี ชี วิ ต เฉลิ มพระเกี ยรติ เพื่ อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ด้านสนับสนุนการเรียนรู้ ตามความคิดเห็ นของนักเรียน โดย
ภาพรวมมีความพอใจอยู่ในระดับมาก
กรรณิ การ์ นาคอยู่ และคณะ (2552) ได้ทาการศึกษาเรื่อง “การพัฒนาห้ องสมุดให้มีชีวิต
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี” ผลการวิจัยพบว่า
1. สภาพปัญหาและความต้องการใช้บริการสานักวิทยบริการจากกลุ่มผู้ใช้บริการโดย
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 ด้านบุ คลากร เจ้าหน้ าที่ที่ ให้ บ ริการแต่ล ะจุดมีน้ อย เจ้าหน้าที่ ขาด
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี ไม่เต็มใจให้บริการ
1.2 ความต้องการใช้บริการ พบว่า
1.2.1 ด้ านอาคารสถานที่ ต้ องการให้ เชื่ อมต่ ออาคารทั้ งสองหลั งเข้ าด้ วยกั น
ตกแต่งสถานที่ ด้านข้างและด้านหลังให้สวยงาม ปรับปรุงหอสมุดเก่าให้อยู่ในสภาพที่ดี น่าเข้าไปใช้
1.2.2 ด้านทรัพยากรสารนิเทศ ต้องการให้สารวจความต้องการของผู้ใช้ เพื่อจะ
ได้มีทรัพยากรที่ตรงกับความต้องการ ต้องการให้จัดวารสารเย็บเข้าเล่มเป็นชั้นเปิด ส่วนวารสารปัจจุบัน
ต้องการให้จัดตามประเภทวารสาร และต้องการให้จัดมุมเฉพาะด้าน
1.2.3 ด้านบริการ ต้องการให้มีคอมพิวเตอร์ไว้บริการเพียงพอและมีคุณภาพให้
มีการประชาสัมพันธ์หลายรูปแบบ และมีการอบรมเรื่องสืบค้นสารนิเทศ
1.2.4 ด้านบุคลากร ให้เพิ่มเจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างเพียงพอและต้องการให้มี
การอบรมเจ้าหน้าที่ เรื่องการให้บริการภาคเรียนละ 1 ครั้ง
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สาหรับข้อเสนอของผู้ใช้บริการเพื่อพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้องการให้พัฒนาบุคลากร
สานั กวิทยาบริการให้ มีความตระหนั กในการให้ บริการเป็นอันดับแรกสุด รองมาคือ จัดประชาสั มพันธ์
ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ทราบอย่างทั่วถึง
2. ความต้องการพัฒนาบุคลากรให้มีความตระหนักในการให้บริการโดยจัดหลักสูตร
ฝึกอบรม ประกอบด้วย ความรู้สึกในการให้บริการ การรับรู้ความต้องการของผู้อื่น ทักษะการคิด และ
ประโยชน์และความสาคัญในการให้บริการ
3. ประสิทธิภาพของรูปแบบห้องสมุดมีชีวิตโดยทดลองใช้หลักสูตรการฝึกอบรมให้มี
ความตระหนักในการให้บริการ เจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรในระดับมากที่สุด เพื่อจาแนกแต่
ละหน่วยเจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจต่อ
การจัดอบรม ในระดับมากที่สุด และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ในด้าน
คุณลักษณะของเจ้าหน้าที่ กระบวนการให้บริการ และมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวมใน
ระดับปานกลาง โดยมีความพึงพอใจในกระบวนการให้บริการเป็นอันดั บแรก ส่วนความประทับใจใน
การใช้บ ริการ ประทับ ใจในการให้ บ ริการยืม คืนหนังสือเป็นอันดับ แรกและผู้ใช้บริการต้องการให้
ปรับปรุงเรื่องการยิ้มแย้มของเจ้าหน้าที่มากที่สุดเป็นอันดับแรก
วิโชติ จุ ล มณี (2552) ได้ ท าการศึกษาเรื่อง “สภาพการจั ดกิ จกรรมห้ องสมุ ดดี เด่ นใน
โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น” ผลการวิจัยพบว่า
1. สภาพดาเนินการจัดกิจกรรมห้องสมุด ด้านปัจจัยในการดาเนินงานทางโรงเรียนได้
จัดให้เอื้อต่อการดาเนินงานห้องสมุด ดังนี้
1.1 ข้อบังคับและระเบี ยบต่าง ๆ เช่น ระเบียบการใช้ห้องสมุด ระเบียบการยืม
และส่งหนังสือได้จัดไว้ให้ผู้ใช้บริการมองเห็นอย่างเด่นชัด
1.2 กิจกรรมการเสริมการใช้ ห้ องสมุดในแต่ละปี จะจั ดให้ มี กิจกรรมเสริมการใช้
ห้องสมุด ประมาณ 10 กิจกรรม กระบวนการดาเนินงานห้องสมุดได้กาหนดโครงสร้างการบริหารงาน
เป็นคณะกรรมการคือ
1.2.1 คณะกรรมการที่ปรึกษา มีหน้าที่ให้คาปรึกษาและอานวยการ
1.2.2 คณะกรรมการห้ อ งสมุ ดโรงเรียน ได้ แบ่ งเป็ น ฝ่ ายต่ าง ๆ เช่น ฝ่ าย
บริหารและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายเทคนิค ฝ่ายบริการ ฝ่ายกิจกรรมและมีนักเรียนช่วยงานห้องสมุดด้วย
2. การบริหารงานห้องสมุด ผู้บริหารโรงเรียนมีความภาคภูมิใจในกิจกรรมห้องสมุด
โรงเรียนอยู่ในระดับมาก มีการวางแผนการใช้ห้องสมุดประจาปี และสนับสนุนงบประมาณในการจัด
กิจกรรม ปีละประมาณ 15,000 บาท จัดให้มีการประเมินผลและรายงานการดาเนินงานหลังจากจัด
กิจกรรมต่าง ๆ เสร็จสิ้นลง และมีการรายงานผลการจัดกิจกรรมเมื่อสิ้นปีการศึกษาด้วย
3. การด าเนิ น งานและการจั ด กิ จ กรรมของบรรณารั ก ษ์ มี ก ารด าเนิ น งานในรู ป
คณะกรรมการให้ครูมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ กิจกรรมเสริมการใช้ห้องสมุดที่จัดอย่างสม่าเสมอและ
บุคลากรมีส่วนร่วม งบประมาณในการจัดหนังสือเข้าห้องสมุดได้รับจากทางราชการปีละ 8,000 บาท
ผู้บริหารให้ความสนใจโดยติดตามและนิเทศ ประมาณเดือนละ 1 ครั้ง
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4. ผลการดาเนินงานด้านคุณภาพนักเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมห้องสมุด ร้อยละ 86.50 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ด้านเจตคติเกี่ยวกับกิจกรรม
ห้องสมุด พบว่า นักเรียนมีความเห็นด้วยและมีเจตคติที่ถูกต้องอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก ร้อยละ 89.96
5. มีห ลายปั จจั ยที่ ทาให้ โรงเรียนนี้ได้รับการคัดเลื อกให้ เป็นโรงเรียนที่ จั ดกิจกรรม
ห้องสมุดดีเด่น เช่น มีการวางแผนและจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี เกี่ยวกับงานห้องสมุดตามเกณฑ์
มาตรฐานของสมาคมห้ อ งสมุ ด แห่ งประเทศไทย มี ก ารด าเนิ น งานในรูป คณะกรรมการ มี ก ารจั ด
กิจกรรมจูงใจให้นักเรียน ครู มีนิสัยรักการอ่าน ฯลฯ เป็นต้น
ณิชนันท์ พลเวียงพล (2553) ได้ทาการศึกษาเรื่อง “องค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กับการใช้
ห้องสมุดของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี” ผลการวิจัยพบว่า
1. สภาพการใช้ห้องสมุดของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล นักเรียน
ส่วนใหญ่เข้าใช้ห้องสมุดสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง รองลงมา คือ เข้าใช้เดือนละ 1-2 ครั้ง ช่วงเวลาที่เข้าใช้
มากที่ สุ ด คื อ เมื่ อ มี ชั่ ว โมงว่ าง รองลงมาคื อ ในชั่ ว โมงที่ อ าจารย์ ผู้ ส อนมอบหมายให้ ค้ น ข้ อ มู ล จาก
ห้องสมุด เมื่อพิจารณาวัตถุประสงค์ในการเข้าใช้ห้องสมุด พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ใน
การเข้ าใช้ ห้ อ งสมุ ด เพื่ อ ค้ น คว้ าหาความรู้ เพิ่ ม เติ ม มากที่ สุ ด รองลงมาคื อ เพื่ อ ค้ น คว้ าท ารายงาน
ทรัพยากรสารสนเทศส่วนใหญ่ที่นักเรียนใช้มากที่สุดคือ หนังสือ รองลงมาคือหนังสือพิมพ์ บริการที่
นั กเรีย นใช้มากที่ สุ ดคือ บริ การถ่ายเอกสาร รองลงมาคือ บริการยืม - คืน วิธีการค้นหาทรัพยากร
สารสนเทศสาหรับหนังสือและวารสารในห้ องสมุด นักเรียนส่วนใหญ่ใช้วิธีเดินค้นตามชั้นมากที่สุ ด
รองลงมาคือ สอบถามเพื่อน ส่วนโสตทัศนวัสดุใช้วิธีการสอบถามเพื่อนมากที่สุด รองลงมาคือ สอบถาม
บรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่
2. องค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กับการใช้ห้องสมุดของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียน
อุดรพิทยานุกูล เมื่อทดสอบค่าสถิติไคสแคว์ ที่ระดับนัยสาคัญที่ 0.05 พบว่า องค์ประกอบด้านตัว
นักเรียนได้แก่ แผนการเรียน องค์ประกอบด้านห้องสมุดได้แก่ สิ่งอานวยความสะดวกในการให้ บริการ
ด้านบริการ และองค์ประกอบด้านแหล่งความรู้อื่นภายในโรงเรียนมีความสัมพันธ์กับการใช้ห้องสมุด
ของนั กเรีย นอย่างมีนัย สาคัญที่ 0.05 ส่วนองค์ประกอบที่ไม่มีความสัมพันธ์กับการใช้ห้ องสมุดของ
นักเรียน ได้แก่ องค์ประกอบด้าน ตัวนักเรียนได้แก่ เพศ ระดับชั้น องค์ประกอบด้านห้องสมุ ดได้แก่
อาคารสถานที่ ทรั พยากรสารสนเทศ บุคลากรที่ ให้ บริการและองค์ประกอบด้านแหล่ งความรู้อื่ น
ภายนอกโรงเรียน
ยุ วดี บุ ตรเพ็ ชร (2553) ได้ ท าการศึกษาเรื่อง “การพั ฒ นาห้ องสมุดมีชีวิตของโรงเรียน
อุตรดิตถ์ดรุณ”ี ผลการวิจัย พบว่า
1. ความพึ งพอใจของนั ก เรี ย นในการใช้ ห้ อ งสมุ ด โรงเรี ย นของนั ก เรีย นโรงเรีย น
อุตรดิตถ์ดรุณี พบว่าหลังการพัฒนาห้องสมุดแล้วนักเรียนมีความพึงพอใจในการใช้ห้องสมุดโรงเรียน
อยู่ในระดับมาก ในด้านอาคารสถานที่ ทรัพยากรสารสนเทศ ด้านการบริการ และบุคลากรห้องสมุด
2. ความคิดเห็นในการใช้ห้องสมุดโรงเรียนอุตรดิตถ์ของนักเรียนในภาพรวมนักเรียน
เห็นว่าห้องสมุดมีประโยชน์กับนักเรียนมาก ชอบอ่านหนังสือห้องสมุด เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ ห้องสมุด ทาให้นักเรียนได้ผ่อนคลายอารมณ์ และมีความเพลิดเพลิน ช่วยให้รักการค้นคว้า
ส่งเสริมให้รู้จักเลือกสิ่งพิมพ์ รู้จักรักษาสาธารณสมบัติ ห้องสมุดทาให้นักเรียนมีระเบียบวินัยในตนเอง
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เป็นคนตรงต่อเวลาและเห็นว่าห้องสมุดมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการ มีบริการและกิจกรรมที่ส่งเสริม
ให้นักเรียนรักการอ่านมากขึ้น
ปรีชา อาษาวัง (2554, น. 91–92) ได้ทาการศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
การให้ บ ริ ก ารของส านั ก วิท ยบริ ก าร มหาวิท ยาลั ย นครพนม” ผลการวิจั ย พบว่า ด้ า นทรัพ ยากร
สารสนเทศ นักศึกษามีความพึงพอใจคือ หนังสือ เอกสารตาราเรียน หนังสืออ้างอิงและหนังสือวิจัย มี
จานวนเพียงพอต่อการให้บริการ ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ นักศึกษามีความพึงพอใจคือ
ระยะเวลาในการยืม-คืนหนังสือ วารสาร มีความเหมาะสม ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ นักศึกษามีความ
พึงพอใจคือ เจ้าหน้าที่มีความเป็นมิตรและอัธยาศัยดี ด้านสถานที่ สิ่งอานวยความสะดวก นักศึกษามี
ความพึ งพอใจคื อ สภาพแวดล้ อ มภายในห้ อ งสมุ ด มี บ รรยากาศที่ เอื้ อ ต่ อ การใช้ บ ริ ก าร ด้ า นการ
ประชาสัมพันธ์ นักศึกษามีความพึงพอใจคือ ข้อมูลอยู่บนเว็บไซต์ชัดเจนและทันสมัย ข้อเสนอแนะเพื่อ
ปรั บ ปรุ ง คื อ ควรปรั บ ปรุ ง การประชาสั ม พั น ธ์ ข องห้ อ งสมุ ด ให้ ทั น สมั ย และมี เพิ่ ม ช่ อ งทางการ
ประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น จากปัญหาที่เกิดขึ้นนักศึกษาส่ว นใหญ่ไม่ชอบเข้าดูเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
หรือห้องสมุดเท่าที่ควร ควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้นแต่บางช่องทางนักศึกษาอาจยัง
ไม่รู้จักหรือให้ความสนใจเท่าที่ควร
ยุ วดี เพชระ และคณะ (2555, น. 32–34) ได้ ท าการศึกษาเรื่อง “ความพึ งพอใจของ
ผู้รับบริการต่อห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ 2554” ผลการวิจัยพบว่า ด้าน
กระบวนการ /ขั้นตอนการให้บริการ คือผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อความถูกต้องในการให้บริการ
ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร คือผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อบุคลากรที่ให้บ ริการอย่างเสมอภาคภายใต้
ระเบียบของห้องสมุด ด้านสถานที่/สิ่งอานวยความสะดวก คือ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อความ
สะอาดของห้องสมุดโดยรวม ด้านทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด คือ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
ต่อทรัพยากรสารสนเทศที่มีความทันสมัย ด้านบริการของสมุด คือ ผู้รั บบริการมีความพึงพอใจต่อการ
น าเทคโนโลยี ม าประยุ ก ต์ ใช้ ในการให้ บ ริ ก ารที่ ส ะดวกรวดเร็ว และด้ า นการประชาสั ม พั น ธ์ คื อ
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย เช่นเว็บไซต์ อีเมล์ จดหมาย
ข่าว Facebook และ Twitter เป็นต้น
พิทยา สังขะเลขา (2555, น. 118) ได้ทาการศึกษาเรื่อง “การประเมินโครงการพัฒ นา
ห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียนบ้านไสยูงปัก ” ผลการประเมินพบว่า 1) ผลการประเมินโครงการใน
ภาพรวมของโครงการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมาก 2) ผลการประเมินปัจจัยเบื้องต้น
ที่ใช้ในการดาเนินโครงการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมากทุกตัวชี้วัด เรียงตามลาดับจาก
ค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยได้แก่ความเหมาะสมของสถานที่ในการดาเนินงานโครงการ ความพร้อมของ
บุ ค ลากร ความพร้ อ มของงบประมาณ และความพร้ อ มของวั ส ดุ อุ ป กรณ์ 3) ผลการประเมิ น
กระบวนการดาเนิ น โครงการ พบว่าผ่ านเกณฑ์การประเมินในระดับมากทุกตัวชี้วัดเรียงลาดับจาก
ค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยได้แก่ กระบวนการดาเนินงานกิจกรรมตามโครงการ การนิเทศ กากับติดตาม
และการประเมินผล 4) การประเมินผลผลิตของโครงการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดีมาก
2 ตัวชี้วัด เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ย ร้อยละจากมากไปหาน้อย ได้แก่ บรรยากาศและสภาพแวดล้อมของ
ห้องสมุด การปฏิบัติงานของบรรณารักษ์ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี 2 ตัวชี้วัด เรียงตามลาดับ
ค่าเฉลี่ยร้อยละจากมากไปหาน้ อย ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของห้องสมุด ทรัพยากร
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สารสนเทศของห้องสมุดและประเมินผลผลิต ตัวชี้วัดความพึงพอใจต่อการดาเนินโครงการ ผ่านเกณฑ์
การประเมินในระดับมาก
เบ็ ญ จพรรณ ดวงเด่ น (2556, น. 114) ได้ ท าการศึกษาเรื่อง “การประเมิน โครงการ
ห้องสมุดมีชีวิตโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1” ผล
การประเมินพบว่า 1) ปัจจัยเบื้องต้นที่ใช้ในการดาเนิน โครงการ ประกอบด้วย ทรัพยากรสารสนเทศ
บุคลากร การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกด้าน 2) กระบวนการดาเนินงานของโครงการ
ประกอบด้วย การให้บ ริการห้ องสมุดมีชีวิต การดาเนินกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การนิเทศ
กากับ ติดตาม และการประเมินผล มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกด้าน
และ 3) ผลผลิตของโครงการ ประกอบด้วย การร่วมกิจกรรมห้องสมุด ความสม่าเสมอในการเข้าใช้
บริการห้องสมุด คุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียน ทักษะการอ่าน และความพึงพอใจของนักเรียนอยู่ในระดับ
มากและผ่านเกณฑ์การประเมินทุกด้าน
ศศิ ธ ร เสริ ม วิ ท ยวงศ์ (2557, น. 145) ได้ ท าการศึ กษาเรื่อ ง “การประเมิ น โครงการ
ส่งเสริมการอ่านกับห้องสมุดมีชีวิตของนักเรียนโรงเรียนบ้านปากบางนาคราช” ผลการประเมินพบว่า
1) ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการตามความคิดเห็นของครูเครือข่ายผู้ปกครอง และกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 2) ผลการประเมินด้านปัจจัยที่
ใช้ในการดาเนินโครงการโดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 3) ผลการประเมินกระบวนการ
โดยภาพรวมมี ค วามเหมาะสมอยู่ ในระดั บ มาก 4) ผลการประเมิ น ด้ านผลผลิ ต ของโครงการ โดย
ภาพรวมมีความพึงพอใจเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 5) ข้อเสนอแนะตามประเด็นการประเมินด้าน
บริบทของโครงการ ควรวางแผนด้านการพัฒนาจัดระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และสื่อมัลติมีเดีย ด้าน
ปัจจัยที่ใช้ในการดาเนินโครงการ ควรจัดหางบประมาณสนับสนุนในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ให้นักเรียน
ได้สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต การจัดหาโปรแกรมการบริการงานห้องสมุด ด้านกระบวนการดาเนิน
โครงการ ควรวางแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ โดยมีการร่วมกันวางแผนระหว่างครู เครือข่าย
ผู้ป กครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานการประชุมคณะกรรมการและครูทุกคน เพื่ อ
ติดตามความก้าวหน้าของโครงการ ด้านผลผลิตของโครงการ ควรมีการดาเนินงานตามโครงการใน
ระยะเวลาที่กาหนดและสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและชุมชน ด้านความพึงพอใจ ควรส่งเสริม
ให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการอ่านหนังสือมากขึ้น
ธงชัย จันแย้ (2558) ได้ทาการศึกษาเรื่อง “รายงานการประเมินโครงการห้องสมุดดี มี
ชีวิต พิชิตชัย นิสัยรักการอ่าน ของนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่อิง” ผลการประเมินพบว่า การประเมิน
บริบทปัจจัยนาเข้ากระบวนการดาเนินงาน และผลผลิตของโครงการตามความคิดเห็นของครูผู้สอน
โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ส่ วนผลการประเมินปัจจัยนาเข้า และการประเมิน
กระบวนการดาเนินงานตามความคิดเห็นของผู้เรียน โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
เช่น เดีย วกับ ผลการประเมิน ด้านกระบวนการดาเนิน งานตามความคิดเห็ นของครูผู้ เข้าอบรม โดย
ภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผลกระประเมินนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โดยการสังเกต
ของครูผู้สอน พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีนิสัยรักการอ่านทุกระดับชั้นปี จานวนร้อยละ 80–100 ในทุก
กิจกรรม ส่วนผลการประเมินตนเองของนักเรียน พบว่า นักเรียนร้อยละ 86.66 ถึง 100 ที่ประเมิน
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ตนเองว่ามีนิสัยรักการอ่านทุกกิจกรรม สาหรับผลจากประเมินของผู้ปกครองในด้านนิสัยรักการอ่าน
ของนักเรียน พบว่า นักเรียนร้อยละ 80 ถึง 100 มีนิสัยรักการอ่านในทุกรายการ
เข้ม ชอบกิตต์ว รกุล และคณะ (2560) ได้ท าการศึกษาเรื่อง “การประเมิน โครงการ
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ” ผลการประเมินพบว่า โดยรวมทั้ง
ด้านบริบท ด้านปัจจัยนาเข้า ด้านกระบวนการดาเนินการและด้านผลการดาเนินการอยู่ในระดับมาก
สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยของแต่ละด้าน คือ ด้านบริบท หลักการและเหตุผล
วัตถุป ระสงค์และเป้ าหมายของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม จังหวัด
เชียงใหม่ มีความสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์และเป้าหมายของโรงเรีย นอมก๋อยวิทยาคม จังหวัด
เชียงใหม่ ในระดับ มาก รองลงมาคือด้านกระบวนการดาเนินการพบว่ามีการปฏิบัติและเป็นจริงใน
ระดับมาก ส่วนด้านปัจจัยนาเข้าพบว่ามีความเหมาะสมและความเพียงพอในระดับมาก และด้านผล
การดาเนินการพบว่ามีความสาเร็จและความพึงพอใจในระดับมาก
Hastings and Tanner (2009) ได้ ทาการศึกษาเรื่อง “อิทธิพลของการใช้ห้ องสมุดต่อ
การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษา” โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่มเป็นกลุ่ม
ทดลอง 2 กลุ่ ม กลุ่ มควบคุม 2 กลุ่ ม โดยให้ กลุ่ มทดลองเรียนโดยใช้ห้ องสมุดในการเรียนการสอน
ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนในกลุ่มทดลองมีทักษะทางภาษาเพิ่มขึ้นตามอัตภาพการใช้ห้องสมุด และ
สามารถทาคะแนน การสะกดคา การใช้ภาษาและทักษะทุกด้านสูงกว่ากลุ่มควบคุม
Hale (2010) ได้ ท าการศึ กษาเรื่อง “อิ ท ธิพ ลของการบริก ารห้ อ งสมุ ด ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับ 12 โรงเรียนมัธยมเกรทวูด มลรัฐเวอร์จิเนีย” โดยการศึกษา
เปรียบเทียบ ผลการวิจั ย พบว่า นั กเรียนกลุ่มที่ใช้บริการห้ องสมุดและศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยมี
บรรณารักษ์แนะนามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนอีกกลุ่มที่ไม่ได้ใช้บริการห้องสมุด

