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บทสรุป
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จึงได้จัดโครงการส่งเสริมการอ่าน
โดยการการออกร้านจาหน่ ายหนั งสื อ ประจาปี 2561 ขึ้น ระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม 2561 ณ สานักวิทย
บริการและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี เพื่อให้ ผู้ ใช้บ ริการมีส่ ว นร่ว มในการคัดเลื อ ก
ทรัพยากรสารสนเทศทุกสาขาวิชา และทุกรูปแบบ ไว้ให้บริการ และมี ทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคล้องกับความ
ต้องการและเพียงพอต่อการสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น
จากการสอบถามความพึงพอใจของผู้ เข้าร่วมโครงการส่ งเสริมการอ่าน การออกร้านจาหน่ายหนังสื อ
ประจาปี 2561 ขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม 2561 นั้นมีผู้ใช้บริการเข้าร่วมคัดเลือกหนังสือจากงานออกร้าน
จาหน่ายหนังสือ ทั้งสิ้น 244 คน มีผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 177 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 84.28 โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 66.7) เพศชาย (ร้อยละ 33.3) ซึ่งส่วนใหญ่มี สถานภาพ
เป็นนักศึกษา (ร้อยละ 92.1) สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ร้อยละ 36.7) คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (ร้อยละ 16.4) คณะครุศาสตร์ (ร้อยละ 15.8) คณะวิทยาการจัดการ (ร้อยละ 15.3) คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ร้อยละ 12) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ร้อยละ 5.1) สาหรับการมีส่วนร่วมต่อกิจกรรมการคัดเลือก
หนังสือเข้าห้องสมุด ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมการคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด และมี
สาเหตุส่วนใหญ่มาจากไม่ทราบว่ามีกิจกรรมนี้ ไม่มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม และไม่มีจาเป็นใช้หนังสือ
ส่วนความพึงพอใจพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจโดยรวมต่อกิจกรรมการออกร้านจาหน่าย
หนังสือ ในระดับมาก (ร้อยละ 81.4) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าได้รับความพึงพอใจในระดับมากทุกข้อ ได้แก่
จานวนร้านหนังสือและความหลากหลายของหนังสือ (ร้อยละ 84.8) สถานที่จัดกิจกรรม (ร้อยละ 83.6) และการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม (ร้อยละ 73.4)
นางสาวชวนชม สมนึก
บรรณารักษ์ผู้รับผิดชอบโครงการ
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รายงานผลการดาเนินงาน
1. ความเป็นมาและความสาคัญ
ห้องสมุดเป็นหน่วยงานที่แสดงถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัย ด้านการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ โดยมี
หน้าที่จัดหาและรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัย การ
ให้บริการทางวิชาการแก่อาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษาในมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอก จาเป็นที่จะต้อง
ดาเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ มีความหลายหลาย ทันสมัย และมีจานวน
เพียงพอแก่ความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อให้เกิดการใช้งานอย่างคุ้มค่าต่อการลงทุน
ดังนั้น สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จึงได้จัดโครงการ
ส่งเสริมการอ่าน โดยการการออกร้านจาหน่ายหนังสือ ประจาปี 2561 ขึ้น ระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม 2561 ณ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อให้ ผู้ใช้บริการมีส่ วนร่วมในการ
คัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศทุกสาขาวิชา และทุกรูปแบบ ไว้ให้บริการ และมีทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคล้องกับ
ความต้องการและเพียงพอต่อการสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น

2. วัตถุประสงค์โครงการ
1. ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด
2. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากยิ่งขึ้น
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกับผู้ใช้บริการ

