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บทคัดย่อ  
           สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา  ตระหนักถึงการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ รวมท้ัง 

การให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมในการคัดเลือกหนังสือ ตลอดจนปลูกฝังการรักการอ่านให้แก่คณาจารย์และนิสิตของ
มหาวิทยาลัย  โดยได้ดําเนินการโครงการ “อ่านหนังสือให้โดนใจ ต้องไปเลือกเอง” ซ่ึงได้ดําเนินการต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 
15 (พ.ศ. 2562) ด้วยการนําคณาจารย์และนิสิตไปเข้าร่วมกิจกรรมงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ใน
กรุงเทพมหานคร ปีละ 2 ครั้ง โดยรถบัสปรับอากาศของมหาวิทยาลัย  โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพ่ือส่งเสริมให้
อาจารย์และนิสิต คัดเลือกหนังสือจากหลากหลายสํานักพิมพ์ตามความต้องการและเหมาะสม 2. เพ่ือส่งเสริมให้
อาจารย์และนิสิตรักการอ่านและการเรียนรู้เพ่ิมข้ึน และ 3. เพ่ือกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ใช้บริการกับ
หอสมุดด้วยกิจกรรมรักการอ่าน  โดยสํานักหอสมุดได้ประเมินผลความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการทุกครั้ง พบว่า
ความพึงพอใจในภาพรวม  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด และประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมโครงการอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุดเช่นกัน ท้ังน้ีจากผลการศึกษาอาจารย์และนิสิตได้เลือกและซ้ือหนังสือได้ตรงตามความต้องการจาก
หลากหลายสํานักพิมพ์และสามารถนําหนังสือไปใช้ประกอบการเรียนการสอนและการศึกษาได้  ซ่ึงเป็นผลดีต่อ
ห้องสมุดในการกระชับความสัมพันธ์และสร้างความผูกพันอันดีระหว่างผู้ใช้บริการกับห้องสมุด 

 
คําสําคัญ: การเลือกหนังสือ, กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน, การสร้างความผูกพันกับผู้ใช้บริการ 

 
ABSTRACT  

 Burapha University Library has realized that the relationship building with users, 
including providing users to participate in the book selection, as well as implant the love of reading 
for the lecturers and students in the university by conducting Read What You Love, Select What 
You Want which has been conducted continuously for the 15 th year now (2562  B.E. )  by taking 
lecturers and students to participate in the national book fair in Bangkok twice a year by the 
university's air- conditioned bus.  The purposes of this project are as follows:  1 . To promote the 
lecturers and the students to participate in the book selection from a variety of publishers 
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according to the needs and suitability 2.To promote the lecturers and the students to love reading 
and learning more 3 .  To strengthen the good relationship between users and the library with 
reading love activity.  The library has evaluated the satisfaction of every project and found that 
overall satisfaction was the highest level, and the benefits of participating in this project is at the 
highest level as well.  The result of the study to the lecturers and students have selected and 
purchased the books from many publishers and used the books for studying and teaching which is 
good for the library to strengthen the relationship and make the good relationship between the 
users and the library. 

 
Keyword:  Books selection, Library engagement, Relationship with users 

 
บทนํา 

 การอ่านเป็นพ้ืนฐานของการศึกษาเรียนรู้ หากทุกคนมีนิสัยรักการอ่านย่อมจะมีส่วนสําคัญในการ
ส่งเสริมให้ชีวิตประสบความสําเร็จอย่างสมบูรณ์ ท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม และความเป็นอยู่ ซ่ึงมีผลต่อการพัฒนา
ตนเอง พัฒนาสังคม และพัฒนาประเทศชาติ การอ่านช่วยให้เกิดการพัฒนาด้านการคิด คิดสร้างสรรค์ มีเหตุผลใน
การตัดสินใจ เพ่ิมพูนความรู้ ทันต่อเหตุการณ์ ท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและการอ่านยังช่วยให้เกิดความ
เพลิดเพลิน สามารถนําความรู้ท่ีได้จากการอ่านมาใช้ประโยชน์ในการดําเนินชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบันอย่างมีความสุข 
(นัฐพร  ไพยะเสน, 2558, น. 38) และประโยชน์ของการอ่านช่วยให้เกิดการพัฒนาด้านความคิด  สร้างความบันเทิง
และผ่อนคลายในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสามารถช่วยเพ่ิมพูนประสบการณ์ในชีวิตประจําวันอีกด้วย  
จากความสําคัญดังกล่าว สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา จึงส่งเสริมให้อาจารย์และนิสิตได้รับโอกาสในการ
แสวงหาความรู้ผ่านการอ่านจากหนังสือซ่ึงเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ท่ีสําคัญ ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านเพ่ือให้เป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ และคิดอย่างสร้างสรรค์ได้ด้วยความรู้จากการอ่าน 
  สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ดําเนินการจัดโครงการ “อ่านหนังสือให้โดนใจ ต้องไปเลือก
เอง” โดยเริ่มดําเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 โดยการเชิญชวนเฉพาะคณาจารย์ให้ไปคัดเลือกหนังสือจากร้าน
จําหน่ายหนังสือในกรุงเทพมหานครและในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ โดยดําเนินการต่อเน่ืองมาจนถึงปี พ.ศ. 
2556  จึงเปิดโอกาสให้นิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพาเข้าร่วมโครงการ โดยสํานักหอสมุดเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางให้กับคณาจารย์และนิสิตเป็นประจํา ปีละ 2 ครั้ง คือช่วง เดือนตุลาคม และเดือนเมษายน ตลอดมา
จนถึงปัจจุบัน 
 
วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือส่งเสรมิให้อาจารย์และนิสติ คัดเลือกหนังสือจากหลากหลายสํานักพิมพ์ตามความ
ต้องการและเหมาะสม  

2. เพ่ือส่งเสรมิให้อาจารย์และนิสติรักการอ่านและการเรยีนรู้เพ่ิมข้ึน  
3. เพ่ือกระชับความสมัพันธ์อันดีระหว่างผู้ใช้บริการกับหอสมดุด้วยกิจกรรมรักการอ่าน 
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ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 
1. กําหนดวันท่ีจัดโครงการอ่านหนังสือให้โดนใจ ต้องไปเลือกเอง โดยกําหนดเป็นวันพฤหัสบดี 

เพ่ือให้อาจารย์และนิสิตสามารถเข้าร่วมโครงการได้ เพราะเป็นวันทํากิจกรรมของนิสิต 
2. ตรวจสอบการใช้รถบัสปรับอากาศของมหาวิทยาลัยจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย  

(e-Booking) เพ่ือทําการจองรถบัส 
3. เมื่อจองรถบัสเรียบร้อยแล้ว จัดทําโครงการ “อ่านหนังสือให้โดนใจ ต้องไปเลือกเอง”     

เสนอขออนุมัติต่อผู้อํานวยการสํานักหอสมุด เพ่ือนําสําเนาของโครงการแนบไปกับบันทึกข้อความการขอใช้รถยนต์
ของมหาวิทยาลัย ส่งให้กับงานกองอาคารสถานท่ีของมหาวิทยาลัย 

4. จัดทําประชาสัมพันธ์โครงการ กําหนดวัน วันท่ี เวลา และจํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
เพ่ือให้อาจารย์และนิสิตลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ โดยประชาสัมพันธ์ทางหน้าเว็บไซต์ของสํานักหอสมุดและ 
Facebook สํานักหอสมุด   
 

 
 

ภาพท่ี 1  การประชาสัมพันธ์โครงการ 
 
  5. ขออนุมัติอาหารว่างและเครื่องดื่มจากร้านค้า Café & Library ของสํานักหอสมุด สําหรับ
มอบให้แก่ผู้ร่วมโครงการ 

6. เมื่อได้จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการครบตามจํานวนท่ีแจ้งความจํานงไว้ จะทําการสํารองรายช่ือ              
ผู้ลงทะเบียนไว้ 10 รายช่ือ หากมีท่ีน่ังว่างจากการยกเลิกจะได้แจ้งรายช่ือสํารองเพ่ือเข้าร่วมโครงการ 

7. ดําเนินการติดต่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ จากช่ือ-สกุล คณะ เบอร์โทรศัพท์และอีเมลท่ี 
ให้กรอกรายละเอียดข้อมูล ก่อนวันเดินทาง 3 วัน เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมยืนยันการเข้าร่วมโครงการ โดยทางโทรศัพท์ แจ้ง
วัน เวลา ท่ีจุดนัดหมายอีกครั้ง หากติดต่อไม่ได้จะส่งแจ้งไปทางอีเมล หากผู้เข้าร่วมโครงการติดภารกิจจะได้นํา
รายช่ือสํารองมาแทนท่ีต่อไป 
  8. ในวันเดินทาง ผู้เข้าร่วมโครงการ ลงทะเบียนท่ีสํานักหอสมุด พร้อมรับแบบฟอร์มการเสนอ
หนังสือเข้าห้องสมุด  โดยแจกให้อาจารย์หรือบุคลากร ท่านละ 10 แผ่น และนิสิต คนละ 5 แผ่น 
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                                    แบบฟอร์มเสนอหนังสือเข้าสํานักหอสมุด 
 

