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บทคัดย่อ  
           หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดมี 2 ประเภท คือ วัสดุตีพิมพ์ ได้แก่ หนังสือ วารสาร 
นิตยสาร หนังสือพิมพ์ กฤตภาค และจุลสาร ส่วนวัสดุไม่ตีพิมพ์ ได้แก่ โสตทัศนวัสดุ วัสดุย่อส่วน และวัสดุ
อิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงประเภทของทรัพยากรท่ีเป็นทรัพยากรหลักของห้องสมุด คือ หนังสือ ในปัจจุบัน การจัดสรร
ทรัพยากรสารสนเทศอยู่ภายใต้งบประมาณท่ีจํากัด ดังน้ัน เพ่ือส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสิ่งพิมพ์ให้คุ้มค่ากับการจัดหา 
และเพ่ิมสถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพ์ให้มากข้ึน หอสมุดฯ จึงได้ริเริ่มโครงการส่งเสริมการอ่าน
โดยการเขียนแนะนําหนังสือของห้องสมุด ผ่านเพจ Facebook ในช่ือ “Builty and the Books” ข้ันตอนการ
ดําเนินการเริ่มจากการคัดเลือกหนังสือท่ีมีสถิติการยืมน้อย หรือหนังสือท่ีบรรณารักษ์ต้องการแนะนํา มาเขียน
แนะนํา พิสูจน์อักษร จัดทําภาพโปรโมตประกอบการเขียนแนะนําหนังสือ โพสต์ผ่าน Facebook จากน้ันทําการ
เปรียบเทียบสถิติการยืมหนังสือก่อนและหลังการเขียนแนะนําหนังสือ  ซ่ึงพบว่า การเขียนแนะนําหนังสือผ่านเพจ 
เฟซบุ๊ก ไม่สามารถสรุปได้ว่ามีผลต่อสถิติการยืม การจอง และการใช้หนังสือภายในหอสมุดฯ แต่เป็นหน่ึงช่องทางใน
การพัฒนาทักษะการอ่าน การคิด วิเคราะห์ และการเขียน ของบรรณารักษ์ท่ีจัดทําโครงการ 
  

คําสําคัญ: การแนะนําหนังสือ, สถิติการยืม, เพจเฟซบุ๊ก, การส่งเสริมการอ่าน  

 
ABSTRACT  
   
 Thammasat University Library is the main unit to support Thammasat University's 
teaching and learning systems because the library is the center of knowledge.  The Information 
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resources of the library are generally split into two types:  first is publication materials which are 
books, journals, magazines, newspapers, clippings, and booklets and another one is unpublished 
materials which are audiovisual materials, miniature materials, and electronic materials. However, 
the primary resource of the library are books but the procurement of books is under limited 
budgets. Therefore, the library has invented a project to promote reading statistics of the book. To 
use the existing books for the most worthwhile, this research offers a way to enhance borrowing 
statistics for the low borrowing statistic books by writing a review of the book and publish on 
Facebook’s page name “Builty and the Books”. Process of reviewing books start by selecting the 
books that have low borrowing statistics or the book that librarians would like to present, then 
write briefly review, proofread, create an illustration for posting on Facebook. After that, retrieve a 
borrowing statistic of the reviewed books to compare the statistic before and after review. 
Circulation statistics do not indicate that posting book reviews on Facebook promotes library 
circulation. Yet it does improve project librarian skills in reading, writing, and critical thinking. 