กรอบแนวคิดในการประเมิน
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่ากิจกรรมห้องสมุดมี
ส่วนช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น และห้องสมุดเป็นสิ่งจาเป็นในการจัดการเรียน
การสอนสาหรับครูและผู้เรียน ยิ่งในภาวะปัจจุบันห้องสมุดมีอิทธิพลและมีบทบาทในการจัดการศึกษา
เป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นจึงได้จัดทาโครงการพัฒนาห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด และในการการประเมิน
โครงการพั ฒ นาห้ อ งสมุด วิท ยาลั ย เทคนิ ค แม่ส อด จึงกาหนดกรอบแนวคิด ในการประเมิน โดยใช้
รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) ซึ่งแบ่งการประเมินออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ การประเมิน
ด้านบริบทของโครงการ (Context Evaluation) การประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นที่ใช้ในการประเมิน
การดาเนิน โครงการ (Input Evaluation) การประเมิน ด้านกระบวนการดาเนินโครงการ (Process
Evaluation) และการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ (Product Evaluation) ซึ่งผลการประเมินจะ
เป็นข้อมูลสารสนเทศที่ผู้บริหารนาไปใช้ในการตัดสินใจในการพัฒนาและปรับปรุงการดาเนินงานต่าง ๆ
ของห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรประเมิน
ในการประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ดาเนินการตามลาดับ ดังนี้
1. รูปแบบการประเมินและกรอบแนวทางในการประเมิน
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน
3. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การวิเคราะห์ข้อมูล

รูปแบบกำรประเมินและกรอบแนวทำงในกำรประเมิน
การประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุด วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้กาหนดรูปแบบและกรอบ
แนวคิดในการประเมิน ดังนี้
1. รู ปแบบกำรประเมิ น การประเมิ น โครงการพั ฒ นาห้ อ งสมุ ด วิ ท ยาลั ยเทคนิ ค แม่ ส อด
สานั กงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษา ครั้งนี้ ได้ป ระยุกต์ใช้รูป แบบการประเมินแบบซิป (CIPP
Model) ของสตัฟเฟิลบี ม (Stufflebeam, D.L., 1983, p. 123) ซึ่งมีรูปแบบการประเมินใน 4 ด้าน
ประกอบด้วย 1) การประเมินด้านบริบท (Context Evaluation) 2) การประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น
(Input Evaluation) การประเมิ น ด้ านกระบวนการ (Process Evaluation) และการประเมิน ด้ าน
ผลผลิต (Product Evaluation)
2. กรอบแนวทำงในกำรประเมิน
กรอบแนวทางในการประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด สรุปได้ดัง
แสดงในตารางที่ 3.1
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ตำรำงที่ 3.1 แสดงกรอบแนวทำงในกำรประเมินโครงกำรพัฒนำห้องสมุดวิทยำลัยเทคนิคแม่สอด
วัตถุประสงค์
กำรประเมิน
โครงกำร
1. เพื่อประเมิน
ด้านบริบทของ
โครงการพัฒนา
ห้องสมุด
วิทยาลัยเทคนิค
แม่สอด

ประเด็น
กำรประเมิน

แหล่งข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ กำรวิเครำะห์
เกณฑ์กำร
ที่ใช้ในกำร ในกำรวิจัย
ข้อมูล
ประเมิน
ประเมิน
ความ
ครู
แบบสอบถาม ค่าเฉลี่ยและ เกณฑ์การตัดสิน
เหมาะสม
ส่วนเบี่ยงเบน พิจารณาจากข้อ
ด้านบริบท
มาตรฐาน คาถามทีม่ ี
ของโครงการ
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่
3.51 ขึ้นไปและ
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานมีคา่ ไม่
เกิน 1 แสดงว่ามี
ความเหมาะสม
2. เพื่อประเมิน
ความ
ครู
แบบสอบถาม ค่าเฉลี่ยและ เกณฑ์การตัดสิน
ด้านปัจจัย
เหมาะสม
ส่วนเบี่ยงเบน พิจารณาจากข้อ
เบื้องต้นที่ใช้ใน ด้านปัจจัย
มาตรฐาน คาถามที่มี
การดาเนิน
เบื้องต้นที่ใช้
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่
โครงการพัฒนา ในการดาเนิน
3.51 ขึ้นไปและ
ห้องสมุด
โครงการ
ส่วนเบี่ยงเบน
วิทยาลัยเทคนิค
มาตรฐานมีคา่ ไม่
แม่สอด
เกิน 1 แสดงว่ามี
ความเหมาะสม
3. เพื่อประเมิน
ความ
ครู
แบบสอบถาม ค่าเฉลี่ยและ เกณฑ์การตัดสิน
ด้านกระบวนการ เหมาะสม
ส่วนเบี่ยงเบน พิจารณาจากข้อ
ดาเนินโครงการ ด้าน
มาตรฐาน คาถามที่มี
พัฒนาห้องสมุด กระบวนการ
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่
วิทยาลัยเทคนิค ดาเนิน
3.51 ขึ้นไปและ
แม่สอด
โครงการ
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานมีคา่ ไม่
เกิน 1 แสดงว่ามี
ความเหมาะสม
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ตำรำงที่ 3.1 (ต่อ)
วัตถุประสงค์
กำรประเมิน
โครงกำร

ประเด็น
กำรประเมิน

4. เพื่อประเมิน 4.1 คะแนน
ด้านผลผลิต
ผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ
ทางการเรียน
พัฒนาห้องสมุด
ของนักเรียน
วิทยาลัย
นักศึกษา
เทคนิคแม่สอด
4.2 นิสัยรักการอ่าน
และศึกษา
ค้นคว้าของ
นักเรียน
นักศึกษา