ชื่อ..................................................นามสกลุ..............................................คณะ............................................ 
โทรศัพท์............................................E-mail………………............................…………………………………………….. 
เสนอแนะหนังสือ 
ชื่อเร่ือง………………………………………............................……………………………………………………………………..... 
ผู้แต่ง…………………………………............................……………………………………………………………..………………… 
ปีพิมพ์..........................ISBN………………………………………….ราคา................................................................. 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

ร้านค้า..................................................................โซน.................................บูธท่ี.......................................... 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
สําหรับเจ้าหน้าท่ี มี       .......เล่ม  เลขเรียก................... ยืม......คร้ัง          ไม่มี  สั่งซ้ือ จํานวน........เล่ม 
 
ภาพท่ี 2   แบบฟอร์มเสนอหนังสอืเข้าสํานักหอสมุด 
 

 
 

ภาพท่ี 3   ผู้เข้าร่วมโครงการลงทะเบียนท่ีสํานักหอสมดุ 
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ภาพท่ี 4  รถบัสปรับอากาศของมหาวิทยาลัยและบรรยากาศภายในรถ 
 
  9.  นําอาหารว่างพร้อมนํ้าดื่มแจกผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

 
 
ภาพท่ี 5  การแจกอาหารว่างและนํ้าดื่ม 
 
  10. เมื่อถึงงานมหกรรมหนังสือแล้ว นําผู้เข้าร่วมโครงการมาท่ีจุดนัดพบเพ่ือนัดหมายเวลาในการ
เดินทางกลับ และให้เดินชมและคัดเลือกหนังสือตามอัธยาศัย 
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ภาพท่ี 6  ผู้เข้าร่วมโครงการอ่านหนังสือให้โดนใจ ต้องไปเลือกเอง 
 
  11. เมื่อถึงเวลากลับ สํารวจผู้เข้าร่วมโครงการให้ครบตามจํานวน และโทรศัพท์แจ้งพนักงาน 
ขับรถบัสมารับท่ีบริเวณจุดนัดหมาย เพ่ือนําผู้เข้าร่วมโครงการข้ึนรถกลับมหาวิทยาลัยบูรพา 
  12. เก็บแบบฟอร์มเสนอหนังสือเข้าสํานักหอสมุด และแจกแบบประเมินความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมโครงการ 

13. รวบรวมรายช่ือหนังสือจากแบบฟอร์มเสนอหนังสือเข้าสํานักหอสมุดท่ีได้รับจากผู้เข้าร่วม 
โครงการมาตรวจสอบกับฐานข้อมูลของสํานักหอสมุด เพ่ือดําเนินการจัดซ้ือหนังสือเข้าห้องสมุดต่อไป 

14.  ประเมินผลความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ เพ่ือสรุปผลการดําเนินงานและนําผล 
มาปรับปรุงในการดําเนินการจัดในครั้งต่อไป 
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แบบประเมินโครงการ อ่านหนังสือให้โดนใจ ต้องไปเลือกเอง 
วันพฤหัสบดีท่ี 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
ตอนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป 
 1.  เพศ            (     )  ชาย         (     )  หญิง 
 2.  ตําแหน่ง       (     )  อาจารย์     (     )  บุคลากร    (    )  นิสิต  คณะ.................................................. 
ตอนท่ี 2  ความพึงพอใจและประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม โปรดใส่เครื่องหมาย  √  ในตารางระดับคะแนน  
            (5 = มากท่ีสุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย, 1 = น้อยท่ีสุด) 
 

ความพึงพอใจและประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม ระดับคะแนน 

ความพึงพอใจการเข้าร่วมกิจกรรม 5 4 3 2 1 

1. ความหลากหลายของหนังสือท่ีนํามาแสดงในงาน      

2. ความเหมาะสมของเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม      

3. ความเหมาะสมของยานพาหนะในการเดินทาง      

4. ความพึงพอใจโดยรวมจากการเข้าร่วมกิจกรรม      

ความพึงพอใจและประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม               ระดับคะแนน 

ประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 5 4 3 2 1 

1. เลือกหนังสือจากสํานักพิมพ์/ ร้านค้า ได้ตรงตามความต้องการ      

2. สามารถนําหนังสือไปใช้ประกอบการเรียนการสอนและการศึกษาค้นคว้า      

3. ส่งเสริมให้รักการอ่านและเรียนรู้เพ่ิมขึ้น      

4. ทราบรูปแบบของการพัฒนาตลาดส่ิงพิมพ์ในประเทศไทย      

5. ประโยชน์ท่ีได้รับโดยรวมจากการเข้าร่วมกิจกรรม      
 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ............................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 

 
ภาพท่ี 7  แบบประเมินโครงการอ่านหนังสือให้โดนใจ ต้องไปเลือกเอง 
 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน์  
 สรุปผล อภิปรายผล 