 
Keyword: Book reviews, Borrowing statistic, Facebook page, Promote reading 

 
บทนํา 
 การอ่านเป็นพฤติกรรมการเรียนรู้อย่างหน่ึงในชีวิตมนุษย์ ตั้งแต่มนุษย์รู้จักการใช้ตัวอักษร ซ่ึง
การอ่านเป็นพฤติกรรมการเรียนรู้โดยการใช้ดวงตา นอกเหนือจากการฟังด้วยหู ชิมรสด้วยลิ้น และรับรู้ความรู้สึก
ด้วยการสัมผัส ดังท่ี จิรวัฒน์ เพชรรัตน์ และอัมพร ทองใบ (2556, น. 1) กล่าวว่า “การอ่านคือพฤติกรรมการเรียนรู้
อย่างหน่ึงของมนุษย์ ใช้สายตาและสมองรับรู้ความหมาย รวมถึงความเข้าใจจากสิ่งท่ีอ่าน” ในอดีตการอ่านของคน
ไทยถูกจํากัดวงอยู่เฉพาะชนช้ันสูง หรือพระภิกษุ ผ่านทางสมุดข่อยใบลาน คนไทยท่ัวไปได้รับความรู้หรือความ
บันเทิงจากการฟังพระเทศน์ หรือชนช้ันสูงสั่งสอน เล่าให้ฟัง มากกว่าการอ่าน (วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์, 2551) แต่
จากการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง ในปีพุทธศักราช 2475 มีการขยายโอกาสทางการศึกษาท่ัวทุกภูมิภาคของ
ไทย มีการก่อตั้งมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย ซ่ึงทําให้หนังสือได้กระจายแพร่หลายออก
ไปสู่คนมากข้ึนเพราะนอกจากการเรียนรู้จากครูอาจารย์แล้วการอ่านยังเป็นทักษะสําคัญในการเรียนรู้ด้วยตัวเอง 
(self-directed learning) คือ เป็นการเรียนรู้ ซ่ึงเกิดจากความอยากรู้ของตนเองเป็นสําคัญ ซ่ึงจะต้องมีการวางแผน
หรือคัดเลือกวิธีการ หรือเครื่องมือ เพ่ือท่ีจะได้ความรู้น้ันด้วยตัวเอง เพ่ือให้เกิดการคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การ
สร้างจินตนาการ นอกเหนือจากน้ัน คือ ส่งเสริมให้สมองทํางานอย่างเป็นระบบ มีสมาธิจดจ่อขณะท่ีอ่านและสามารถ
วินิจฉัยเน้ือหาสาระท่ีอ่านได้อย่างลึกซ้ึง การอ่านหนังสือ หรือคู่มือบางเล่มสามารถนําไปประกอบอาชีพ หรือปฏิบัติ
ได้จริง ซ่ึงก็มีจะมีผลดีตามมาอีกด้วย ซ่ึงสถานท่ีท่ีรวบรวมทรัพยากรประเภทหนังสือจึงหนีไม่พ้นห้องสมุด ซ่ึงเป็น
แหล่งรวบรวมหนังสือ และความรู้ต่าง ๆ ไว้อย่างมากมาย และประชาชนสามารถเข้าถึงห้องสมุดได้ง่ายอีกด้วย 
 หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นหน่วยงานหน่ึงท่ีมีภารกิจหลักในการส่งเสริมการเรียน 
การสอน และการวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ใช้บริการห้องสมุด ประกอบไปด้วยคณาจารย์ นักศึกษา 
บุคลากร และประชาชนท่ัวไป ด้วยทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีให้บริการกว่า 2,000,000 รายการ ซ่ึงในจํานวนน้ีเป็น
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ทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพ์มากกว่า 1,243,419 รายการ หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ของจํานวนทรัพยากร
สารสนเทศท้ังหมด ดังน้ันจึงถือเป็นทรัพยากรหลักของหอสมุดฯ ซ่ึงหากเปรียบเทียบสถิติการยืมในปี พุทธศักราช 
2560 พบว่า การยืมหนังสือของหอสมุดฯ อยู่ ท่ี 23,8782 ครั้ง เมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนทรัพยากรท่ีมีอยู่
1,243,419 รายการ พบว่า อัตราส่วนการยืมทรัพยากรประเภทสิ่งพิมพ์อยู่ท่ี 1 ต่อ 6  
 ดัง น้ัน เพ่ือสนับสนุนการใช้ทรัพยากรประเภทหนังสือ หอสมุดฯ จึงมีช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์ทรัพยากรประเภทหนังสือหลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น การจัดกิจกรรมเช่ือมความสัมพันธ์
ระหว่างหอสมุดฯ และนักศึกษา ซ่ึงจะมีการแนะนําหนังสือ และบริการต่าง ๆ ของหอสมุดฯ รวมถึงการใช้สังคม
ออนไลน์ (Social media) คือ การรวมตัวกันเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ในรูปของกลุ่มคนรูปแบบหน่ึง ท่ีปรากฏเกิดข้ึน
บนอินเทอร์เน็ต ท่ีเรียกว่าชุมชนออนไลน์ ทําให้ผู้คนสามารถทําความรู้จัก แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แบ่งปัน
ประสบการณ์ร่วมกันและเช่ือมโยงกันในทิศทางใดทิศทางหน่ึง โดยมีการขยายตัวผ่านการติดต่อสื่อสารอย่างเป็น
เครือข่าย เช่น เว็บไซต์ Facebook YouTube Twitter เป็นต้น (แก้วสุกใส ระวิ และจุสปาโล ชัยรัตน์, 2556) ซ่ึง
หอสมุดฯ ได้นํามาปรับใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของหอสมุดฯ เน่ืองจากปัจจุบันเทคโนโลยีมีคุณภาพดี
ข้ึน และราคาถูกลง ทุกคนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้เพียงปลายน้ิวสัมผัส เทคโนโลยีเหล่าน้ีส่งผลโดยตรงต่อ
พฤติกรรมของผู้ใช้บริการห้องสมุดเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเทคโนโลยีสังคมออนไลน์ซ่ึงส่งผลไปถึงพฤติกรรมการ
อ่านด้วย โดยผู้คนในยุคปัจจุบันหันมาอ่านข่าวสาร เรื่องราวต่าง ๆ ผ่านโซเชียลมีเดียมากข้ึน สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ จึง
ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาของดิจิทัล หรือท่ีเราเรียกว่า Digital disruption อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หอสมุดฯ จึง
นําเอาเทคโนโลยีดังกล่าวเข้ามาประยุกต์ใช้ในการนําเสนอทรัพยากรสารสนเทศท่ีหอสมุดฯ มีอยู่ โดยเฉพาะ
ทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพ์ เพ่ือนําเสนอและสนับสนุนการอ่าน โดยผู้ศึกษาได้จัดทําโครงการแนะนํา
หนังสือผ่านเพจ Facebook ในช่ือเพจ Builty and the Books ข้ึนมาเพ่ือต้องการศึกษาว่าการเขียนแนะนําหนังสือ
ผ่านเพจเฟซบุ๊ก มีผลกระทบต่อสถิติการยืม การจอง และการใช้หนังสือภายในหอสมุดฯ มากน้อยเพียงใด และเพ่ือ
ศึกษาทัศนคติท่ีมีต่อการเขียนแนะนําหนังสือของบรรณารักษ์   
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาผลกระทบของการแนะนําหนังสือบนเพจ Facebook ท่ีมีต่อการยืม การจองและ
การใช้ภายในห้องสมุด โดยศึกษาจากสถิติการยืม การจองและการใช้ภายในห้องสมุด 