4.3 ความพึงพอใจ
ของครูและ
นักเรียน
นักศึกษาที่มตี ่อ
การให้บริการ
ห้องสมุด

แหล่งข้อมูล
ที่ใช้ในกำร
ประเมิน

เครื่องมือ
ที่ใช้ในกำร
วิจัย

กำรวิเครำะห์
ข้อมูล

เกณฑ์กำร
ประเมิน

เอกสารจาก แบบบันทึก
- งานทะเบียน ผลสัมฤทธิ์
- งานวัดผล
ทางการเรียน

ค่าร้อยละ

นักเรียน
นักศึกษา

ค่าเฉลี่ยและ เกณฑ์การ
ส่วนเบี่ยงเบน ตัดสิน พิจารณา
มาตรฐาน จากข้อคาถามที่

1. ครู
2. นักเรียน
นักศึกษา

แบบสอบถาม

แบบสอบถาม

คะแนน
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ทีเ่ พิ่มขึ้น

มีค่าเฉลีย่ ตั้งแต่
3.51 ขึ้นไปและ
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานมีค่า
ไม่เกิน 1 แสดง
ว่ามีความ
เหมาะสม
ค่าเฉลี่ยและ เกณฑ์การ
ส่วนเบี่ยงเบน ตัดสิน พิจารณา
มาตรฐาน จากข้อคาถามที่
มีค่าเฉลีย่ ตั้งแต่
3.51 ขึ้นไปและ
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานมีค่า
ไม่เกิน 1 แสดง
ว่ามีความพึง
พอใจ
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ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรประเมิน
1. ประชำกร ประกอบด้ ว ย ครูแ ละนั ก เรีย นนั ก ศึ กษาของวิท ยาลั ย เทคนิ ค แม่ ส อดในปี
การศึกษา 2562 จาแนกเป็นครู จานวน 66 คน และนักเรียนนักศึกษา จานวน 2,090 คน รวมจานวน
2,156 คน
2. กลุ่ ม ตั ว อย่ ำ ง ประกอบด้ ว ย ครูแ ละนั ก เรีย นนั ก ศึ ก ษาของวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค แม่ ส อด
ในปี ก ารศึ ก ษา 2562 จ าแนกเป็ น กลุ่ ม ตั ว อย่ า งครู จ านวน 66 คน โดยเลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) และกลุ่มตัวอย่างนักเรียนนักศึกษา จานวน 327 คน รวมจานวน
393 คน โดยกาหนดกลุ่มตัวอย่างนักเรียนนักศึกษาด้วยการเปิดตาราง Krejcie & Morgan และเลือก
กลุ่มตัวอย่างนักเรียนนักศึกษาด้วยการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ตามสัดส่วน
ของนักเรียนนักศึกษาตามสาขาวิชาในแต่ละชั้นปี
จานวนประชากรครูแสดงในตารางที่ 3.2 ส่วนจานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างนักเรียน
นักศึกษาแสดงในตารางที่ 3.3
ตำรำงที่ 3.2 แสดงจำนวนประชำกรครูจำแนกตำมสำขำวิชำ
สำขำวิชำ
1. ยานยนต์
2. ไฟฟ้ากาลัง
3. อิเล็กทรอนิกส์
4. เครื่องมือกล
5. เทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม
6. การโรงแรม
7. การบัญชี
8. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
9. การขาย
10. สามัญสัมพันธ์
11. เทคนิคพื้นฐาน
12. ช่างก่อสร้าง
13. โลจิสติกส์
รวม

จำนวน
12
8
5
4
3
3
7
5
2
11
4
1
1
66
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ตำรำงที่ 3.3 แสดงจ ำนวนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงนักเรียนนักศึกษำจำแนกตำมสำขำวิชำ
ในแต่ละชั้นปี
ประชำกร
(กลุม่ ตัวอย่ำง)
สำขำวิชำ
ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 ปวส.1 ปวส.2
1. ช่างยนต์
165
106
124
65
47
(25)
(16)
(24)
(10)
(7)
ช่างยนต์ (ทวิภาคี)
9
16
(2)
(2)
2. ช่างไฟฟ้ากาลัง
89
58
81
50
54
(14)
(9)
(12)
(8)
(8)
3. ช่างอิเล็กทรอนิกส์
43
41
32
7
14
(7)
(6)
(5)
(1)
(2)
4. ช่างกลโรงงาน
38
29
35
(6)
(4)
(6)
ช่างกลโรงงาน (ทวิภาคี)
17
7
(6)
(2)
5. เทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม
22
13
7
(4)
(2)
(1)
เทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม (ทวิภาคี)
3
13
(1)
(2)
6. การโรงแรม
43
39
41
(7)
(5)
(7)
การโรงแรม (ทวิภาคี)
34
31
29
10
(5)
(4)
(4)
(3)
7. การบัญชี
85
66
84
52
52
(13)
(10)
(13)
(8)
(8)
8. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
62
55
79
25
33
(9)
(8)
(12)
(4)
(5)

รวม
507
(78)
25
(4)
313
(51)
137
(21)
102
(16)
24
(8)
42
(7)
16
(3)
123
(19)
104
(16)
339
(52)
254
(38)
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ตำรำงที่ 3.3 (ต่อ)
สำขำวิชำ
9. การตลาด
10. โลจิสติกส์
11. ช่างก่อสร้าง
รวม

ประชำกร
(กลุ่มตัวอย่ำง)
ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 ปวส.1 ปวส.2
20
21
12
5
(3)
(3)
(2)
(1)
15
(3)
12
(2)
628
459
524
243
236
(98) (67) (82) (44) (36)

รวม
58
(9)
15
(3)
12
(2)
2,090
(327)

เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมิน
1. เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมิน ครั้งนี้ ประกอบด้วย แบบสอบถาม จานวน 5 ฉบับ และ
แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนักศึกษา จานวน 1 ฉบับ ซึ่งประกอบด้วย
ฉบับที่ 1 แบบสอบถามสาหรับครู ถามเกี่ยวกับการประเมินด้านบริบทของโครงการ
พัฒนาห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด แบ่งออกเป็น 2 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ถามเพื่อประเมินด้านบริบทของโครงการพัฒนาห้องวิทยาลัย เทคนิค
แม่สอด ลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ
ตอนที่ 2 ถามข้อเสนอแนะอื่นๆ (ถ้ามีโปรดระบุ) ลักษณะเป็นแบบปลายเปิด
ฉบับที่ 2 แบบสอบถามสาหรับครู ถามเกี่ยวกับการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นที่ใช้ใน
การดาเนินโครงการพัฒนาห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด แบ่งออกเป็น 2 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ถามเพื่อประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นที่ใช้ในการดาเนินโครงการพัฒนา
ห้ องวิ ทยาลั ยเทคนิ คแม่ สอด ลั กษณะเป็ นแบบมาตรประมาณค่ า
5 ระดับ
ตอนที่ 2 ถามข้อเสนอแนะอื่นๆ (ถ้ามีโปรดระบุ) ลักษณะเป็นแบบปลายเปิด
ฉบับที่ 3 แบบสอบถามส าหรั บครู ถามเกี่ ยวกั บการประเมิ นด้ านกระบวนการด าเนิ น
โครงการพัฒนาห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด แบ่งออกเป็น 2 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ถามเพื่อประเมินด้านกระบวนการดาเนินโครงการพัฒนาห้องวิทยาลัย
เทคนิคแม่สอด ลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ
ตอนที่ 2 ถามข้อเสนอแนะอื่นๆ (ถ้ามีโปรดระบุ) ลักษณะเป็นแบบปลายเปิด
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ฉบับที่ 4 แบบสอบถามสาหรับนักเรียนนักศึกษา ถามเกี่ยวกับการประเมินด้านผลผลิตของ
โครงการโดยประเมินนิสัยรักการอ่านและศึกษาค้นคว้าของนักเรียนนักศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ถามเพื่อประเมินด้านผลผลิตของโครงการโดยประเมินนิสัยรักการ
อ่านและศึกษาค้นคว้าของนักเรียนนักศึกษา ลักษณะเป็นแบบมาตร
ประมาณค่า 5 ระดับ
ตอนที่ 2 ถามข้อเสนอแนะอื่นๆ (ถ้ามีโปรดระบุ) ลักษณะเป็นแบบปลายเปิด
ฉบับที่ 5 แบบสอบถามสาหรับครูและนักเรียนนักศึกษา ถามเกี่ยวกับการประเมินด้าน
ผลผลิตของโครงการโดยประเมิน ความพึงพอใจของครูและนักเรียนนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการของ
ห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด แบ่งออกเป็น 2 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ถามเพื่อประเมินด้านผลผลิตของโครงการโดยถามความพึงพอใจของ
ครูและนักเรียนนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการของห้องสมุดวิทยาลัย
เทคนิคแม่สอด ลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ
ตอนที่ 2 ถามข้อเสนอแนะอื่นๆ (ถ้ามีโปรดระบุ) ลักษณะเป็นแบบปลายเปิด
แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนักศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน
ด้านผลผลิตของโครงการ (เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน อยู่ในภาคผนวก ข หน้า 97)
2. กำรสร้ำงและหำคุณ ภำพของเครื่องมือที่ใช้ประเมิน ในการสร้างและหาคุณภาพของ
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินดาเนินการ ดังนี้
2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุด
2.2 สร้างแบบสอบถามฉบับร่างตามกรอบแนวคิดการประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุด
2.3 นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน เพื่อพิจารณาความตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) และการใช้ภาษา รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย
2.3.1 รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา สังขวดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2.3.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ บูรณะชาติ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
2.3.3 ดร.อภิชัย นุชเนื่อง ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาตาก
เขต 1
2.3.4 ดร.ผดุงชัย ภู่พั ฒน์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2.3.5 นายพีระ สาเภาเงิน ผู้อานวยการสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
2.4 ปรั บปรุ งแก้ ไขแบบสอบถามตามข้ อเสนอแนะของผู้ เชี่ยวชาญและหาค่าดั ชนี ความ
สอดคล้อง ( IOC ) โดยคัดเลือกข้อคาถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไปไว้ และบาง
ข้อปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ ผลการหาค่า IOC ได้ค่า 1.00 ทุกข้อ (รายละเอียดของ
ผลการหาค่า IOC อยู่ใน ภาคผนวก ค หน้า 110)
2.5 น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (try-out) เพื่ อ หาค่ า ความเที่ ย ง (Reliability)
ของแบบสอบถาม โดยนาไปทดลองใช้ กับครู จานวน 30 คน ที่วิทยาลัยเทคนิคตาก ส่วนแบบสอบถาม
สาหรับนักเรียนนักศึกษา ทดลองใช้ที่วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดกับนักเรียนนักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
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ในการประเมินในครั้งนี้ จานวน 30 คน แล้วหาค่าความเที่ยงของแบบสอบถามโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟ่า
(Coefficient Alpha) ของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเที่ยงดังนี้
ฉบับที่ 1 แบบสอบถามสาหรับครู ถามเกี่ยวกับการประเมินด้านบริบทของโครงการ
พัฒนาห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ .80
ฉบับที่ 2 แบบสอบถามสาหรับครู ถามเกี่ยวกับการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นที่ใช้
ในการดาเนินโครงการพัฒนาห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ .89
ฉบับที่ 3 แบบสอบถามส าหรับ ครู ถามเกี่ ย วกั บ การประเมิ น ด้ านกระบวนการ
ดาเนินโครงการพัฒนาห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ .88
ฉบับที่ 4 แบบสอบถามส าหรับนักเรียนนักศึกษา ถามเกี่ยวกับ การประเมินด้าน
ผลผลิตโดยประเมิน นิสัยรักการอ่านและศึกษาค้นคว้าของนักเรียนนักศึกษา ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ
.88
ฉบับที่ 5 แบบสอบถามสาหรับครูและนักเรียนนักศึกษา ถามเกี่ยวกับการประเมิน
ด้านผลผลิตของโครงการโดยประเมินความพึงพอใจของครูและนักเรียนนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการ
ของห้ องสมุ ดวิท ยาลั ย เทคนิ คแม่ส อด ได้ค่าความเที่ ยงเท่ ากับ .86 (ผลการหาค่าความเที่ ยงอยู่ใน
ภาคผนวก ค หน้า 110)
การสร้างแบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนักศึกษา ทาเป็นตารางเสนอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนักศึกษาในปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 และการ
สร้างแบบบันทึกผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาห้องสมุด

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บ รวบรวมข้อมูล การประเมิน โครงการพั ฒ นาห้ องสมุด วิทยาลั ยเทคนิ คแม่ส อด
ผู้ประเมินได้ดาเนินการ โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนดาเนินโครงการ เป็นการประเมินความเหมาะสมของ
ด้านบริบทของโครงการและประเมินความเหมาะสมด้านปัจจัยเบื้องต้นที่ใช้ในการดาเนินโครงการ
โดยได้เก็บ รวบรวมข้อมูลจากครู จานวน 66 คน ในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
เป้าหมายในการเก็บรวบข้อมูล จานวน 66 ฉบับ ได้รับคืน จานวน 66 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
ระยะที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างดาเนินโครงการ เป็นการประเมินความเหมาะสม
ด้านกระบวนการในการดาเนินโครงการ โดยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากครูในช่วงก่อนปิดภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2562 เป้าหมายในการเก็บรวบข้อมูล จานวน 66 ฉบับ ได้รับคืน จานวน 66 ฉบับ คิดเป็น
ร้อยละ 100
ระยะที่ 3 การเก็บ รวบรวมข้ อมู ลหลั งเสร็จสิ้ นโครงการ เป็ นการประเมิ นด้ านผลผลิ ตของ
โครงการ ผู้ ประเมินได้เก็บรวบรวมข้อมู ลจากครู จานวน 66 คน และกลุ่ มตั วอย่างนักเรียนนักศึกษา
จานวน 327 คน รวมทั้งสิ้นจานวน 393 คน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลเมื่อสิ้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2562 ได้รับคืนและสมบูรณ์ จานวน 393 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนนักศึกษา รวบรวมข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
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กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ดาเนินการ
ดังนี้
1. ข้อมูลการประเมินด้านบริบทของโครงการ การประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นที่ใช้ในการดาเนิน
โครงการ และการประเมิ น ด้ านกระบวนการด าเนิ นโครงการ วิ เคราะห์ ด้ วยการหาค่ าเฉลี่ ย และส่ วน
เบี่ ยงเบนมาตรฐาน ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ ยกาหนดเกณฑ์ ดังนี้ (บุ ญชม ศรีสะอาด, 2554,
น. 121)
4.51 – 5.00 หมายถึง ครูมีความเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
3.51 – 4.50 หมายถึง ครูมีความเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
2.51 – 3.50 หมายถึง ครูมีความเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง
1.51 – 2.50 หมายถึง ครูมีความเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อย
1.00 – 1.50 หมายถึง ครูมีความเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อยที่สุด
เกณฑ์ในการตัดสินผลการประเมิน ค่าเฉลี่ยระดับมากขึ้นไป (3.51 ขึ้นไปและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1) แสดงว่ามีความเหมาะสม
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ จากแบบสอบถามปลายเปิด วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา
2. ข้อมูล การประเมิ น ด้านผลผลิ ตของโครงการพัฒ นาห้ องสมุด วิท ยาลั ยเทคนิ คแม่ ส อด
ดาเนินการ ดังนี้
2.1 ข้อ มูล เกี่ย วกั บ คะแนนผลสั มฤทธิ์ท างการเรียนของนักเรียนนั กศึกษา วิเคราะห์
ข้อมูลโดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2561 กับปีการศึกษา 2562 วิเคราะห์ด้วย
ค่าร้อยละ
2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินนิสัยรักการอ่านและศึกษาค้นคว้าของนักเรียนนักศึกษา
วิเคราะห์ด้วยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยกาหนด
เกณฑ์ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2554, น. 121)
4.51 – 5.00 หมายถึง นั ก เรี ยนนั ก ศึ ก ษามี นิ สั ย รัก การอ่ านและศึ ก ษาค้ น คว้ า
อยู่ในระดับมากที่สุด
3.51 – 4.50 หมายถึง นั ก เรี ยนนั ก ศึ ก ษามี นิ สั ย รัก การอ่ านและศึ ก ษาค้ น คว้ า
อยู่ในระดับมาก
2.51 – 3.50 หมายถึง นั ก เรี ยนนั ก ศึ ก ษามี นิ สั ย รัก การอ่ านและศึ ก ษาค้ น คว้ า
อยู่ในระดับปานกลาง
1.51 – 2.50 หมายถึง นั ก เรี ยนนั ก ศึ ก ษามี นิ สั ย รัก การอ่ านและศึ ก ษาค้ น คว้ า
อยู่ในระดับน้อย
1.00 – 1.50 หมายถึง นั ก เรี ยนนั ก ศึ ก ษามี นิ สั ย รัก การอ่ านและศึ ก ษาค้ น คว้ า
อยู่ในระดับน้อยที่สุด
เกณฑ์ในการตัดสินผลการประเมินค่าเฉลี่ยระดับมากขึ้นไป (3.51 ขึ้นไป และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1) แสดงว่านักเรียนนักศึกษามีนิสัยรักการอ่านและศึกษาค้นคว้า
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ข้อเสนอแนะอื่น ๆ จากแบบสอบถามปลายเปิด วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา
2.3 ข้อมูล เกี่ย วกั บ ความพึ งพอใจของครูและนั กเรียนนั กศึ กษาที่ มี ต่อการให้ บ ริการ
ห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด วิเคราะห์ด้วยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการ
แปลความหมายของค่าเฉลี่ยกาหนดเกณฑ์ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2554, น. 121)
4.51 – 5.00 หมายถึง ครูและนักเรียนนักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
3.51 – 4.50 หมายถึง ครูและนักเรียนนักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
2.51 – 3.50 หมายถึง ครูและนักเรียนนักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
1.51 – 2.50 หมายถึง ครูและนักเรียนนักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย
1.00 – 1.50 หมายถึง ครูและนักเรียนนักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด
เกณฑ์ในการตัดสินผลการประเมินค่าเฉลี่ ยระดับมากขึ้นไป (3.51 ขึ้นไป และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1) แสดงว่าครูและนักเรียนนักศึกษามีความพึงพอใจ
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ จากแบบสอบถามปลายเปิด วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา

บทที่ 4
ผลการประเมินโครงการ
ในการนาเสนอผลการประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุด วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้นาเสนอ
ผลการประเมินโครงการโดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการพัฒนาห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
ตอนที่ 2 ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นที่ใช้ในการดาเนิน โครงการพั ฒ นาห้ องสมุด
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
ตอนที่ 3 ผลการประเมินด้านกระบวนการดาเนิน โครงการพัฒนาห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิค
แม่สอด
ตอนที่ 4 ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการพัฒนาห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
4.1 ผลการเปรียบเทียบร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
นักศึกษาปีการศึกษา 2561 กับปีการศึกษา 2562
4.2 ผลการประเมินนิสัยรักการอ่านและศึกษาค้นคว้าของนักเรียนนักศึกษา
4.3 ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของครู แ ละนั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อ การ
ให้บริการห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
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ตอนที่ 1 ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการพัฒนาห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
ตารางที่ 4.1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และระดับ ความเหมาะสมด้า นบริ บทของ
โครงการพัฒนาห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ตามความคิดเห็นของครู
ข้อที่

รายการ

ส่วน
ระดับความ
ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน
เหมาะสม
มาตรฐาน

เกณฑ์

ผลการ
ประเมิน

1 การพัฒนาห้องสมุดสอดคล้อง
2
3
4
5

6
7

8

กับนโยบายของสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผู้บริหารได้สร้างความตระหนัก
ในเรื่องการพัฒนาห้องสมุด
ผู้บริหารให้ความรู้เกี่ยวกับการ
โครงการห้องสมุด
ผูบ้ ริหารได้ประชุม ชี้แจงแนวทาง
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ให้ครู และนักเรียนนักศึกษา
วิทยาลัยสารวจความต้องการ
พัฒนาห้องสมุดเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
วิทยาลัยจัดเตรียมห้องสมุด
เพื่อให้เอื้อต่อการเรียนรู้
วิทยาลัยได้จัดแหล่งเรียนรู้ที่
จาเป็นทั้งในและนอกวิทยาลัย
เพื่อใช้ในการเรียนรู้
การดาเนินกิจกรรมห้องสมุด
เป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับ
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนนักศึกษา
รวมเฉลี่ย

3.71

0.45

มาก

X ≥ 3.51

ผ่าน

4.42

0.45

มาก

X ≥ 3.51

ผ่าน

3.54

0.84

มาก

X ≥ 3.51

ผ่าน

3.61

0.65

มาก

X ≥ 3.51

ผ่าน

4.21

0.56

มาก

X ≥ 3.51

ผ่าน

3.52

0.84

ปานกลาง X ≥ 3.51

ผ่าน

3.82

0.84

มาก

X ≥ 3.51

ผ่าน

3.65
3.69

0.48
0.64

มาก
มาก

X ≥ 3.51
X ≥ 3.51

ผ่าน
ผ่าน
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จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการในภาพรวมครูมีความเห็นว่า
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยเรื่องที่มีความเหมาะสมสูงสุดอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ผู้บริหารได้
สร้างความตระหนั กในเรื่องการพัฒ นาห้ องสมุด รองลงมามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ได้แก่
วิทยาลัยสารวจความต้องการพัฒนาห้องสมุดเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่วนเรื่องเหมาะสมต่าสุดอยู่ใน
ระดับมาก ได้แก่ เรื่องวิทยาลัยจัดเตรียมห้องสมุดเพื่อให้เอื้อต่อการเรียนรู้
สรุปผลการประเมินด้านบริบทของโครงการพัฒนาห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ครูมี
ความเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากและผ่านเกณฑ์การประเมินทุกเรื่อง
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ตอนที่ 2 ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นที่ใช้ในการดาเนินโครงการพัฒนาห้องสมุด
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
ตารางที่ 4.2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมด้านปัจจัยเบื้องต้นที่
ใช้ ในการด าเนินโครงการพั ฒนาห้องสมุด วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ตามความคิดเห็ น
ของครู
ข้อที่

รายการ

1

คณะกรรมการบริหารโครงการ
พัฒนาห้องสมุด
การจัดสรรงบประมาณสาหรับ
พัฒนาสภาพแวดล้อมภายใน
ห้องสมุด
การจัดสรรงบประมาณสาหรับ
จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ
เข้าห้องสมุด
บรรณารักษ์ประจาห้องสมุด
เทคโนโลยีจัดเก็บและสืบค้น
ทรัพยากรสารสนเทศ
คู่มือ/เอกสารแนะนาการใช้
ห้องสมุด
วัสดุ/ครุภัณฑ์
ทรัพยากรสารสนเทศ
ความเพียงพอของโต๊ะ/เก้าอี้
ภายในห้องสมุด
รวมเฉลี่ย

2
3
4
5
6
7
8
9

ส่วน
ระดับความ
ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน
เหมาะสม
มาตรฐาน

เกณฑ์

ผลการ
ประเมิน

4.35

0.46

มาก

X ≥ 3.51

ผ่าน

3.53

0.82

มาก

X ≥ 3.51

ผ่าน

3.38
3.52

0.45
0.63

ปานกลาง
มาก

X ≥ 3.51
X ≥ 3.51

ไม่ผ่าน
ผ่าน

3.52

0.74

มาก

X ≥ 3.51

ผ่าน

3.58
3.53
3.53

0.56
0.58
0.56

มาก
มาก
มาก

X ≥ 3.51
X ≥ 3.51
X ≥ 3.51

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

3.52
3.69

0.52
0.64

มาก
มาก

X ≥ 3.51
X ≥ 3.51

ผ่าน
ผ่าน

จากตารางที่ 4.2 พบว่ า ผลการประเมิ น ด้ านปั จจั ยเบื้ องต้ น ที่ ใช้ ในการด าเนิ น โครงการ
ในภาพรวมครูมีความเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยเรื่องที่มีความเหมาะสมสูงสุดอยู่ใน
ระดับมาก ได้แก่ เรื่องคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาห้องสมุด รองลงมามีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก ได้แก่ เรื่องคู่มือ/เอกสารแนะนาการใช้ห้ องสมุด ส่วนเรื่องที่มีความเหมาะสมต่าสุ ดอยู่ใน
ระดับปานกลาง ได้แก่ เรื่องการจัดสรรงบประมาณสาหรับจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด
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สรุปผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นที่ใช้ใ นการดาเนินโครงการพัฒนาห้องสมุดวิทยาลัย
เทคนิคแม่สอด ครูมีความเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากและผ่านเกณฑ์การประเมิน แต่มี 1
เรื่องที่มีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลางและไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ได้แก่ เรื่องการจัดสรร
งบประมาณสาหรับจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด
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ตอนที่ 3 ผลการประเมินด้านกระบวนการดาเนินโครงการพัฒนาห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิค
แม่สอด
ตารางที่ 4.3 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมของกระบวนการ
ดาเนินโครงการพัฒนาห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ตามความคิดเห็นของครู
ข้อที่

รายการ

1

การศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหาและ
ความต้องการในการพัฒนา
ห้องสมุด
การวางแผนพัฒนาห้องสมุดอย่าง
เป็นระบบ
การดาเนินการพัฒนาห้องสมุดตาม
เกณฑ์มาตรฐานของสมาคม
ห้องสมุดแห่งประเทศไทย
การจัดสรรทรัพยากรสารสนเทศเข้า
ห้องสมุด
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยการใช้ห้องสมุด
การจัดกิจกรรมห้องสมุดตามแนว
ปฏิบัติกระบวนการเรียนรู้
การนิเทศ ติดตาม การดาเนินการ
พัฒนาห้องสมุดอย่างเป็นระบบ
การประเมินผลกิจกรรมการ
ดาเนินงานของห้องสมุด
การรายงานสรุปผลการดาเนินงาน
ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
การนาผลการประเมินการ
ดาเนินงานของห้องสมุดมาเป็น
ข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนา
ห้องสมุดต่อไป
รวมเฉลี่ย

2
3
4
5
6
7
8
9
10

ส่วน
ระดับ
ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน
ความ
มาตรฐาน เหมาะสม

เกณฑ์

ผลการ
ประเมิน

4.38

0.65

มาก

X ≥ 3.51

ผ่าน

4.40

0.59

มาก

X ≥ 3.51

ผ่าน

4.45

0.61

มาก

X ≥ 3.51

ผ่าน

3.54

0.58

มาก

X ≥ 3.51

ผ่าน

4.12

0.70

มาก

X ≥ 3.51

ผ่าน

4.10

0.88

มาก

X ≥ 3.51

ผ่าน

4.08

0.85

มาก

X ≥ 3.51

ผ่าน

4.15

0.65

มาก

X ≥ 3.51

ผ่าน

4.25

0.55

มาก

X ≥ 3.51

ผ่าน

4.18
4.23

0.61
0.66

มาก
มาก

X ≥ 3.51
X ≥ 3.51

ผ่าน
ผ่าน
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จากตารางที่ 4.3 พบว่า ผลการประเมินด้านกระบวนการการดาเนินโครงการ พบว่า ในภาพรวม
ครูมีความเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยเรื่องที่มีความเหมาะสมสูงสุดอยู่ในระดับมาก ได้แก่
เรื่อง การดาเนินการพัฒนาห้องสมุดตามเกณฑ์มาตรฐานของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย รองลงมามี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เรื่องการวางแผนพัฒนาห้องสมุดอย่างเป็นระบบ ส่วนเรื่องที่มีความ
เหมาะสมต่าสุดอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เรื่องการจัดสรรทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด
สรุปผลการประเมินด้านกระบวนการดาเนินโครงการพัฒนาห้ องสมุดวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
ครูมีความเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมินทุกเรื่อง
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ตอนที่ 4 ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการพัฒนาห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
4.1 ผลการเปรียบเทียบร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนักศึกษา
ตารางที่ 4.4 แสดงผลการเปรี ย บเที ย บร้ อ ยละของคะแนนผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นหมวดวิช า
พื้ น ฐานประยุ ก ต์ ข องนั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาในปี ก ารศึ ก ษา 2561 (ก่ อ นการพั ฒ นา
ห้องสมุด) กับปีการศึกษา 2562 (หลังการพัฒนาห้องสมุด)

สาขาวิชา
1. ช่างยนต์
2. ช่างไฟฟ้ากาลัง
3. ช่างอิเล็กทรอนิกส์
4. ช่างกลโรงงาน
5. เทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม
6. การโรงแรม
7. การบัญชี
8. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
9. การตลาด
รวมเฉลี่ย

ร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หมวดวิชาพื้นฐานประยุกต์ของนักเรียน
นักศึกษา
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562
82.41
92.05
81.09
92.56
81.70
94.34
81.10
92.29
84.85
88.11
81.90
91.13
81.68
91.85
81.44
93.40
81.44
85.95
81.83
91.96

ผลสัมฤทธิ์
ที่เพิ่มขึ้น
(ร้อยละ)
+9.64
+11.47
+12.64
+11.19
+3.26
+9.23
+10.17
+11.96
+4.51
+10.13

จากตารางที่ 4.4 พบว่า ผลการเปรียบเทียบร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หมวดวิช าพื้ น ฐานประยุ กต์ ของนั กเรียนนักศึกษาทุ กสาขาวิช า ในปีการศึกษา 2562 (หลั งพัฒ นา
ห้ องสมุ ด) สู งกว่า ผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรียนหมวดวิช าพื้ น ฐานประยุ กต์ ของนั ก เรีย นนัก ศึ กษา ในปี
การศึกษา 2561 (ก่อนพัฒนาห้องสมุด)
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ตารางที่ 4.5 แสดงผลการเปรียบเทียบร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหมวดวิชาชีพ
ของนักเรียนนักศึกษาในปีการศึกษา 2561 (ก่อนการพัฒนาห้องสมุด) กับปีการศึกษา
2562 (หลังการพัฒนาห้องสมุด)
สาขาวิชา
1. ช่างยนต์
2. ช่างไฟฟ้ากาลัง
3. ช่างอิเล็กทรอนิกส์
4. ช่างกลโรงงาน
5. เทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม
6. การโรงแรม
7. การบัญชี
8. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
9. การตลาด
รวมเฉลี่ย

ร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หมวดวิชาชีพของนักเรียนนักศึกษา
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562
81.62
91.31
64.12
93.03
79.08
94.46
81.89
93.18
81.82

97.32

80.48
79.13
81.79
84.64
79.48

91.92
91.90
90.67
95.48
92.66

ผลสัมฤทธิ์
ที่เพิ่มขึ้น
(ร้อยละ)
+9.69
+28.91
+15.38
+11.29
+15.50
+11.44
+12.77
+8.88
+10.84
+13.18

จากตารางที่ 4.5 พบว่า ผลการเปรียบเทียบร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หมวดวิชาชีพของนักเรียนนักศึกษาทุกสาขาวิชาในปีการศึกษา 2562 (หลังพัฒนาห้องสมุด) สูงกว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหมวดวิชาชีพของนักเรียนนักศึกษาในปีการศึกษา 2561 (ก่อนพัฒนาห้องสมุด)
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4.2 ผลการประเมินนิสัยรักการอ่านและศึกษาค้นคว้าของนักเรียนนักศึกษา
ตารางที่ 4.6 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับนิสัยรักการอ่านและศึกษาค้นคว้า
ของนักเรียนนักศึกษา