3. ขอบเขตของการดาเนินโครงการ
1. เป้าหมายของโครงการ
เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุดให้ตรงกับความต้องการ
ของผู้ใช้บริการมากที่สุด ซึ่งได้แก่ อาจารย์ บุคลากร นักเรียนและนักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
1.1 กลุ่มเป้าหมายของโครงการ
จานวนผู้ใช้บริการเป้าหมาย
177 คน
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม ทั้งหมด
244 คน
แบ่งเป็น
อาจารย์และบุคลากร
34 คน
นักศึกษาและนักเรียน
210 คน
1.2 ปริมาณกลุ่มเป้าหมาย ที่กาหนดไว้ 200 คน
2. สถานทีแ่ ละวันเวลาดาเนินงาน
2.1 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
2.2 ระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม 2561
3. ขั้นตอนการดาเนินงาน
3.1 กาหนดวันที่ และรูปแบบของการจัดกิจกรรม
3.2 เขียนโครงการ
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3.3 ประชาสัมพันธ์ไปยังคณะวิชา และหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
3.4 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
3.5 ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานเพื่อจัดเตรียมงาน
3.6 ดาเนินโครงการ
3.7 การวิเคราะห์ผลโครงการ
แบบสอบถามความพึงพอใจใช้การวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้
1) ข้อมูลทั่วไป จากการตอบแบบสอบถามของผู้เข้าร่วมโครงการ จะมีการวิเคราะห์
ข้อมูลจะออกเป็น ความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) โดยการอธิบายเชิงพรรณนา
2) ข้อมูลความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงการ เป็นการวัดระดับความความพึงพอใจ
เป็นร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทาการวัดโดยใช้มาตรวัดของ Likert
เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละระดับ ดังนี้
ระดับความสาคัญ
คะแนน
มากที่สุด
5
มาก
4
ปานกลาง
3
น้อย
2
น้อยที่สุด
1
ซึ่งการวัดระดับความสาคัญของปัจจัยที่ให้ความรู้ความเข้าใจและความสามารนามาใช้ประโยชน์ของ
โครงการ ใช้การคานวณค่าเฉลี่ย (Mean) โดยกาหนดเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย ดังนี้
ค่าเฉลี่ย
ระดับความสาคัญ
4.50 – 5.00
มากที่สุด
3.50 – 4.49
มาก
2.50 – 3.49
ปานกลาง
1.50 – 2.49
น้อย
1.00 – 1.49
น้อยที่สุด
3) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะอื่นๆ เพื่อนาไป
พัฒนาและปรับปรุงการจัดโครงการ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
3.8 สรุปผลโครงการ

4. การวิเคราะห์ผลโครงการ
จากการสอบถามความพึงพอใจของผู้ เข้าร่วมโครงการส่ งเสริมการอ่าน การออกร้านจาหน่ายหนังสื อ
ประจาปี 2561 ขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม 2561 นั้นมีผู้ใช้บริการเข้าร่วมคัดเลือกหนังสือจากงานออกร้าน
จาหน่ายหนังสือ ทั้งสิ้น 244 คน แบ่งเป็น อาจารย์และพนักงานในมหาวิทยาลัย จานวน 34 คน นักเรียนและ
นักศึกษา จานวน 210 คน มีผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 177 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 84.28 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมโครงการ
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

จานวน (คน)

ร้อยละ

รวม

59
118
177

33.3
66.7
100.0

รวม

7
163
6
1
177

4.0
92.1
3.4
0.6
100.0

28
12
9
65
27
29
7
177

15.8
6.8
5.1
36.7
15.3
16.4
4.0
100.0

6
164
4
3
177

3.4
92.7
2.3
1.7
100.0

98
75
4

55.4
42.4
2.3

177

100.0

1. เพศ
- ชาย
- หญิง
2. สถานะ
- อาจารย์
- นักศึกษา
- นักเรียน
- พนักงานในมหาวิทยาลัย
3. สังกัดส่วนงาน
- คณะครุศาสตร์
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- อื่นๆ ได้แก่ โรงเรียนสาธิต และข้าราชการบานาญ
รวม
4. ระดับการศึกษา
- ต่ากว่าปริญญาตรี
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
รวม
5. ประเภทหนังสือที่ต้องการ
- หนังสือวิชาการ
- หนังสือบันเทิง
- อื่นๆ ได้แก่ หนังสือเกี่ยวกับภาษาจีน ญี่ปุ่น กฎหมาย
เป็นต้น
รวม

จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามงานออกร้านจาหน่ายหนังสือ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน
118 คน (ร้อยละ 66.7) เพศชาย จานวน 59 คน (ร้อยละ 33.3) ซึ่งส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นนักศึกษา จานวน
163 คน (ร้อยละ 92.1) อาจารย์จานวน 7 คน (ร้อยละ 4) นักเรียนสาธิตจานวน 6 คน (ร้อยละ 3.4) และพนักงาน
ในมหาวิทยาลัย จานวน 1 คน (ร้อยละ 0.6) ส่วนใหญ่สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสัง คมศาสตร์ จานวน 65 คน
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(ร้อยละ 36.7) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 29 (ร้อยละ 16.4) คณะครุศาสตร์ จานวน 28 คน (ร้อย
ละ 15.8) คณะวิทยาการจัดการ จานวน 27 คน (ร้อยละ 15.3) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 12 คน (ร้อย
ละ 12) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จานวน 9 คน (ร้อยละ 5.1) และอื่นๆ ได้แก่ นักเรียนสาธิต ข้าราชการ
บ านาญ จ านวน 7 คน (ร้ อยละ 4) หนั งสื อที่ต้องการคัดเลื อกเข้าห้ องสมุ ด ส่ วนใหญ่ ต้องการหนังสื อวิช าการ
จานวน 98 คน (ร้อยละ 55.4) หนังสือบันเทิง จานวน 75 คน (ร้อยละ 42.4) และอื่นๆ ได้แก่ หนังสือภาษาจีน
ภาษาญี่ปุ่น หนังสือกฎหมาย เป็นต้น
ตารางที่ 2 ช่องทางการรับข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการออกร้านจาหน่ายหนังสือ (เรียงลาดับจากมากไปน้อย)
ช่องทางการรับข้อมูลกิจกรรม
1. เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
2. Facebook สานักวิทยบริการฯ
3. เพื่อน
4. โปสเตอร์เชิญชวน
5. จดหมายข่าวของสานักวิทยบริการฯ
6. หน้าจอเครื่อง Kiosk ประชาสัมพันธ์ภายในสานักฯ
7. อื่นๆ ได้แก่ ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์ ได้รับแจ้งจาก
หัวหน้าสาขาวิชา มาพบเอง เป็นต้น

จานวน (คน)
87
55
43
42
23
17
9

ร้อยละ
49.2
31.1
24.3
23.7
13.0
9.6
5.1

จากตารางที่ 2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามงานออกร้านจาหน่ายหนังสือ ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการ
ออกร้านจาหน่ายหนังสือ ระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม 2561 ส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการออกร้าน
จาหน่ายหนังสือผ่านทางเจ้าหน้าที่ห้องสมุดเป็นผู้แจ้ง จานวน 87 คน (ร้อยละ 49.2) ผ่านทาง Facebook สานัก
วิทยบริการฯ จานวน 55 คน (ร้อยละ 31.1) ได้รับข้อมูลจากเพื่อน จานวน 43 คน (ร้อยละ 24.3) จากโปสเตอร์
เชิญชวนคัดเลือกหนังสือ จานวน 42 คน (ร้อยละ 23.7) จากจดหมายข่าวของสานักวิทยบริการฯ จานวน 23 คน
(ร้อยละ 13) จากหน้าจอเครื่อง Kiosk ประชาสัมพันธ์ภายในสานักวิทยบริการฯ จานวน 17 คน (ร้อยละ 9.6) และ
อื่นๆ ได้แก่ ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์ หัวหน้าสาขาวิชาเป็นผู้แจ้ง และมาพบเอง เป็นต้น จานวน 9 คน (ร้อยละ 5.1)
ตอนที่ 2 การเข้าร่วมกิจกรรมคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด
ตารางที่ 3 การมีส่วนร่วมต่อกิจกรรมคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด
การเข้าร่วมกิจกรรม

เคยร่วมกิจกรรม
จานวน (คน)

ร้อยละ

1. การมีส่วนร่วมต่องานออกร้านจา
74
41.8
หนังสือประจาปีที่สานักวิทยบริการฯ
เป็นผู้จัด
ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องจาก (เรียงลาดับมากไปน้อย)
- ไม่ทราบว่ามีกิจกรรมนี้
- ไม่มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม
- ไม่เคยได้รับการติดต่อหรือขอความร่วมมือจากห้องสมุด
- ยังไม่มีความจาเป็นใช้หนังสือ
- อื่นๆ ได้แก่ เพิ่มเข้าศึกษา

ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรม

รวม

จานวน (คน)

ร้อยละ

จานวน (คน)

ร้อยละ

103

58.2

177

100.0

70
30
8
7
1

39.5
16.9
4.5
4.0
0.6
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
การเข้าร่วมกิจกรรม

เคยร่วมกิจกรรม
จานวน (คน)