2. เพ่ือศึกษาทัศนคติท่ีมีต่อการเขียนแนะนําหนังสือของบรรณารักษ์ท่ีเป็นคณะทํางานใน 
โครงการ 
 
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 
 โครงการส่งเสริมการอ่านโดยการแนะนําหนังสือ และวิเคราะห์หนังสือของห้องสมุดผ่านทาง
โซเชียลมีเดีย ริเริ่มมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยมีข้ันตอนและวิธีการดําเนินงาน ดังน้ี 
 1. จัดตั้งคณะทํางานบรรณารักษ์สําหรับการแนะนําหนังสือ และวิเคราะห์หนังสือโดยเป็น
บรรณารักษ์ท่ีมาจากหลายหน่วยงานของหอสมุดฯ  
 2. กําหนดหลักเกณฑ์ในการเลือกหนังสือท่ีจะนํามาเขียนแนะนํา และวิเคราะห์ โดยมีหลักเกณฑ์ 
ดังน้ี 
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  - เป็นหนังสือท่ีอยู่ในหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  - เป็นหนังสือท่ีมีสถิติการยืมน้อยและหนังสือมีความน่าสนใจ 
  - เป็นหนังสือท่ีมีเน้ือหาอยู่ในความสนใจของสังคม หรือมีเน้ือหาท่ีกําลังเป็นกระแส 
  - เป็นหนังสือท่ีบรรณารักษ์เห็นว่ามีประโยชน์กับผู้รับบริการ 
  - เป็นหนังสือท่ีให้ความรู้ และช่วยให้ผู้อ่านได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
  - เป็นหนังสือท่ีสร้างแรงบันดาลใจ หรือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
  - เป็นหนังสือท่ีให้ความเพลิดเพลิน 
 3. กําหนดรูปแบบการเขียนแนะนําหนังสือ โดยมีหัวข้อสําคัญ ดังน้ี  
  - คําโปรย 
  - เน้ือหาของหนังสือท่ีเขียนแนะนํา และทําการวิเคราะห์ 
  - ความคิดเห็นของบรรณารักษ์ผู้เขียนแนะนํา 
  - บรรณานุกรม 
 โดยมีความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 
 

 
 
 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 แบบฟอร์มการเขียนแนะนําหนังสือ สําหรับการเขียนแนะนํา และวิเคราะห์หนังสือผ่านเพจ Facebook 
 
 4. บรรณารักษ์อ่านหนังสือเล่มท่ีต้องการท่ีจะเขียนแนะนําและวิเคราะห์หนังสือ ตามรูปแบบท่ี
กําหนดไว้ข้างต้น 
 5. ตรวจความถูกต้องของบทความท่ีเขียนแนะนําและวิเคราะห์หนังสือ รับข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม
จากคณะทํางาน 
 6. คณะทํางานถ่ายรูปหน้าปกหรือนํารูปหน้าปกจากอินเทอร์เน็ตมาตกแต่งให้มีความน่าสนใจ 
หลังจากน้ันจึงทําการอัปโหลดในเพจ Builty and the Books  
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 7. เก็บสถิติการยืม การจองและการใช้ภายในห้องสมุดของหนังสือท่ีนํามาแนะนําทุกเล่ม 
หลังจากท่ีอัปโหลดลงในเพจ Builty and the Books เป็นระยะเวลา 1 เดือน 
 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน์ 
 สรุปผล 
 จากการแนะนําและวิเคราะห์หนังสือ โดยคณะทํางานฯ ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ กุมภาพันธ์ - 
สิงหาคม 2562 มีผลการดําเนินงานดังน้ี 
 