ข้อที่

รายการ

1

เมื่อมีเวลาว่างนักเรียนนักศึกษาจะ
อ่านหนังสือทุกครั้ง
นักเรียนนักศึกษาจะอ่านหนังสือโดย
ไม่มีครูหรือผู้ปกครองสั่งให้อ่าน
เท่านั้น
นักเรียนนักศึกษาจะอ่านหนังสือทุก
วันไม่เฉพาะเวลาใกล้จะสอบเท่านั้น
เมื่อนักเรียนนักศึกษาอ่านหนังสือ
มาแล้วจะแนะนาให้เพื่อ ๆ อ่านด้วย
เมื่อนักเรียนนักศึกษาอ่านหนังสือ
มาแล้วจะนาเรื่องมาเล่าให้คนอื่น ๆ
ฟังด้วย
เมื่อเรียนเรื่องราวต่าง ๆ ในห้องเรียน
แล้ว นักเรียนนักศึกษาจะต้องไปหา
อ่านเพิ่มเติม
ถ้ามีเงินเหลือนักเรียนนักศึกษา
มักจะเก็บเพื่อซื้อหนังสือ
นักเรียนนักศึกษาชอบยืมหนังสือจาก
ห้องสมุดไปอ่านที่บ้าน
นักเรียนนักศึกษาชอบอ่านหนังสือได้
ครั้งละนาน ๆ โดยไม่รู้เบื่อ
นักเรียนนักศึกษามีความสุข
เมื่อได้อ่านหนังสือ
รวมเฉลี่ย

2
3
4
5
6
7
8
9
10

ส่วน
ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

นิสัยรักการ
อ่านและ
ศึกษา
ค้นคว้า

เกณฑ์

ผลการ
ประเมิน

3.54

0.67

มาก

X ≥ 3.51

ผ่าน

3.98

0.87

มาก

X ≥ 3.51

ผ่าน

3.52

0.89

มาก

X ≥ 3.51

ผ่าน

3.65

0.77

มาก

X ≥ 3.51

ผ่าน

3.62

0.65

มาก

X ≥ 3.51

ผ่าน

3.98

0.56

มาก

X ≥ 3.51

ผ่าน

3.51

0.68

มาก

X ≥ 3.51

ผ่าน

3.90

0.70

มาก

X ≥ 3.51

ผ่าน

3.52

0.73

มาก

X ≥ 3.51

ผ่าน

3.52
3.62

0.87
0.74

มาก
มาก

X ≥ 3.51
X ≥ 3.51

ผ่าน
ผ่าน
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จากตารางที่ 4.6 พบว่ า ผลการประเมิ น นิ สั ย รั ก การอ่ า นและศึ ก ษาค้ น คว้ า ของนั ก เรี ย น
นักศึกษา พบว่า ในภาพรวมนักเรียนนักศึกษามีนิสัยรักการอ่านและศึกษาค้นคว้าอยู่ในระดับมาก
โดยเรื่องที่สูงสุดอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เรื่องนักเรียนนักศึกษาจะอ่านหนังสือโดยไม่มีครูหรือผู้ปกครอง
สั่งให้อ่านเท่านั้น รองลงมาอยู่ในระดับมาก ได้แก่เรื่อง นักเรียนนักศึกษาชอบยืมหนังสือจากห้องสมุดไป
อ่านที่บ้าน ส่วนเรื่องที่ต่าสุดอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เรื่อง ถ้ามีเงินเหลือนักเรียนนักศึกษามักจะเก็บเพื่อ
ซื้อหนังสือ
สรุปผลการประเมินนิสัยรักการอ่านและศึกษาค้นคว้าของนักเรียนนักศึกษาอยู่ในระดับมากและ
ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกเรื่อง
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4.3 ผลการประเมิ นความพึ งพอใจของครู และนั กเรียนนั กศึ กษาที่ มี ต่ อการให้ บริ การ
ห้องสมุด
4.3.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของครูที่มีต่อการให้บริการห้องสมุด
ตารางที่ 4.7 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของครูที่มีต่อการ
ให้บริการห้องสมุด
ข้อที่

รายการ

การให้บริการของบรรณารักษ์
ประจาห้องสมุด
2 การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของห้องสมุด
3 การบริการตอบคาถามช่วยการค้นคว้า
4 การบริการสืบค้นสารสนเทศจาก
สื่ออิเล็กทรอนิกส์/อินเทอร์เน็ต
5 การจัดบริการยืม-คืน
6 การบริการเมื่อนานักเรียนนักศึกษาไป
เรียน/ศึกษาค้นคว้าที่ห้องสมุด
7 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของ
ห้องสมุด
8 สภาพแวดล้อมภายในห้องสมุด
9 ความเพียงพอของสื่อวัสดุอุปกรณ์ และ
สารสนเทศต่าง ๆ
10 ความเพียงพอของหนังสือ วารสาร
นิตยสาร หนังสือพิมพ์ และจุลสาร
รวมเฉลี่ย

ส่วน
ระดับ
ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน ความ
มาตรฐาน พึงพอใจ

1

เกณฑ์

ผลการ
ประเมิน

3.52
4.28
3.86

0.60
0.84
0.82

มาก
มาก
มาก

X ≥ 3.51
X ≥ 3.51
X ≥ 3.51

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

3.75
3.63

0.76
0.60

มาก
มาก

X ≥ 3.51
X ≥ 3.51

ผ่าน
ผ่าน

4.10

0.53

มาก

X ≥ 3.51

ผ่าน

4.02
3.98

0.66
0.70

มาก
มาก

X ≥ 3.51
X ≥ 3.51

ผ่าน
ผ่าน

3.51

0.72

มาก

X ≥ 3.51

ผ่าน

3.51
4.09

0.87
0.74

มาก
มาก

X ≥ 3.51 ผ่าน
X ≥ 3.51 ผ่าน

จากตารางที่ 4.7 พบว่า ในภาพรวมครูมีความพึงพอใจต่อการให้บริการห้องสมุดอยู่ในระดับมาก
โดยเรื่องที่ มีความพึ งพอใจสู งสุ ดอยู่ ในระดับมาก ได้แก่ เรื่องการประชาสั มพั นธ์กิจกรรมของห้องสมุ ด
รองลงมามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุด ส่วนเรื่องที่ครู
มีความพึงพอใจต่าสุดอยู่ในระดับมาก มีอยู่ 2 เรื่อง ได้แก่ เรื่องความเพียงพอของสื่อ วัสดุอุปกรณ์ และ
สารสนเทศต่างๆ และเรื่องความเพียงพอของหนังสือ วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ และจุลสาร
สรุป ครูมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของห้องสมุดอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมิน
ทุกเรื่อง
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4.3.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการห้องสมุด
ตารางที่ 4.8 แสดงค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และระดั บ ความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย น
นักศึกษาที่มีต่อการให้บริการห้องสมุด
ข้อที่

รายการ

การให้บริการของนักเรียนนักศึกษา
ทาหน้าที่บรรณารักษ์ และบุคลากร
ประจาห้องสมุด
2 การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของห้องสมุด
3 การบริการตอบคาถามช่วยการค้นคว้า
4 การบริการสืบค้นสารสนเทศจากสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์/อินเทอร์เน็ต
5 การจัดบริการยืม–คืน
6 การบริการเมื่อนักเรียนนักศึกษา
ไปเรียน/ศึกษาค้นคว้าที่ห้องสมุด
7 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของ
ห้องสมุด
8 สภาพแวดล้อมภายในห้องสมุด
9 ความเพียงพอของสื่อ วัสดุอุปกรณ์
และสารสนเทศต่าง ๆ
10 ความเพียงพอของหนังสือ วารสาร
นิตยสาร หนังสือพิมพ์ และจุลสาร
รวมเฉลี่ย

ส่วน
ระดับ
ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน ความ
มาตรฐาน พึงพอใจ

เกณฑ์

ผลการ
ประเมิน

1

4.02
4.25
4.15

0.64
0.80
0.69

มาก
มาก
มาก

X ≥ 3.51
X ≥ 3.51
X ≥ 3.51

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

4.10
3.65

0.78
0.76

มาก
มาก

X ≥ 3.51
X ≥ 3.51

ผ่าน
ผ่าน

4.08

0.68

มาก

X ≥ 3.51

ผ่าน

4.21
4.09

0.67
0.77

มาก
มาก

X ≥ 3.51
X ≥ 3.51

ผ่าน
ผ่าน

3.80

0.72

มาก

X ≥ 3.51

ผ่าน

3.53
4.09

0.68
0.72

มาก
มาก

X ≥ 3.51
X ≥ 3.51

ผ่าน
ผ่าน

จากตารางที่ 4.8 พบว่า ในภาพรวมนักเรียนนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการให้บริการห้องสมุด
อยู่ในระดับมาก โดยเรื่องที่มีความพึงพอใจสูงสุดอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เรื่องการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ
ห้องสมุด รองลงมามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เรื่องการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุด
ส่วนเรื่องที่นั กเรียนนั กศึกษามีความพึงพอใจต่าสุดอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เรื่องความเพียงพอของหนังสื อ
วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ และจุลสาร
สรุ ป นั กเรี ยนนั กศึ กษามี ความพึ งพอใจต่ อการให้ บริ การของห้ องสมุ ดอยู่ ในระดั บมาก
และผ่านเกณฑ์การประเมินทุกเรื่อง

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
ในการรายงานประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้นาเสนอตามลาดับ
ดังนี้

วัตถุประสงค์ของการประเมิน
1.
2.
3.
4.

เพื่อประเมินด้านบริบทของโครงการพัฒนาห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
เพื่อประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นที่ใช้ในการดาเนินโครงการพัฒนาห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
เพื่อประเมินด้านกระบวนการดาเนินโครงการพัฒนาห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
เพื่อประเมินด้านผลผลิตของโครงการพัฒนาห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

วิธีดาเนินการประเมิน
1. รูปแบบการประเมิน
การประเมินโครงการพัฒนาห้ องสมุดวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชี วศึ กษา ครั้ งนี้ ได้ ป ระยุ กต์ ใช้ รูปแบบการประเมิ นแบบซิ ป (CIPP Model) ของสตั ฟเฟิ ลบี ม
(Stufflebeam, D.L., 1990, p. 123) ซึ่งมีรูปแบบการประเมินใน 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) การประเมิน
ด้านบริบท (Context Evaluation) 2) การประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) การประเมิน
ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) และการประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation)
2. ประชากรที่ใช้ในการประเมิน
2.1 ประชากร ประกอบด้วย ครูและนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดในปี
การศึกษา 2562 จาแนกเป็นครู จานวน 66 คน และนักเรียนนักศึกษา จานวน 2,090 คน รวมจานวน
2,156 คน
2.2 กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ครูและนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
ในปี ก ารศึ ก ษา 2562 จ าแนกเป็ น กลุ่ ม ตั ว อย่ า งครู จ านวน 66 คน โดยเลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) และกลุ่มตัวอย่างนักเรียนนักศึกษา จานวน 327 คน รวมจานวน
393 คน โดยกาหนดกลุ่มตัวอย่างนักเรียนนักศึกษาด้วยการเปิดตาราง Krejcie & Morgan และเลือก
กลุ่มตัวอย่างนักเรียนนักศึกษาด้วยการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ตามสัดส่วน
ของนักเรียนนักศึกษาตามสาขาวิชาในแต่ละชั้นปี
3. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
เครื่ องมื อที่ ใช้ในการประเมิน โครงการพั ฒ นาห้ อ งสมุ ด วิท ยาลั ยเทคนิ ค แม่ส อดครั้งนี้
ประกอบด้วย แบบสอบถาม จานวน 5 ฉบับ และแบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียน
นักศึกษา จานวน 1 ฉบับ
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ฉบับที่ 1 แบบสอบถามสาหรับครู ถามเกี่ยวกับการประเมินด้านบริบทของโครงการ
พัฒนาห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้ค่า IOC 1.00 ทุกข้อ และค่าความเที่ยงเท่ากับ .80
ฉบับที่ 2 แบบสอบถามสาหรับครู ถามเกี่ยวกับการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นที่ใช้
ในการดาเนินโครงการพัฒนาห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้ค่า IOC 1.00 ทุกข้อ และได้ค่าความ
เที่ยงเท่ากับ .89
ฉบับที่ 3 แบบสอบถามส าหรับ ครู ถามเกี่ ย วกั บ การประเมิ น ด้ านกระบวนการ
ดาเนินโครงการพัฒนาห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้ค่า IOC 1.00 ทุกข้อ และได้ค่าความเที่ยง
เท่ากับ .88
ฉบับที่ 4 แบบสอบถามส าหรับนักเรียนนักศึกษา ถามเกี่ยวกับการประเมินด้าน
ผลผลิตโดยประเมินนิสัย รักการอ่านและศึกษาค้นคว้าของนักเรียนนักศึกษา ได้ค่า IOC 1.00 ทุกข้อ
และได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ .88
ฉบับที่ 5 แบบสอบถามสาหรับครูและนักเรียนนักศึกษา ถามเกี่ยวกับการประเมิน
ด้านผลผลิตของโครงการโดยประเมินความพึงพอใจของครูและนักเรียนนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการ
ของห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้ค่า IOC 1.00 ทุกข้อ และได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ .86
แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนักศึกษา
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุด วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
ผู้ประเมินได้ดาเนินการ โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนดาเนินโครงการ เป็นการประเมินความเหมาะสม
ของด้านบริบทของโครงการและประเมินความเหมาะสมด้านปัจจัยเบื้องต้นที่ใช้ในการดาเนินโครงการ
โดยได้เก็บ รวบรวมข้อมูล จากครู จานวน 66 คน ในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
เป้าหมายในการเก็บรวบข้อมูล จานวน 66 ฉบับ ได้รับคืน จานวน 66 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
ระยะที่ 2 การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ระหว่ า งด าเนิ น โครงการ เป็ น การประเมิ น ความ
เหมาะสมด้านกระบวนการในการดาเนินโครงการ โดยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากครูในช่วงก่อนปิดภาค
เรีย นที่ 1 ปี ก ารศึก ษา 2562 เป้ าหมายในการเก็บ รวบข้อ มูล จานวน 66 ฉบับ ได้รับคื น จานวน
66 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
ระยะที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูลหลังเสร็จสิ้นโครงการ เป็นการประเมินด้านผลผลิตของ
โครงการ ผู้ประเมินได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากครู จานวน 66 คน และกลุ่มตัวอย่างนักเรียนนักศึกษา
จานวน 327 คน รวมทั้งสิ้นจานวน 393 คน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2562 ได้รับคืนและสมบูรณ์ จานวน 393 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนนักศึกษา รวบรวมข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินด้านบริบทของโครงการ การประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นที่ใช้
ในการดาเนินโครงการ และการประเมินด้านกระบวนการดาเนินโครงการ วิเคราะห์ด้วยการหาค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ส่วนข้อมูล การประเมินผลผลิ ตของโครงการ วิเคราะห์ ข้อมูลโดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย 1) ข้อมูลเกี่ยวกับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนักศึกษา
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วิเคราะห์ด้วยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยค่าร้อยละ 2) ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมิน
นิ สั ย รั ก การอ่านและศึ ก ษาค้ น คว้าของนั ก เรียนนั กศึ ก ษา วิเคราะห์ ด้ ว ยการหาค่ าเฉลี่ ย และส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 3) ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจของครูและนักเรียนนักศึกษาที่มี
ต่อการให้ บ ริการห้องสมุด วิทยาลั ยเทคนิคแม่สอดวิเคราะห์ ด้วยการหาค่าเฉลี่ ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