 จากการจัดโครงการ “อ่านหนังสือให้โดนใจ ต้องไปเลือกเอง” สํานักหอสมุดได้ประเมินผล 
ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการทุกครั้ง ซ่ึงทุกปีท่ีจัดพบว่าความพึงพอใจในภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด และประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ อยู่ในระดับมากท่ีสุดเช่นกัน ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก
อาจารย์และนิสิตได้เลือกและซ้ือหนังสือได้ตรงตามความต้องการจากหลากหลายสํานักพิมพ์และสามารถนําหนังสือ
ไปใช้ประกอบการเรียนการสอนและการศึกษาได้ อีกท้ังยังเป็นการส่งเสริมให้รักการอ่านการเรียนรู้เพ่ิมข้ึน รวมถึง 
ทําให้ทราบรูปแบบของการพัฒนาตลาดสิ่งพิมพ์ในประเทศไทยอีกด้วย อีกท้ังข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ท่ีได้รับจาก
ผู้เข้าร่วมโครงการ คือ ได้รับคําชมและต้องการให้ห้องสมุดจัดกิจกรรมแบบน้ีทุกปี ซ่ึงเป็นผลดีต่อห้องสมุดในการ



การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET คร้ังท่ี 10 : Library Transformation in a Disrupted World, 8-9 มกราคม 2563, สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

สร้างความสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ อีกท้ังยังเป็นการบริการและส่งเสริมการเรียนรู้ตามแผนยุทธศาสตร์ของห้องสมดุอีก
ด้วย  ดังแสดงค่าของความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ ของการจัดกิจกรรม เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
 

                ความพึงพอใจการเขา้ร่วมโครงการ       M SD แปลผล 

1. ความหลากหลายของหนังสือท่ีนํามาแสดงในงาน       4.23     0.72 มาก 
2. ความเหมาะสมของเวลาในการเข้าร่วมโครงการ       4.63           0.61 มากท่ีสุด 
3. ความเหมาะสมของยานพาหนะในการเดินทาง      4.96     0.18 มากท่ีสุด 
4. ความพึงพอใจโดยรวมจากการเข้าร่วมโครงการ      4.86   0.34 มากท่ีสุด 

รวม         4.67  0.46 มากท่ีสุด 
ประโยชน์ที่ไดร้ับจากการเขา้ร่วมโครงการ    

1. คัดเลือกหนังสือจากสํานักพิมพ์/ร้านค้าได้ตรงตามความต้องการ        4.50   0.68 มาก 
2. สามารถนําหนังสือไปใช้ประกอบการเรียนการสอนและการศึกษาค้นคว้า        4.43   0.67 มาก 
3. ส่งเสริมให้รักการอ่านและเรียนรู้เพิ่มขึ้น       4.80       0.40 มากท่ีสุด 
4. ทราบรูปแบบของการพัฒนาตลาดส่ิงพิมพ์ในประเทศไทย 
5. ประโยชน์ที่ได้รับโดยรวมจากการเขา้ร่วมโครงการ 

      4.44 
      4.73 

  0.67 
  0.58 

มาก 
มากท่ีสุด 

รวม       4.58   0.60 มากท่ีสุด 
 

ภาพท่ี 8  การแสดงค่าของความพึงพอในในด้านต่าง ๆ ของการจัดกิจกรรม 
 
  สําหรับปัญหาและอุปสรรคในการจัดโครงการ คือ 
  1. ปัญหาในการขอใช้รถบัสของมหาวิทยาลัย ซ่ึงบางครั้งจะได้รถบัสท่ีมีจํานวนท่ีน่ัง 
ไม่เพียงพอกับจํานวนอาจารย์ นิสิต และบุคลากรท่ีจะเข้าร่วมโครงการ 
  2. ระยะเวลาจํากัดในการคัดเลือกและซ้ือหนังสือ ซ่ึงอาจารย์และนิสิตได้เสนอขอให้เพ่ิม
ระยะเวลาให้มากข้ึน 
  ข้อเสนอแนะ 
  1. ในการขอใช้รถบัสของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้ได้จํานวนท่ีน่ังท่ีเพียงพอกับจํานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ จะต้องดําเนินการจองเพ่ือขอใช้รถบัสล่วงหน้าเป็นระยะเวลาประมาณ 2 เดือน 
  2. เพ่ิมระยะเวลาในการคัดเลือกและซ้ือหนังสือมากข้ึนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ 
  การนําไปใช้ประโยชน์ 

1. สํานักหอสมดุสามารถจัดซ้ือหนังสือได้ตรงตามความต้องการของอาจารย์ นิสติ และบุคลากร 
  2. สํานักหอสมดุทราบแหล่งจําหน่ายหนังสือและสามารถเลือกประเภทของหนังสือท่ีต้องการได้
อย่างหลากหลาย 
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