ตารางท่ี 1 ประเภทหนังสือท่ีแนะนําและวิเคราะห์ 

 
 จากตารางท่ี 1 พบว่า มีจํานวนหนังสือท่ีนํามาแนะนําในเพจ Builty and the Books จํานวน 
68 เล่ม (ข้อมูลเมื่อวันท่ี 29 กันยายน 2562) โดยแบ่งเป็นหนังสือภาษาไทยท้ังหมด แบ่งเป็นหนังสือท่ัวไป จํานวน 
29 เล่ม คิดเป็น ร้อยละ 43 ของจํานวนหนังสือท่ีนํามาเขียนแนะนําท้ังหมด และหนังสือนวนิยาย/เรื่องสั้น จํานวน 
39 เล่ม คิดเป็น ร้อยละ 57 ของจํานวนหนังสือท่ีนํามาเขียนแนะนําท้ังหมด  
 
ตารางท่ี 2 สถิติการยืมหนังสือ ก่อน - หลัง การแนะนําและวิเคราะห์หนังสือผ่านเพจ Facebook  
             (กุมภาพันธ์ – สิงหาคม พ.ศ.2562) 
 

เดือน ก่อนแนะนําหนังสือ (คร้ัง) หลังแนะนําหนังสือ (คร้ัง) 

กุมภาพันธ์ 9 12 

มีนาคม 9 10 

เมษายน 9 2 

พฤษภาคม 6 9 

มิถุนายน 3 4 

กรกฎาคม 1 1 

สิงหาคม 1 2 

รวม 38 40 

 
 จากตารางท่ี 2 สถิติการยืมหนังสือก่อน - หลังการแนะนําหนังสือ พบว่า สถิติการยืมหลังแนะนํา

หนังสือ เมื่อเทียบกับสถิติการยืมก่อนแนะนําหนังสือมีจํานวนเพ่ิมข้ึน 1 ครั้ง คือ สถิติในเดือนมีนาคม มิถุนายน และ

ประเภทหนังสือท่ีแนะนําและวิเคราะห์ จํานวนเลม่ ร้อยละ 

หนังสือท่ัวไป  29 เล่ม 43 

นวนิยาย/เรื่องสั้น  39 เล่ม 57 

รวม 68 เล่ม 100 
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สิงหาคม สถิติการยืมหลังการแนะนําหนังสือมีจํานวนเพ่ิมข้ึน 2 ครั้ง คือ เดือนพฤษภาคม และสถิติการยืมหลังการ
แนะนําหนังสือมีจํานวนเพ่ิมข้ึน 3 ครั้ง คือ สถิติในเดือนกุมภาพันธ์ มีเพียงเดือนเมษายน ท่ีมีสถิติการยืมก่อนแนะนํา
หนังสือ มีจํานวนมากกว่าสถิติการยืมหลังแนะนําหนังสือ คือ จํานวน 9 ครั้ง เมื่อเปรียบเทียบสถิติท้ังหมดของการยืม
หนังสือก่อน และหลังแนะนําหนังสือ พบว่า จํานวนการยืมหลังการแนะนํามีมากกว่าก่อนแนะนําหนังสือ 2 ครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2 เปรียบเทียบการยืมก่อน - หลัง การแนะนําและวิเคราะห์หนังสือผ่านเพจ Facebook 
 

 
 
ภาพท่ี 3 ภาพตัวอย่างโพสต์แนะนําและวิเคราะห์หนังสือผ่านเพจ Facebook เรื่อง หน่ึง-เก้า-แปด-สี่ ของ      
           จอร์จ ออเวล ท่ีมีสถิติการยืมสุงสุด คือ จํานวน 15 ครั้ง 
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ตารางท่ี 3 สถิติการจองหนังสือ ก่อน - หลัง การแนะนําและวิเคราะห์หนังสือผ่านเพจ Facebook 
             (กุมภาพันธ์–สิงหาคม ปี 2562) 

 

เดือน ก่อนการแนะนําหนังสือ (คร้ัง) หลังการแนะนําหนังสือ (คร้ัง) 