สรุปผลการประเมิน
1. ผลการประเมินด้านบริบทที่ใช้ในการดาเนินโครงการพัฒนาห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิค
แม่สอด พบว่า ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการในภาพรวมครูมีความเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่
ในระดับมาก โดยเรื่องที่มีความเหมาะสมสูงสุดอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ผู้บริหารได้สร้างความตระหนักใน
เรื่องการพัฒนาห้องสมุด รองลงมามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ วิทยาลัยสารวจความต้องการ
พัฒ นาห้ องสมุดเพื่อพัฒ นาคุณภาพการศึกษา ส่วนเรื่องเหมาะสมต่าสุดอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เรื่อง
วิทยาลัยจัดเตรียมห้องสมุดเพื่อให้เอื้อต่อการเรียนรู้
สรุปผลการประเมินด้านบริบทของโครงการพัฒนาห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ครูมี
ความเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากและผ่านเกณฑ์การประเมินทุกเรื่อง
2. ผลการประเมิ น ด้ า นปั จ จั ย เบื้ อ งต้ น ที่ ใ ช้ ใ นการด าเนิ น โครงการพั ฒ นาห้ อ งสมุ ด
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด พบว่า ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นที่ใช้ในการดาเนินโครงการในภาพรวม
ครูมีความเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยเรื่องที่มีความเหมาะสมสูงสุดอยู่ในระดับมาก ได้แก่
เรื่องคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาห้องสมุด รองลงมามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ได้แก่
เรื่องคู่มือ/เอกสารแนะนาการใช้ห้องสมุด ส่วนเรื่องที่มีความเหมาะสมต่าสุดอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่
เรื่องการจัดสรรงบประมาณสาหรับจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด
สรุ ป ผลการประเมิ น ด้ านปั จ จั ย เบื้ อ งต้ น ที่ ใช้ ในการด าเนิ น โครงการพั ฒ นาห้ อ งสมุ ด
วิท ยาลั ย เทคนิ ค แม่ ส อด ครู มี ความเห็ น ว่า มี ค วามเหมาะสมอยู่ ในระดั บ มากและผ่ านเกณฑ์ ก าร
ประเมิน แต่มี 1 เรื่องที่มีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลางและไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ได้แก่
เรื่องการจัดสรรงบประมาณสาหรับจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด
3. ผลการประเมิน ด้ านกระบวนการดาเนิน โครงการพั ฒ นาห้องสมุด วิทยาลัยเทคนิ ค
แม่สอด พบว่า ผลการประเมินด้านกระบวนการการดาเนินโครงการในภาพรวมครูมีความเห็นว่ามีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยเรื่องที่มีความเหมาะสมสูงสุดอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เรื่องการดาเนินการ
พัฒนาห้องสมุดตามเกณฑ์มาตรฐานของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย รองลงมามีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก ได้แก่ เรื่องการวางแผนพัฒนาห้องสมุดอย่างเป็นระบบ ส่วนเรื่องที่มีความเหมาะสม
ต่าสุดอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เรื่องการจัดสรรทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด
สรุปผลการประเมินด้านกระบวนการดาเนินโครงการพัฒนาห้องสมุด วิทยาลัยเทคนิคแม่
สอดครูมีความเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมินทุกเรื่อง
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4. ผลการประเมิน ด้ านผลผลิตของโครงการพั ฒ นาห้องสมุด วิทยาลัยเทคนิค แม่สอด
พบว่า
4.1 ผลการเปรียบเทียบร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหมวดวิชาพื้นฐาน
ประยุ กต์และหมวดวิช าชีพ ของนั กเรียนนั กศึกษา พบว่า นักเรียนนั กศึกษาทุกสาขาวิช ามีค ะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปีการศึกษา 2562 (หลังพัฒนาห้องสมุด) สูงกว่าผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนนักศึกษาในปีการศึกษา 2561 (ก่อนพัฒนาห้องสมุด)
4.2 ผลการประเมิน นิสั ยรัก การอ่านและศึกษาค้ นคว้าของนักเรียนนั กศึกษา พบว่า
ในภาพรวมนักเรียนนักศึกษามีนิสัยรักการอ่านและศึกษาค้นคว้าอยู่ในระดับมาก โดยเรื่องที่สูงสุดอยู่ใน
ระดับ มาก ได้แก่ เรื่องนั กเรียนนั กศึกษาจะอ่านหนังสื อโดยไม่มีครูห รือผู้ ปกครองสั่ งให้ อ่านเท่านั้น
รองลงมาอยู่ในระดับมาก ได้แก่เรื่อง นักเรียนนักศึกษาชอบยืมหนังสือจากห้องสมุดไปอ่านที่บ้าน ส่วน
เรื่องที่ต่าสุดอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เรื่อง ถ้ามีเงินเหลือนักเรียนนักศึกษามักจะเก็บเพื่อซื้อหนังสือ
สรุปผลการประเมินนิสัยรักการอ่านและศึกษาค้นคว้าของนักเรียนนักศึกษาอยู่ใน
ระดับมากและผ่านเกณฑ์การประเมินทุกเรื่อง
4.3 ผลการประเมิน ความพึงพอใจของครูและนักเรียนนักศึกษาที่มีต่อการให้ บริการ
ห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดและผลกระทบที่มีต่อการพัฒนาห้องสมุด
4.3.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของครูที่มีต่อการให้บริการห้องสมุดวิทยาลัย
เทคนิคอุบลราชธานี พบว่า ในภาพรวมครูมีความพึงพอใจต่อการให้บริการห้องสมุดอยู่ในระดับมาก
โดยเรื่องที่มีความพึงพอใจสูงสุดอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เรื่องการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของห้องสมุด
รองลงมามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เรื่องการบริการเมื่อนานักเรียนนักศึกษาไปเรียน/
ศึกษาค้นคว้าที่ห้องสมุด ส่วนเรื่องที่ครูมีความพึงพอใจต่าสุดอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เรื่องความเพียงพอ
ของสื่อ วัสดุอุปกรณ์ และสารสนเทศต่าง ๆ และเรื่องความเพียงพอของหนังสือ วารสาร นิตยสาร
หนังสือพิมพ์ และจุลสาร
สรุป ครูมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของห้องสมุดอยู่ในระดับมาก และ
ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกเรื่อง
4.3.2 ผลการประเมิ นความพึ งพอใจของนักเรียนนั กศึกษาที่ มีต่อการให้ บ ริการ
ห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดพบว่า ในภาพรวมนักเรียนนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ห้ อ งสมุ ด อยู่ ใ นระดั บ มาก โดยเรื่ อ งที่ มี ค วามพึ ง พอใจสู ง สุ ดอยู่ ใ นระดั บ มาก ได้ แ ก่ เรื่ อ งการ
ประชาสัมพัน ธ์กิจกรรมของห้องสมุด รองลงมามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เรื่องการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุด ส่วนเรื่ องที่นักเรียนนักศึกษามีความพึงพอใจต่าสุดอยู่ในระดับ
มาก ได้แก่ เรื่องความเพียงพอของหนังสือ วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ และจุลสาร
สรุป นักเรียนนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการให้บริการของห้องสมุดอยู่ใน
ระดับมากและผ่านเกณฑ์การประเมินทุกเรื่อง
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อภิปรายผล
จากผลการประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดมีประเด็นสาคัญที่นามา
อภิปรายผล ดังนี้
1. ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการพัฒนาห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด พบว่า
ในภาพรวมครูมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดต้องพัฒนา
แหล่ งเรี ย นรู้ ภ ายในและส่ งเสริ ม นิ สั ยรั กการอ่ านของนั ก เรี ยนนั กศึ ก ษา รวมทั้ งส่ งเสริ ม ให้ ครู เป็ น
แบบอย่างในการใช้และศึกษาค้นคว้าหาความรู้ให้กับนักเรียนนักศึกษา อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวคิด
ของปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2546, น. 195) ที่ได้ให้ความเห็นว่า ห้องสมุดสถานศึกษา เป็นสถานที่ที่มี
ความสาคัญต่อการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษามาก เพราะเป็นศูนย์รวมของวิชาการทั้งปวงและ
ให้บริการทางวิชาการกับครู เป็นสถานที่ที่ครูใช้ศึกษาค้นคว้าและเตรียมบทเรียนเพื่อการเรียนการสอน
และเป็นสถานที่ที่นักเรียนนักศึกษาแสวงหาความรู้ ส่วนเรื่องที่มีความเหมาะสมต่าสุดอยู่ในระดับมาก
ได้แก่ เรื่องวิทยาลัยจัดเตรียมห้องสมุดเพื่อให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าปัจจุบันอยู่ในยุค
ดิจิทัล ดังนั้นวิทยาลัยอยู่ในระหว่างการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนในยุคจิ
ติทัล ซึง่ ต้องใช้งบประมาณมากพอสมควร
2. ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นที่ใช้ในการดาเนินโครงการพัฒนาห้องสมุดวิทยาลัย
เทคนิคแม่สอด พบว่า ในภาพรวมครูมีความเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ
รายงานการประเมินโครงการของของณัฐกานต์ ภูมิคอนสาร (2551) เรื่อง การประเมินโครงการห้องสมุด
มีชีวิตของโรงเรียนในอาเภอวังชิ้น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 2 สอดคล้องกับรายงานการ
ประเมินโครงการของพิทยา สังขะเลขา (2555) เรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ
ในโรงเรียนบ้ านไสยู งปัก สอดคล้องกับรายงานการประเมิน โครงการของ ศศิธร เสริมวิทยวงศ์ (2557)
เรื่อง การประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านกับห้องสมุดมีชีวิตของนักเรียนโรงเรียนบ้านปากบางนาคราช
ที่พบว่า ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นที่ใช้ในการดาเนินโครงการห้ องสมุดมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมากทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้ บริหารวิทยาลั ยได้เล็งเห็ นความส าคัญของห้องสมุ ดว่ามีผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนทั้งของครูและนักเรียนนักศึกษา จึงได้สนับสนุนปัจจัยเบื้องต้นที่จะใช้ใน
การพัฒนาห้องสมุด แต่ก็มี 1 เรื่องที่ครูวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดมีความเห็นว่ามีความเหมาะสมปานกลาง
และไม่ผ่านการประเมินได้แก่ เรื่องการจัดสรรงบประมาณสาหรับจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดเปิดสอนหลายสาขางาน ทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และในแต่ละปีการศึกษามีนักเรียนนักศึกษามาก
ตลอดรายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละภาคเรียนมีเป็นจานวนมาก ดั งนั้นจึงทาให้ หนั งสื อ ต่าง ๆ ตลอดจน
สิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในห้องสมุดจะไม่เพียงพอต่อการใช้ของครูและนักเรียนนักศึกษา
3. จากผลการประเมินด้านกระบวนการดาเนินโครงการพัฒนาห้องสมุด วิทยาลัยเทคนิค
แม่สอด พบว่า ในภาพรวมครูมีความเห็ นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การ
ประเมินทุกเรื่อง ซึ่งสอดคล้องกับรายงานการประเมินโครงการของพิทยา สังขะเลขา (2555) เรื่อง
การประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียนบ้านไสยูงปัก สอดคล้องกับรายงานการ
ประเมิน โครงการของศศิธร เสริมวิทยวงศ์ (2557) เรื่อง การประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านกับ
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ห้องสมุดมีชีวิตของนักเรียนโรงเรียนบ้านปากบางนาคราช ที่พบว่า ผลการประเมินด้านกระบวนการ
ดาเนิน โครงการมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจะเป็นเพราะว่า วิทยาลั ยเทคนิคแม่สอด
ดาเนิ น โครงการพั ฒ นาห้ องสมุดอย่ างเป็นระบบ โดยมีการศึกษาสภาพปั จจุบัน ปั ญ หา และความ
ต้องการของครูและนักเรียนนักศึกษาก่อนที่จะวางแผนพัฒนาห้องสมุด และในการพัฒนาห้องสมุดก็ได้
นาเกณฑ์มาตรฐานของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย มาเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาห้องสมุด
ดังนั้น กระบวนการพัฒนาห้องสมุด วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดดาเนินการไปอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
ส่วนเรื่องที่ดาเนินการต่าสุดอยู่ในระดั บมาก ได้แก่ เรื่องการจัดสรรทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจัดสรรทรัพยากรสารสนเทศ มีหลายขั้นตอนโดยเริ่มตั้งแต่สารวจความต้องการ
ตั้งงบประมาณการจัดซื้อ ดาเนินการจัดซื้อ ตรวจรับการจัดซื้อ ลงทะเบียนเพื่อการให้บริการยืม –คืน
ดังนั้น ในการดาเนินการดังกล่าวจึงต้องใช้เวลาพอสมควร อีกทั้งบุคลากรประจาประจาห้องสมุดมี
จานวนไม่มากและต้องทาหน้าที่หลายอย่างจึงทาให้ดาเนินการไม่รวดเร็วเท่าที่ควร
4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการพัฒนาห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
4.1 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนักศึกษา พบว่า ผลการเปรียบเทียบ
ร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหมวดวิชาพื้นฐานประยุกต์และหมวดวิชาชีพของนักเรียน
นักศึกษา ในปีการศึกษา 2562 (หลังพัฒนาห้องสมุด) สูงกว่าผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนั กเรียน
นักศึกษาในปีการศึกษา 2561 (ก่อนพัฒนาห้องสมุด) ทุกสาขาวิชา ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในปีการศึกษา
2562 ได้มีการพัฒนาห้องสมุด ครูและนักเรียนนักศึกษาได้ไปใช้ห้องสมุดเพื่อช่วยเสริมสร้างกิจกรรม
การเรียนการสอนอย่างมีระบบมากขึ้นกว่าเดิม จึงส่งผลให้สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนั กเรียนนักศึกษา
ในปีการศึกษา 2562 สูงกว่าปี การศึกษา 2561 ซึ่งสอดคล้องกับรายงานการประเมินโครงการของ
Hale (2010) เรื่อง อิทธิพลของการบริการห้องสมุดที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ระดับ 12 โรงเรียนมัธยมเกรทวูด มลรัฐเวอร์จิเนีย โดยการศึกษาเปรียบเทียบ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียน
กลุ่มที่ใช้บริการห้องสมุดและศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยมีบรรณารักษ์แนะนามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงกว่านักเรียนอีกกลุ่มที่ไม่ได้ใช้บริการห้องสมุด
4.2 ผลการประเมินนิสัยรักการอ่านและศึกษาค้นคว้าของนักเรียนนักศึกษา พบว่า
ในภาพรวมนักเรียนนักศึกษามีนิสัยรักการอ่านและศึกษาค้นคว้าอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า การ
ดาเนินโครงการพัฒนาห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ส่งผลให้นักเรียนนักศึกษามีนิสัยรักการอ่าน
และศึกษาค้นคว้าเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของณิชนันท์ พลเวียงพล (2553, น. 45) ได้ทา
การวิจัยเรื่อง องค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กับการใช้ห้องสมุดของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนอุดร
พิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่เข้าใช้ห้องสมุดสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง รองลงมา คือ
เข้าใช้เดือนละ 1-2 ครั้ง ช่วงเวลาที่เข้าใช้มากที่สุดคือเมื่อมีชั่วโมงว่าง รองลงมาคือในชั่วโมงที่อาจารย์
ผู้สอนมอบหมายให้ค้นข้อมูลจากห้องสมุด
4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของครูและนักเรียนนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการ
ห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด พบว่า ในภาพรวมครูและนักเรียนนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการห้องสมุดอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมินทุกเรื่อง โดยครูและนักเรียนนักศึกษามี
ความเห็น สอดคล้ องกันว่า เรื่องที่มีความพึงพอใจสู งสุ ดอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การประชาสั มพันธ์
กิจ กรรมของห้ องสมุ ด ทั้ งนี้ อาจเป็ นเพราะโครงการพั ฒ นาห้ อ งสมุด ได้ ส่ งเสริม ให้ ครูและนั กเรีย น
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นั ก ศึกษาไปใช้ห้ องสมุ ดเพื่ อ การเรี ยนการสอนอย่ างเป็ นระบบและต่อ เนื่ อง ส่ ว นเรื่องที่ ค รูมี ความ
พึ งพอใจต่าสุ ด อยู่ ในระดั บ มากมี อ ยู่ 2 เรื่อ ง ได้ แก่ เรื่อ งความเพี ย งพอของสื่ อ วัส ดุ อุป กรณ์ และ
สารสนเทศต่าง ๆ และเรื่องความเพียงพอของหนังสือ วารสาร นิตยสาร หนังสื อพิมพ์ และจุลสาร
ส่ว นเรื่องที่นั กเรีย นนั กศึกษามีความพึงพอใจต่าสุ ดอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เรื่องความเพียงพอของ
หนังสือ วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ และจุลสาร ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าจานวนหนังสือที่มีอยู่ใน
ห้องสมุดไม่เพียงพอต่อการใช้งานของครูและนักเรียนนักศึกษา จึงทาให้หนังสือบางรายการไม่เพียงพอ
ต่ อ การใช้ ง านหรื อ ถ้ า มี อ าจเป็ น หนั ง สื อ ที่ พิ ม พ์ ม านานแล้ ว และไม่ ทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่นามาใช้งานเป็นการเรียนการสอนในปัจจุบัน