กุมภาพันธ์ 0 1 

มีนาคม 0 1 

เมษายน 5 3 

พฤษภาคม 0 0 

มิถุนายน 0 1 

กรกฎาคม 0 0 

สิงหาคม 1 0 

รวม 6 6 

 
 จากตารางท่ี 3 สถิติการจองหนังสือก่อน - หลังการแนะนําหนังสือ กุมภาพันธ์ - สิงหาคม พ.ศ. 
2562 พบว่ามีจํานวนการจองหนังสือท่ีนํามาแนะนําเพ่ิมข้ึน 1 ครั้ง 3 เดือน คือ เดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม และ
มิถุนายน  ส่วนเดือนท่ีไม่มีสถิติการจองเพ่ิมข้ึน มี 2 เดือน คือ เดือนพฤษภาคม และกรกฏาคม ส่วนเดือนท่ีมีสถิติ
การจองลดลง คือ เดือนเมษายน ลดลงก่อนการแนะนําหนังสือ จาก 5 ครั้ง เป็น 3 ครั้ง และเดือนสิงหาคม ลดลง
จาก 1 ครั้ง เป็น 0 ครั้ง และเมื่อเปรียบเทียบสถิติการจองหนังสือก่อน - หลังท้ังหมด พบว่า มีสถิติการจองหนังสือ
เท่ากัน คือ จํานวน 6 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4 กราฟเปรียบเทียบการจองก่อน - หลัง การแนะนําและวิเคราะห์หนังสือผ่านเพจ Facebook 
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ภาพท่ี 5 ภาพตัวอย่างโพสต์แนะนําและวิเคราะห์หนังสอืผ่านเพจ Facebook เรื่อง เราทุกคนล้วนมีร้านเวทมนตร์อยู ่
           ในใจ (Into the magic shop) ของ เจมส์ อาร์ โดตี ท่ีมีสถิติการจองสุงสุด คือ จํานวน 6 ครั้ง 
 

ตารางท่ี 4 สถิติการใช้หนังสือภายในหอสมุดแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (In-house use) ท่ีแนะนําและวิเคราะห์
ผ่านเพจ Facebook (กุมภาพันธ์–สิงหาคม พ.ศ. 2562) 

 

เดือน การใช้หนังสือภายในหอสมุดฯ ก่อนการ
แนะนําหนังสือ (คร้ัง) 

การใช้หนังสือภายในหอสมุดฯ หลังการ
แนะนําหนังสือ (คร้ัง) 

กุมภาพันธ์ 0 0 

มีนาคม 0 3 

เมษายน 2 0 

พฤษภาคม 1 2 

มิถุนายน 6 5 

กรกฎาคม 2 2 

สิงหาคม 5 4 

รวม 16 16 

  
 จ ากต า รา ง ท่ี  4 ส ถิ ติ ก า ร ใ ช้ห นั งสื อ ท่ี แนะ นํ า และ วิ เ คร า ะ ห์ภ าย ในหอสมุ ดแ ห่ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  (In-house use) ภายในเดือนกุมภาพันธ์ - สิงหาคม 2562 พบว่า สถิติการใช้หนังสือ
ภายในหอสมุดฯ (In-house use) ท่ีมีจํานวนเพ่ิมข้ึนหลังจากการแนะนํา คือ เดือนมีนาคม พฤษภาคม โดยมีสถิติ
เพ่ิมข้ึน 1 ครั้ง และ 3 ครั้ง ตามลําดับ ส่วนสถิติการใช้หนังสือภายในหอสมุดฯ (In-house use) ท่ีมีจํานวนคงท่ี คือ 
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เดือนกุมภาพันธ์ และสถิติการใช้หนังสือภายในหอสมุดฯ (In-house use) ท่ีมีจํานวนลดลง คือ เดือนเมษายน 
มิถุนายน และเดือนสิงหาคม โดยพบว่า มีจํานวนลดลง 2 ครั้ง และ 1 ครั้ง ตามตารางท่ี 3 และเมื่อเปรียบเทียบสถิติ
ท้ังหมด (กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2562) พบว่า สถิติการใช้หนังสือภายในหอสมุดฯ ก่อน - หลังแนะนําหนังสือหนังสือ
มีจํานวนคงท่ี คือ จํานวน 16 ครั้งเท่ากัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 6 กราฟเปรียบเทียบการใช้ภายในหอสมุดฯ ก่อน-หลัง การแนะนําและวิเคราะห์หนังสือผ่านเพจ Facebook 

 

  
      ภาพท่ี 7  ภาพตัวอย่างโพสตแ์นะนําและวิเคราะห์หนังสือผ่านเพจ Facebook เรื่อง ซึมเศร้า...เลา่ได้ ของหลินอว๋ีเหิงท่ี 
                  มีสถิติการใช้ภายในหอสมุดฯ สุงสดุ คือจํานวน 2 ครั้ง  
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ตารางท่ี 5 ทัศนคติในการแนะนําและวิเคราะห์วิจารณ์หนังสือของบรรณารักษ์  
 

ทัศนคติก่อนและหลังการเขียน
แนะนําและวิเคราะห์วิจารณ์

หนังสือ 

ทัศนคติต่อผลงานเขียน
แนะนําและวิเคราะห์
หนังสือของตนเอง 

การพัฒนาทักษะด้านการคิด
วิเคราะห์ หลังจากได้เขียน

แนะนําและวิเคราะห์หนังสือ 

คําแนะนําสําหรับการเขียน
แนะนําและวิเคราะห์

วิจารณ์หนังสือ 

“ก่อนเ ขียนคิด ว่าไม่ น่ ายาก
เท่าไหร่” 
“หลังเขียนพบว่ายากกว่าท่ีคิด 
เพราะ การแนะ นําหนังสื อ
ประกอบด้วยหลายปัจจัย ไม่ใช่
เพียงการเขียนเท่าน้ัน แต่มีการ
จัดทํารูปประกอบต้องมีความ
น่าสนใจ” 

“ตอนน้ีแค่เ ขียนบอกเล่า
ค ว าม รู้ สึ ก  ต่ อ ไ ป อย า ก
พัฒนาเป็นการเขียนในทาง
วิเคราะห์วิจารณ์เชิงลึกใน
มุมมองของตนเอง” 

“ได้เพ่ิมพูนทักษะในการเขียน
เพ่ือการสื่อสารกับผู้ อ่าน ได้
อ่านและวิเคราะห์หนังสือ ซ่ึง
ทุกครั้งท่ีอ่านจะได้แง่คิดแง่มุม
อะไรใหม่ ๆ เพ่ิมเติม ถึงแม้จะ
อ่านหนังสือเล่มน้ันเป็นรอบท่ี
สามท่ีสี่แล้วก็ตาม แง่คิดดี ๆ 
ย่ อมสามารถนํ ามา พัฒนา
ตนเองได้เสมอ” 

“เลือกเล่มท่ีชอบ อ่านจบรีบ
เขียนร่างไว้ก่อน แล้วค่อยมา
แก้ภาษา ถ้าเขียนไปแก้ไป
จะเสร็จช้า” 

“ก่อนมาเขียน ตอนท่ีอ่าน
หนังสือจบมันเป็นแค่ความคิด” 
“หลังเขียนเหมือนเราได้มาสรุป
ความคิดน้ันและเรียบเรียงเป็น
ภาษา” 

“เหมือนเป็นการจดบันทึก
หนังสือเล่มท่ีเราอ่านไว้ เผื่อ
ในอนาคตเราจะมาอ่านมัน
ซํ้าเพ่ือจะดูว่าเรายังรู้สึกกับ
หนังสือเล่มน้ันเหมือนเดิม
ไหม” 

“การเขียนแนะนําหนังสือช่วย
ให้ฝึกเรียบเรียงความคิดให้เป็น
ภ า ษ า เ ขี ย น  ใ ห้ ถ่ า ย ท อ ด
ความคิดให้คนอ่ืนได้” 

“รู้สึกยินดีหากมีบรรณารกัษ์
คนอ่ืน ๆ สนใจ เราจะได้นํา
ห นั ง สื อ ท่ี มี เ น้ื อ ห า น่ า
ปร ะ ทับ ใ จออกมาสร้ า ง
คุณค่าให้มันเพ่ิมข้ึน” 

“ก่อนเขียนคิดว่าง่าย” 
“หลังเขียนคิดว่าการเขียนให้
น่าสนใจและจูงใจคนมาอ่าน
ยากกว่าท่ีคิด” 

“ช่วงแรกๆเขียนยาวเกินไป 
มีแต่นํ้า หลัง ๆ จึงพยายาม
ตัดส่วนท่ีสามารถตัดได้ หรือ
รวมกับอีกประโยคท่ีเป็น
เรื่ องเดียวกันก็ทําให้งาน
เขียนกระชับข้ึน” 

“การเขียนแนะนําหนังสือช่วย
ใ ห้ เ ร า ไ ด้ พั ฒ น า ก า ร คิ ด
วิเคราะห์และสามารถบอกเล่า
ใ ห้คน อ่ืน เ ข้ า ใจ ในสิ่ ง ท่ี เ ร า
ต้องการสื่อสารได้ เพ่ิมทักษะ
ในการอ่านและจับใจความ
สําคัญ” 

“ควรกําหนดกลุ่มเป้าหมาย
ให้ชัดเจนว่าเราจะเขียนเพ่ือ
ใคร” 
“ แ ล ะ เ ลื อ ก ห นั ง สื อ ใ ห้
สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย
เพ่ือง่ายต่อการเข้าถึง” 

“ก่อนเขียนมีความรู้สึกกังวลว่า
ท่ี เ ขี ยน ไปจะมี คน อ่ าน ไหม 
เพราะคนอ่ืน ๆ ก็คงมีหนังสือท่ี
ตัวเองชอบ” 
“หลังเขียน รู้สึกได้เปิดมุมมอง
ใหม่ ๆ เพราะนอกจากเราจะได้
แบ่งปันให้คนอ่ืนแล้ว เราก็ยัง
ได้รับหนังสือดี ๆ กลับมาด้วย
เช่นกัน” 