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการประเมินไปใช้
1.1 ควรจัดงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ
รวมทั้งหนังสือ/เครื่องมืออุปกรณ์/สื่อต่าง ๆ ฯลฯ ที่จาเป็นเข้าห้องสมุด
1.2 ควรจัดประชุมชี้แจงเพื่อให้ครูในแต่ละสาขาวิชาร่วมกันพิจารณาเสนอชื่อหนังสือ/
สื่อที่จาเป็นและสอดคล้องกับสาขาวิชาที่วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดเปิดสอน
1.3 ควรดาเนินการจัดสรรทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุดให้ทันกับเวลาที่กาหนดใช้
งานเพราะมีการดาเนินการหลายขั้นตอนจนกว่าจะลงทะเบียนให้เรียบร้อยและพร้อมการให้บ ริการ
ยืม–คืน
1.4 ควรส่งเสริมให้ครูใช้ห้องสมุดเพื่อเสริมสร้างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชา
ที่รับผิดชอบการสอน
1.5 ควรมีการปฐมนิเทศหรือจัดอบรมการใช้ห้องสมุดให้นักเรียนนักศึกษาใหม่ทุกต้นปี
การศึกษา
1.6 ควรจั ด สภาพแวดล้ อ มภายในห้ อ งสมุ ด ให้ เอื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู้แ ละศึ ก ษาค้ น คว้ า
รวมทั้งจัดโต๊ะเก้าอี้ให้เพียงพอต่อสัดส่วนของนักเรียนนักศึกษาที่มาใช้บริการ
1.7 ควรจัดทาสรุปรายงานการให้บริการของห้องสมุดอย่างเป็นระบบและประชาสัมพันธ์
ให้ครูและนักเรียนนักศึกษาทราบทุกภาคเรียน
2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
2.1 ควรมี การวิจั ย เกี่ย วกั บปั จจัย ที่ส่ งเสริมให้ ครูและนั กเรียนนัก ศึกษามาใช้บ ริการ
ห้องสมุด
2.2 ควรมีการวิจัยและพัฒนารูปแบบความร่วมมือการให้บริการห้องสมุดของสถานศึกษา
ในจังหวัดตาก
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ภาคผนวก ก
หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
และหนังสือขอความอนุเคราะห์ทดลองใช้เครือ่ งมือที่ใช้ในการประเมิน
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา สังขวดี
สถานที่ทางาน : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ บูรณะชาติ
สถานที่ทางาน : วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
3. ดร.อภิชัย นุชเนื่อง
สถานที่ทางาน : ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาตาก เขต 1
4. ดร.ผดุงชัย ภู่พัฒน์
สถานที่ทางาน : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
5. นายพีระ สาเภาเงิน
สถานที่ทางาน : ผู้อานวยการสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร

95

96

ภาคผนวก ข
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

98

ฉบับที่ 1 สาหรับครู

แบบสอบถามเพื่อการประเมินด้านบริบท
ของโครงการพัฒนาห้องวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
คาชี้แจง
1. แบบสอบถามเพื่อการประเมินด้านบริบทของโครงการพัฒนาห้องสมุดวิท ยาลัยเทคนิค
แม่สอด
2. โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องการประเมิน ที่ท่านเห็นด้วยในประเด็นนั้น โดยแบ่ง
ออกเป็น 5 ระดับ และมีความหมาย ดังนี้
5 หมายถึง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
3 หมายถึง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อย
1 หมายถึง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อยที่สุด
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
นายเดโชวัต ทักคุ้ม
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
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ตอนที่ 1 ถามเพื่อประเมินด้านบริบทของโครงการพัฒนาห้องวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
รายการ

ระดับความเหมาะสม
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)

1. ผู้บริหารได้สร้างความตระหนักเรื่องงานให้กับ
บุคลากร
2. ผู้บริหารได้ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา
โครงการห้องสมุดแก่บุคลากร
3. วิทยาลัยได้จัดแหล่งเรียนรู้ที่จาเป็นทั้งในและ
นอกสถานศึกษาเพื่อใช้ในการเรียนรู้
4. ผู้บริหารได้ประชุม ชี้แจงแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้ครู นักเรียนนักศึกษา
และผู้เกี่ยวข้องทราบ
5. วิทยาลัยได้จัดเตรียมห้องสมุดเพื่อให้เอื้อต่อ
การเรียนรู้สาหรับครู นักเรียนนักศึกษา
6. ความต้องการพัฒนาห้องสมุดในวิทยาลัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
7. ความจาเป็นที่ต้องจัดทาโครงการพัฒนา
ห้องสมุด เกี่ยวกับอาคารสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์
สารนิเทศ งบประมาณ บุคลากร การให้บริการ
การดาเนินงานห้องสมุด และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
8. การพัฒนาห้องสมุดสอดคล้องกับนโยบายของ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
9. วิทยาลัยมีความต้องการพัฒนาห้องสมุด
เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน
10. การดาเนินกิจกรรมห้องสมุดเป็น
ส่วนหนึ่งของการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา

ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ (ถ้ามีโปรดระบุ)
............................................................................................................................. ....................................
............................................................................................................................. ....................................
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
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ฉบับที่ 2 สาหรับครู

แบบสอบถามการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น
ที่ใช้ในการดาเนินโครงการพัฒนาห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
คาชี้แจง
1. แบบสอบถามเพื่ อการประเมิน ด้านปั จจัยเบื้ องต้น ที่ ใช้ในการดาเนิน โครงการพั ฒ นา
ห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
2. โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องการประเมิน ที่ท่านเห็นด้วยในประเด็นนั้น โดยแบ่ง
ออกเป็น 5 ระดับ และมีความหมาย ดังนี้
5 หมายถึง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
3 หมายถึง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อย
1 หมายถึง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อยที่สุด
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
นายเดโชวัต ทักคุ้ม
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
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ตอนที่ 1 ถามเพื่อประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นที่ใช้ในการดาเนินโครงการพัฒนาห้องสมุด
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
ระดับความเหมาะสม
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)

รายการ
1. คณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนา
ห้องสมุด
2. การจัดสรรงบประมาณสาหรับพัฒนา
สภาพแวดล้อมภายในห้องสมุด
3. การจัดสรรงบประมาณสาหรับจัดซื้อ
ทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด
4. ครูทาหน้าที่บรรณารักษ์และบุคลากร
ประจาห้องสมุด
5. เทคโนโลยีจัดเก็บและสืบค้นทรัพยากร
สารสนเทศ
6. คู่มือ/เอกสารแนะนาการใช้ห้องสมุด
7. วัสดุ/ครุภัณฑ์
8. ทรัพยากรสารสนเทศ
9. ความเพียงพอของโต๊ะ/เก้าอี้ ภายในห้องสมุด

ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ (ถ้ามีโปรดระบุ)
............................................................................................................................. ....................................
.................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................
....................................................................................................................................................... ..........
.................................................................................................................................................................
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
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ฉบับที่ 3 สาหรับครู

แบบสอบถามการประเมินด้านกระบวนการ
ดาเนินโครงการพัฒนาห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
คาชี้แจง
1. แบบสอบถามเพื่ อ การประเมิ น ด้ า นกระบวนการด าเนิ น โครงการพั ฒ นาห้ อ งสมุ ด
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
2. โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องการประเมิน ที่ท่านเห็นด้วยในประเด็นนั้น โดยแบ่ง
ออกเป็น 5 ระดับ และมีความหมาย ดังนี้
5 หมายถึง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
3 หมายถึง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อย
1 หมายถึง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อยที่สุด
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
นายเดโชวัต ทักคุ้ม
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
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ตอนที่ 1 ถามเพื่ อประเมิ นด้ านกระบวนการด าเนิ นโครงการพั ฒนาห้ องสมุ ดวิ ทยาลั ย
เทคนิคแม่สอด
รายการ

ระดับความเหมาะสม
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย
(5)
(4)
(3)
(2)

น้อยที่สุด
(1)

1. การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและ
ความต้องการในการพัฒนาห้องสมุด
2. การวางแผนพัฒนาห้องสมุดอย่างเป็น
ระบบ
3. การดาเนินการพัฒนาห้องสมุดตาม
เกณฑ์มาตรฐานของสมาคมห้องสมุด
แห่งประเทศไทย
4. การจัดสรรทรัพยากรสารสนเทศ
เข้าห้องสมุด
5. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยการใช้ห้องสมุด
6. การจัดกิจกรรมห้องสมุดตามแนว
ปฏิบัติกระบวนการเรียนรู้
7. การนิเทศ ติดตาม การดาเนินการ
พัฒนาห้องสมุดอย่างเป็นระบบ
8. การประเมินผลกิจกรรมการ
ดาเนินงานของห้องสมุด
9. การรายงานสรุปผลการดาเนินงาน
ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
10. การนาผลการประเมินการดาเนินงาน
ของห้องสมุดมาเป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงพัฒนาห้องสมุดต่อไป

ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ (ถ้ามีโปรดระบุ)
............................................................................................................................. ....................................
.................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................
....................................................................................................................................................... ..........
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
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ฉบับที่ 4 สาหรับนักเรียนนักศึกษา

แบบสอบถามการประเมินด้านผลผลิต
ของโครงการพัฒนาห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด :
โดยประเมินนิสัยรักการอ่านและศึกษาค้นคว้าของนักเรียนนักศึกษา
คาชี้แจง
1. แบบสอบถามเพื่อ ประเมิน ด้านผลผลิตของโครงการพั ฒ นาห้ องสมุดวิท ยาลัยเทคนิ ค
แม่สอด : โดยประเมินนิสัยรักการอ่านและศึกษาค้นคว้าของนักเรียนนักศึกษา
2. โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องการประเมิน ที่ท่านเห็นด้วยในประเด็นนั้น โดยแบ่ง
ออกเป็น 5 ระดับ และมีความหมาย ดังนี้
5 หมายถึง มีนิสัยรักการอ่านและศึกษาค้นคว้าอยู่ในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีนิสัยรักการอ่านและศึกษาค้นคว้าอยู่ในระดับมาก
3 หมายถึง มีนิสัยรักการอ่านและศึกษาค้นคว้าอยู่ในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีนิสัยรักการอ่านและศึกษาค้นคว้าอยู่ในระดับน้อย
1 หมายถึง มีนิสัยรักการอ่านและศึกษาค้นคว้าอยู่ในระดับน้อยที่สุด
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
นายเดโชวัต ทักคุ้ม
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
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ตอนที่ 1 ถามเพื่อประเมินนิสัยรักการอ่านและศึกษาค้นคว้าของนักเรียนนักศึกษา
นิสัยรักการอ่านและศึกษาค้นคว้า
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)

รายการ
1. เมื่อมีเวลาว่างนักเรียนนักศึกษาจะอ่านหนังสือ
ทุกครั้ง
2. นักเรียนนักศึกษาจะอ่านหนังสือโดยไม่มีครูหรือ
ผู้ปกครองสั่งให้อ่านเท่านั้น
3. นักเรียนนักศึกษาจะอ่านหนังสือทุกวัน
ไม่เฉพาะเวลาใกล้จะสอบเท่านั้น
4. เมื่อนักเรียนนักศึกษาอ่านหนังสือมาแล้ว
จะแนะนาให้เพื่อ ๆ อ่านด้วย
5. เมื่อนักเรียนนักศึกษาอ่านหนังสือมาแล้ว
จะนาเรื่องมาเล่าให้คนอื่น ๆ ฟังด้วย
6. เมื่อเรียนเรื่องราวต่าง ๆ ในห้องเรียนแล้ว
นักเรียนนักศึกษาจะต้องไปหาอ่านเพิ่มเติม
7. ถ้ามีเงินเหลือนักเรียนนักศึกษามักจะเก็บเพื่อซื้อ
หนังสือ
8. นักเรียนนักศึกษาชอบยืมหนังสือจากห้องสมุดไป
อ่านที่บ้าน
9. นักเรียนนักศึกษาชอบอ่านหนังสือได้
ครั้งละนาน ๆ โดยไม่รู้เบื่อ
10. นักเรียนนักศึกษามีความสุขเมื่อได้อ่านหนังสือ
และสนใจอยากอ่านเรื่องอื่น ๆ ต่อไป

ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ (ถ้ามีโปรดระบุ)
............................................................................................................................. ....................................
............................................................................................................................. ....................................
............................................................................................................................. ....................................
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
ฉบับที่ 5 สาหรับครูและนักเรียนนักศึกษา
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แบบสอบถามการประเมินด้านผลผลิต
ของโครงการพัฒนาห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด :
โดยประเมินความพึงพอใจของครูและนักเรียนนักศึกษา
ที่มีต่อการให้บริการของห้องสมุด
คาชี้แจง
1. แบบสอบถามเพื่อ ประเมินด้านผลผลิตของโครงการพั ฒ นาห้ องสมุดวิท ยาลัยเทคนิ ค
แม่สอด โดยประเมินความพึงพอใจของครูและนักเรียนนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการของห้องสมุด
2. โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องการประเมิน ที่ท่านเห็นด้วยในประเด็นนั้น โดยแบ่ง
ออกเป็น 5 ระดับ และมีความหมาย ดังนี้
5 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
3 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย
1 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
นายเดโชวัต ทักคุ้ม
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
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ตอนที่ 1 ถามเพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการห้องสมุด
รายการ

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)