 “ช่วยพัฒนาด้านการเ ขียน 
การเรียบเรียงข้อมูล การอ่าน
จับประเด็น วิเคราะห์เน้ือหา 
ใจความสํ า คัญของหนังสือ 
และถ่ายทอดออกมาผ่านการ
เขียน โดยเขียนเป็นแนวสื่อ
บันเทิง เชิญชวนให้น่าสนใจ” 
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 จากตารางท่ี 5  เป็นผลการสัมภาษณ์บรรณารักษ์ท่ีเขียนแนะนําและวิเคราะห์หนังสือ โดยให้
สัมภาษณ์ไปในแนวทางเดียวกัน จึงคัดเลือกความคิดเห็นของบรรณารักษ์ท่ีตรงกัน 

 อภิปรายผล  
 เมื่อพิจารณาจากตารางท่ี 1 พบว่า คณะทํางานซ่ึงเป็นบรรณารักษ์ของหอสมุดแห่ง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลือกเขียนแนะนําและวิเคราะห์หนังสือประเภทนวนิยายมากกว่าหนังสือท่ัวไป โดยคิด
เป็นร้อยละ 80 ของจํานวนหนังสือท้ังหมดท่ีนํามาแนะนํา ซ่ึงอาจเป็นเพราะเบ้ืองต้นมิได้มีการกําหนดสัดส่วนของ
ประเภทหนังสือท่ีจะคัดเลือกมาเขียนแนะนําไว้อย่างชัดเจน ทําให้คณะทํางานเลือกหนังสือท่ีสอดคล้องกับรสนิยม
การอ่านของตนเองมาเขียนแนะนํา 

 เมื่อพิจารณาจากตารางท่ี 2 3 และ 4 พบว่าสถิติการยืม สถิติการจอง และสถิติการใช้หนังสือ
ภายในหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (In-house use) มีอัตราเพ่ิมข้ึนและลดลงอย่างไม่คงท่ีในแต่ละเดือน 
จึงทําให้ไม่สามารถสรุปได้ว่าการแนะนําหนังสือผ่านเฟซบุ๊ก ส่งผลต่อสถิติการยืม สถิติการจอง และสถิติการใช้งาน
ภายในห้องสมุดของหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซ่ึงอาจมีสาเหตุจาก การสะกดช่ือเพจเฟซบุ๊กท่ีไม่ถูกต้อง
ตามหลักภาษาอังกฤษ ทําให้ค้นหายาก ผู้ติดตามในเพจเฟซบุ๊กน้ันส่วนมากอาจไม่ใช่ผู้ท่ีชอบในการอ่านหนังสือ แต่
ติดตามเพจเพราะต้องการร่วมกิจกรรมลุ้นรับของรางวัล ในส่วนของสถิติบางเดือนท่ีลดลงอย่างเห็นได้ชัด เช่น เดือน
เมษายน เกิดจากอยู่ในช่วงวันหยุดเทศกาล ห้องสมุดปิดให้บริการ ผู้ใช้จึงไม่สามารถใช้บริการได้ และเน้ือหาของ
หนังสือท่ีนํามาเขียนแนะนํา ไม่อยู่ในความสนใจของผู้ใช้บริการของหอสมุดฯ  

 จากตารางท่ี 5 การสัมภาษณ์บรรณารักษ์ผู้เขียนแนะนําหนังสือ 4 หัวข้อ พบว่าข้อมูลจากการให้
สัมภาษณ์เป็นไปในแนวทางเดียวกัน กล่าวคือ 

 1. ทัศนคติก่อนและหลังการเขียนแนะนําและวิเคราะห์หนังสือ 
 ก่อนการเขียนแนะนําและวิเคราะห์ บรรณารักษ์ส่วนใหญ่จะคิดว่าง่าย ไม่น่ายาก แต่เมื่อได้ลอง

เขียนแนะนําหนังสือจริง ๆ แล้วน้ัน ทําให้ทราบว่า การเขียนแนะนําหนังสือไม่ใช่เรื่องง่าย บรรณารักษ์ผู้เขียนจะต้อง
มีทักษะการอ่าน และการจับใจความท่ีดี และสามารถสื่อสารออกมาในรูปแบบภาษาเขียนให้ผู้อ่านเข้าใจได้  

 2. ทัศนคติต่อผลงานการเขียนแนะนําและวิเคราะห์หนังสือของตนเอง 
 บรรณารักษ์ส่วนใหญ่คิดว่าต้องการท่ีจะพัฒนาการเขียนแนะนําหนังสือของตนเองให้มากข้ึน ซ่ึง

ต้องประกอบด้วยหลาย ๆ ทักษะ เช่น การอ่านจับใจความ การคิดวิเคราะห์ และการสื่อสารในรูปแบบภาษาเขียน 
 3. การพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ และการเขียนหลังจากได้เขียนแนะนําหนังสือ 
 หลังจากการเขียนแนะนําหนังสือ ทําให้บรรณารักษ์เพ่ิมพูนทักษะในการเขียนเพ่ือการสื่อสาร ได้

อ่านและวิเคราะห์หนังสือ ได้ฝึกเรียบเรียงความคิดให้เป็นภาษา และยังได้ฝึกทักษะการเขียนเพ่ือสร้างแรงจูงใจอีก
ด้วย 

 4. คําแนะนําจากบรรณารักษ์สําหรับการเขียนแนะนําและวิเคราะห์หนังสือ 
 การเลือกหนังสือท่ีจะนํามาเขียนแนะนํา ควรเป็นหนังสือท่ีตนเองชอบ เพราะจะทําให้สามารถ

เขียนแนะนําออกมาได้ดี ควรกําหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน และเลือกหนังสือให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย จะทํา
ให้การเขียนแนะนําหนังสือ สามารถเข้าถึงผู้อ่านได้มากข้ึน 
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 ซ่ึงเหตุท่ีข้อมูลการให้สัมภาษณ์เป็นไปในแนวทางเดียวกัน อาจเป็นเพราะคุณลักษณะของ
บรรณารักษ์ผู้เขียนมีความใกล้เคียงกันในด้านช่วงอายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทํางาน นิสัย หรือรสนิยมต่อ
การอ่านหนังสือ ซ่ึงหากต้องการข้อมูลท่ีช้ีชัด จะต้องทําการศึกษาต่อไป  

 ข้อเสนอแนะ 
 1. การเขียนแนะนําและวิเคราะห์หนังสือ ควรจะระบุกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน และคัดเลือก

หนังสือท่ีสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย จะทําให้สามารถดึงดูดผู้อ่านได้มากท่ีสุด  
 2. การเขียนแนะนําและวิเคราะห์หนังสือสามารถช่วยเพ่ิมทักษะของบรรณารักษ์ในด้านการอ่าน

จับใจความ การคิด วิเคราะห์ และการสื่อสารกับผู้อ่านในรูปแบบการเขียน ดังน้ันหอสมุดฯ จึงควรส่งเสริมและ
กระตุ้นให้บุคลากร ไม่เฉพาะบรรณารักษ์ มีส่วนร่วมในการเขียนแนะนําหนังสือเพ่ิมมากข้ึน นอกจากจะเป็น
ประโยชน์ต่อตัวผู้เขียนเองแล้ว ยังสามารถนําผลงานไปใช้ส่งเสริมการใช้หนังสือได้ต่อไปอีกด้วย 

 การนําไปใช้ประโยชน์ 
 การนําไปใช้ประโยชน์สําหรับผู้บริหารหอสมุดฯ สามารถทราบผลการดําเนินงานการแนะนําและ

วิเคราะห์หนังสือผ่านเพจ Builty and the Books สามารถนําผลการศึกษาไปประเมินแผนงานและการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านในรูปแบบต่าง ๆ ต่อไป รวมถึง สามารถพิจารณาการนําเน้ือหาจากการเขียนแนะนําหนังสือน้ี ไป
บันทึกลงในรายการบรรณานุกรมของหนังสือ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของหนังสือ และเป็นแนวทางในการจัดเก็บบรรณา
นิทัศน์ให้คงอยู่ต่อไป ช่วยขยายโอกาสการเผยแพร่สาระดังกล่าวต่อผู้ใช้บริการได้มากข้ึน 

 ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือของหอสมุดได้มากข้ึนผ่านสื่อ
โซเชียลมีเดีย (เพจเฟซบุ๊ก) และลดเวลาในการตัดสินใจเลือกอ่านหนังสือ เน่ืองจากสามารถอ่านจากการเขียนแนะนํา
หนังสือท่ีแนะนําผ่านเพจ Builty and the Books ได้ นอกจากน้ียังสามารถส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้รับบริการ
ต้องการอ่านหนังสือเพ่ิมมากข้ึน นอกจากน้ีการเขียนแนะนําหนังสือ และวิเคราะห์หนังสือยังเป็นประโยชน์ต่อ
หอสมุดฯ ในด้านการเพ่ิมสถิติการยืม การจอง และการใช้หนังสือภายในหอสมุดฯ ทําให้ได้ทบทวนทรัพยากร
สารสนเทศท่ีมี และตระหนักถึงจุดแข็งของหอสมุดฯ และยังสามารถเพ่ิมทักษะการอ่าน และการวิเคราะห์หนังสือ
ของบรรณารักษ์ อีกท้ังยังได้ศึกษาถึงความสนใจของผู้รับบริการในปัจจุบัน เพ่ือท่ีจะนําข้อมูลจากการศึกษามาพัฒนา
ในการทํางานให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
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