1. การให้บริการของครูทาหน้าที่บรรณารักษ์
และบุคลากรประจาห้องสมุด
2. การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของห้องสมุด
3. การบริการตอบคาถามช่วยการค้นคว้า
4. การบริการสืบค้นสารสนเทศจาก
สื่ออิเล็กทรอนิกส์/อินเทอร์เน็ต
5. การจัดบริการยืม-คืน
6. การบริการเมื่อนักเรียนนักศึกษา
ไปเรียน/ศึกษาค้นคว้าที่ห้องสมุด
7. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ของห้องสมุด
8. สภาพแวดล้อมภายในห้องสมุด
9. ความเพียงพอของสื่อ วัสดุอุปกรณ์
และสารสนเทศต่างๆ
10. ความเพียงพอของหนังสือ วารสาร
นิตยสาร หนังสือพิมพ์ และจุลสาร

ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ (ถ้ามีโปรดระบุ)
............................................................................................................................. ....................................
............................................................................................................................. ....................................
.................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................
....................................................................................................................................................... ..........
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
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แบบบันทึกเพื่อการประเมินด้านผลผลิต
ของโครงการพัฒนาห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด :
โดยประเมินคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนักศึกษา

แบบบันทึกคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหมวดวิชาพื้นฐานประยุกต์
ของนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562
สาขาวิชา
1. สาขาวิชาช่างยนต์
2. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
3. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
4. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
5. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม
6. สาขาวิชาการโรงแรม
7. สาขาวิชาการบัญชี
8. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
9. สาขาวิชาการตลาด
รวมเฉลี่ย

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ
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แบบบันทึกคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหมวดวิชาชีพ
ของนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562
สาขาวิชา
1. สาขาวิชาช่างยนต์
2. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
3. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
4. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
5. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม
6. สาขาวิชาการโรงแรม
7. สาขาวิชาการบัญชี
8. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
9. สาขาวิชาการตลาด
รวมเฉลี่ย

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ

ภาคผนวก ค
ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
และค่าความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถาม
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การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม
การประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
ฉบับที่ 1 การประเมินด้านบริบทของโครงการพัฒนาห้องสมุด
ข้อ

รายการ

1 ผู้บริหารได้สร้างความตระหนักเรื่องงานให้กับ
บุคลากร
2 ผูบ้ ริหารได้ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา
โครงการห้องสมุดแก่บุคลากร
3 วิทยาลัยได้จัดแหล่งเรียนรู้ที่จาเป็นทั้งในและ
นอกสถานศึกษาเพื่อใช้ในการเรียนรู้
4 ผูบ้ ริหารได้ประชุม ชี้แจงแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้ครู นักเรียนนักศึกษาและ
ผู้เกี่ยวข้องทราบ
5 วิทยาลัยได้จัดเตรียมห้องสมุดเพื่อให้เอื้อต่อการ
เรียนรู้สาหรับครู นักเรียนนักศึกษา
6 ความต้องการพัฒนาห้องสมุดในวิทยาลัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
7 ความจาเป็นที่ต้องจัดทาโครงการพัฒนาห้องสมุด
เกี่ยวกับอาคารสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ สารนิเทศ
งบประมาณ บุคลากร การให้บริการ การ
ดาเนินงานห้องสมุด และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
8 การพัฒนาห้องสมุดสอดคล้องกับนโยบาย
ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
9 วิทยาลัยมีความต้องการพัฒนาห้องสมุด
เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน
10 การดาเนินกิจกรรมห้องสมุดเป็นส่วนหนึ่งของการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

1

ผู้เชี่ยวชาญ
2 3 4

5

IOC

สรุป

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 นาไปใช้ได้
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 นาไปใช้ได้
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 นาไปใช้ได้
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 นาไปใช้ได้
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 นาไปใช้ได้
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 นาไปใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 นาไปใช้ได้
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 นาไปใช้ได้
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 นาไปใช้ได้
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 นาไปใช้ได้
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การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม
การประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
ฉบับที่ 2 การประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นที่ใช้ในการดาเนินโครงการพัฒนาห้องสมุด
ข้อ

รายการ

1 คณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนา
ห้องสมุด
2 การจัดสรรงบประมาณสาหรับพัฒนา
สภาพแวดล้อมภายในห้องสมุด
3 การจัดสรรงบประมาณสาหรับจัดซื้อ
ทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด
4 ครูทาหน้าที่บรรณารักษ์และบุคลากร
ประจาห้องสมุด
5 เทคโนโลยีจัดเก็บและสืบค้นทรัพยากร
สารสนเทศ
6 คูม่ ือ/เอกสารแนะนาการใช้ห้องสมุด
7 วัสดุ/ครุภัณฑ์
8 ทรัพยากรสารสนเทศ
9 ความเพียงพอของโต๊ะ/เก้าอี้ภายในห้องสมุด

1

ผู้เชี่ยวชาญ
2 3 4

5

IOC

สรุป

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 นาไปใช้ได้
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 นาไปใช้ได้
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 นาไปใช้ได้
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 นาไปใช้ได้
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

นาไปใช้ได้
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ได้
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การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม
การประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
ฉบับที่ 3 การประเมินด้านกระบวนการดาเนินโครงการพัฒนาห้องสมุด
ข้อ

รายการ

1 การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความ
ต้องการในการพัฒนาห้องสมุด
2 การวางแผนพัฒนาห้องสมุดอย่างเป็นระบบ
3 การดาเนินการพัฒนาห้องสมุดตามเกณฑ์
มาตรฐานของสมาคมห้องสมุด
แห่งประเทศไทย
4 การจัดสรรทรัพยากรสารสนเทศ
เข้าห้องสมุด
5 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยการใช้ห้องสมุด
6 การจัดกิจกรรมห้องสมุดตามแนวปฏิบัติ
กระบวนการเรียนรู้
7 การนิเทศ ติดตาม การดาเนินการพัฒนา
ห้องสมุดอย่างเป็นระบบ
8 การประเมินผลกิจกรรมการดาเนินงาน
ของห้องสมุด
9 การรายงานสรุปผลการดาเนินงาน
ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
10 การนาผลการประเมินการดาเนินงานของ
ห้องสมุดมาเป็นข้อมูลในการปรับปรุง
พัฒนาห้องสมุดต่อไป

1

ผู้เชี่ยวชาญ
2 3 4

5

IOC

สรุป

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 นาไปใช้ได้
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 นาไปใช้ได้
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 นาไปใช้ได้
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 นาไปใช้ได้
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 นาไปใช้ได้
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 นาไปใช้ได้
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 นาไปใช้ได้
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 นาไปใช้ได้
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 นาไปใช้ได้
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 นาไปใช้ได้
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การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม
การประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
ฉบับที่ 4 การประเมินด้านผลผลิตโดยประเมินนิสยั รักการอ่าน
และศึกษาค้นคว้าของนักเรียนนักศึกษา
ข้อ

รายการ

1 เมื่อมีเวลาว่างนักเรียนนักศึกษาจะอ่าน
หนังสือทุกครั้ง
2 นักเรียนนักศึกษาจะอ่านหนังสือโดยไม่มีครู
หรือผู้ปกครองสั่งให้อ่านเท่านั้น
3 นักเรียนนักศึกษาจะอ่านหนังสือทุกวัน
ไม่เฉพาะเวลาใกล้จะสอบเท่านั้น
4 เมื่อนักเรียนนักศึกษาอ่านหนังสือมาแล้ว
จะแนะนาให้เพื่อ ๆ อ่านด้วย
5 เมื่อนักเรียนนักศึกษาอ่านหนังสือมาแล้ว
จะนาเรื่องมาเล่าให้คนอื่น ๆ ฟังด้วย
6 เมื่อเรียนเรื่องราวต่าง ๆ ในห้องเรียนแล้ว
นักเรียนนักศึกษาจะต้องไปหาอ่านเพิ่มเติม
7 ถ้ามีเงินเหลือนักเรียนนักศึกษามักจะเก็บ
เพื่อซื้อหนังสือ
8 นักเรียนนักศึกษาชอบยืมหนังสือจาก
ห้องสมุดไปอ่านที่บ้าน
9 นักเรียนนักศึกษาชอบอ่านหนังสือได้
ครั้งละนาน ๆ โดยไม่รู้เบื่อ
10 นักเรียนนักศึกษามีความสุขเมื่อได้อ่าน
หนังสือและสนใจอยากอ่านเรื่องอื่น ๆ ต่อไป

1

ผู้เชี่ยวชาญ
2 3 4

5

IOC

สรุป

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 นาไปใช้ได้
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 นาไปใช้ได้
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 นาไปใช้ได้
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 นาไปใช้ได้
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 นาไปใช้ได้
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 นาไปใช้ได้
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 นาไปใช้ได้
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 นาไปใช้ได้
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 นาไปใช้ได้
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 นาไปใช้ได้
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การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม
การประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
ฉบับที่ 5 การประเมินด้านผลผลิตโดยประเมินความพึงพอใจของครู
และนักเรียนนักศึกษา ที่มีต่อการให้บริการของห้องสมุด
ข้อ

รายการ

1 การให้บริการของครูทาหน้าที่บรรณารักษ์ และ
2
3
4
5
6
7
8
9
10

บุคลากรประจาห้องสมุด
การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของห้องสมุด
การบริการตอบคาถามช่วยการค้นคว้า
การบริการสืบค้นสารสนเทศจากสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์/อินเทอร์เน็ต
การจัดบริการยืม-คืน
การบริการเมื่อนักเรียนนักศึกษาไปเรียน/
ศึกษาค้นคว้าที่ห้องสมุด
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุด
สภาพแวดล้อมภายในห้องสมุด
ความเพียงพอของสื่อ วัสดุอุปกรณ์
และสารสนเทศต่างๆ
ความเพียงพอของหนังสือ วารสาร นิตยสาร
หนังสือพิมพ์ และจุลสาร

1

ผู้เชี่ยวชาญ
2 3 4

5

IOC

สรุป

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 นาไปใช้ได้
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 นาไปใช้ได้
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 นาไปใช้ได้
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 นาไปใช้ได้
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 นาไปใช้ได้
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 นาไปใช้ได้
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 นาไปใช้ได้
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 นาไปใช้ได้
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 นาไปใช้ได้
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 นาไปใช้ได้
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การหาค่าความเที่ยงโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟ่า (Coefficient Alpha)
ของครอนบาค (Cronbach) ของแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อ
การประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

117
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการหาค่าความเที่ยงของแบบสอบถามที่ใช้ในการประเมิน โครงการ
พัฒนาห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
ฉบับที่ 1 แบบสอบถามสาหรับครู ถามเกี่ยวกับการประเมินด้านบริบทของโครงการพัฒนาห้องสมุด
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

Reliability
(Dataset0)

Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary
N
Cases

Valid
Excludeda
ToTal
a. Listwise deletion based on all
Variables in the procedure.
Reliability Statistics
Cronbach’Alpha
.801

N of Items
10

%
30
0
30

100.0
.0
100.0
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการหาค่าความเที่ยงของแบบสอบถามที่ใช้ในการประเมิน โครงการ
พัฒนาห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
ฉบับที่ 2 แบบสอบถามส าหรับ ครู ถามเกี่ยวกับ การประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นที่ใช้ในการดาเนิ น
โครงการพัฒนาห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

Reliability
(Dataset0)

Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary
N
Cases

Valid
Excludeda
ToTal
a. Listwise deletion based on all
Variables in the procedure.
Reliability Statistics
Cronbach’Alpha
.899

N of Items
9

%
30
0
30

100.0
.0
100.0
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการหาค่าความเที่ยงของแบบสอบถามที่ใช้ในการประเมิน โครงการ
พัฒนาห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
ฉบับที่ 3 แบบสอบถามสาหรับครู ถามเกี่ยวกับการประเมินด้านกระบวนการดาเนินโครงการพัฒนา
ห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

Reliability
(Dataset0)

Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary
N
Cases

Valid
Excludeda
ToTal
a. Listwise deletion based on all
Variables in the procedure.
Reliability Statistics
Cronbach’Alpha
.889

N of Items
10

%
30
0
30

100.0
.0
100.0
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการหาค่าความเที่ยงของแบบสอบถามที่ใช้ในการประเมิน โครงการ
พัฒนาห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
ฉบับที่ 4 แบบสอบถามสาหรับนักเรียนนักศึกษา ถามเกี่ยวกับนิสัย รักการอ่านและศึกษาค้นคว้าของ
นักเรียนนักศึกษา

Reliability
(Dataset0)

Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary
N
Cases

Valid
Excludeda
ToTal
a. Listwise deletion based on all
Variables in the procedure.
Reliability Statistics
Cronbach’Alpha
.889

N of Items
10

%
30
0
30

100.0
.0
100.0
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการหาค่าความเที่ยงของแบบสอบถามที่ใช้ในการประเมิน โครงการ
พัฒนาห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
ฉบับที่ 5 แบบสอบถามสาหรับครูและนักเรียนนักศึกษา ถามเกี่ยวกับการประเมินด้านผลผลิตของ
โครงการโดยประเมิน ความพึงพอใจของครูและนักเรียนนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการของ
ห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

Reliability
(Dataset0)

Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary
N
Cases

Valid
Excludeda
ToTal
a. Listwise deletion based on all
Variables in the procedure.
Reliability Statistics
Cronbach’Alpha
.860

N of Items
10

%
30
0
30

100.0
.0
100.0

ภาคผนวก ง
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
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1. การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการบนเว็ปไซต์ของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด www.maesod.ac.th
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2. การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการไปยังสถานศึกษาต่า ง ๆ ในสังกัดสานั กงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา จานวน 20 วิทยาลัย
1) วิทยาลัยเทคนิคตาก
2) วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร
3) วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
4) วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
5) วิทยาลัยเทคนิคลาปาง
6) วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
7) วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
8) วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
9) วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย
10) วิทยาลัยบริหารกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา
11) วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
12) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
13) วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
14) วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
15) วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
16) วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
17) วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
18) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฏร์ธานี
19) วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)
20) วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ
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ประวัติผู้ประเมิน

ประวัติผู้ประเมิน
ชื่อ – ชื่อสกุล

เดโชวัต ทักคุ้ม

วัน เดือน ปีเกิด

19 มิถุนายน พ.ศ. 2509

ที่อยู่ปัจจุบัน

65/2 หมู่ที่ 2 ตาบลนครชุม อาเภอเมืองกาแพงเพชร
จังหวัดกาแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000

สถานที่ทางานปัจจุบัน

วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ตาแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

ผู้อานวยการสถานศึกษา วิทยฐานะชานาญการพิเศษ

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2552
ประสบการณ์ทางาน
พ.ศ. 2533
พ.ศ. 2536
พ.ศ. 2537
พ.ศ. 2540
พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2559
พ.ศ.2560–ปัจจุบัน

ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคตาก
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ครู 2 ระดับ 2 วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร
อาจารย์ 1 ระดับ 3 วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร
อาจารย์ 1 ระดับ 4 วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร
อาจารย์ 1 ระดับ 5 วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร
อาจารย์ 2 ระดับ 6 วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร
อาจารย์ 2 ระดับ 7 ผู้ช่วยผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี
รองผู้อานวยการ วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร
รองผู้อานวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างกาแพงเพชร
รองผู้อานวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร
ผู้อานวยการ วิทยาลัยเทคนิคสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ผู้อานวยการ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จังหวัดตาก