ร้อยละ

2. การเสนอรายชื่อหนังสือเข้าห้องสมุด
63
35.6
ผ่านเว็บไซต์ library.tru.ac.th
ไม่เคยเนื่องจาก (เรียงลาดับมากไปน้อย)
- ไม่ทราบว่ามีกิจกรรมนี้
- ไม่มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม
- ไม่มีความจาเป็นใช้หนังสือ
3. การเสนอรายชื่อหนังสือเพื่อจัดซื้อ
71
40.1
ผ่านห้องสมุดโดยตรง หรือมุมเสนอซื้อ
ไม่เคยเนื่องจาก (เรียงลาดับมากไปน้อย)
- ไม่ทราบว่ามีกิจกรรมนี้
- ยังไม่มีความจาเป็นต้องใช้หนังสือ
- ไม่เคยได้รับแบบฟอร์มเสนอแนะรายชื่อหนังสือ
- มีอาจารย์ท่านอื่นในคณะวิชาทาหน้าที่เลือกแล้ว

ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรม

รวม

จานวน (คน)

ร้อยละ

จานวน (คน)

ร้อยละ

114

64.4

177

100.0

74
29
15
106

41.8
16.4
8.5
59.9

177

100.0

69
27
14
6

39.0
15.3
7.9
3.4

จากตารางที่ 3 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเคยเข้ามามีส่วนร่วมต่อกิจกรรมการคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด
ดังนี้
1. การมีส่วนร่วมงานออกร้านจาหน่ายหนังสือประจาปีที่สานักวิทยบริการฯ เป็นผู้จัด เคยเข้าร่วมกิจกรรม
จานวน 74 คน (ร้อยละ 41.8) และไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรม จานวน 103 คน (ร้อยละ 58.2) สาเหตุที่ไม่เคยเข้าร่วม
กิจกรรมเนื่องจาก ไม่ทราบว่ามีกิจกรรมนี้ (ร้อยละ 39.5) ไม่มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม (ร้อยละ 16.9) ไม่เคยได้รับการ
ติดต่อหรือขอความร่วมมือจากห้องสมุด (ร้อยละ 4.5) ไม่มีจาเป็นใช้หนังสือ (ร้อยละ 8.0) และเพิ่มเข้าศึกษาจึงไม่
เคยร่วมกิจกรรม (ร้อยละ 0.6)
2. การเสนอรายชื่อหนังสือเข้าห้องสมุด ผ่านทางเว็บไซต์ library.tru.ac.th นั้นผู้ตอบแบบสอบถามเคย
เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 63 คน (ร้อยละ 35.6) และไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรม จานวน 114 คน (ร้อยละ 64.4)
สาเหตุที่ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องจาก ไม่ทราบว่ามีกิจกรรมนี้ (ร้อยละ 41.8) ไม่มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม (ร้อยละ
16.4) และไม่มีความจาเป็นต้องใช้หนังสือ (ร้อยละ 8.5)
3. การเสนอรายชื่อหนังสือเพื่อจัดซื้อผ่านห้องสมุดโดยตรง หรือเสนอผ่านมุมหนังสือ ผู้ตอบแบบสอบถาม
เคยเข้าร่วมกิจกรรม จานวน 71 คน (ร้อยละ 40.1) และไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรม จานวน 106 คน (ร้อยละ 59.9)
สาเหตุที่ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องจาก ไม่ทราบว่ามีกิจกรรมนี้ (ร้อยละ 39) ยังไม่มีความจาเป็นต้องใช้หนังสือ
(ร้อยละ 15.3) ไม่เคยได้รับแบบฟอร์มเสนอแนะรายชื่อหนังสือ (ร้อยละ 7.9) และมีอาจารย์ในคณะวิ ชาทาหน้าที่
คัดเลือกแล้ว (ร้อยละ 3.4)
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ตอนที่ 3 ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการออกร้านจาหน่ายหนังสือ
ตารางที่ 4 แสดงความพึงพอใจต่อกิจกรรมการออกร้านจาหน่ายหนังสือ
ประเด็นความพอใจ

ระดับความพึงพอใจ
X

%

S.D.

แปลผล

1. จานวนร้านหนังสือและความหลากหลายของหนังสือ
2. ระยะเวลาที่จัดกิจกรรม
3. สถานทีจ่ ัดกิจกรรม
4. การประชาสัมพันธ์กิจกรรม

4.24
4.01
4.18
3.67

84.8
80.2
83.6
73.4

0.60
0.67
0.75
0.92

มาก
มาก
มาก
มาก

ความพึงพอใจโดยรวมต่อกิจกรรมการออกร้านจาหน่ายหนังสือ

4.07

81.4

0.74

มาก

จากตารางที่ 4 พบว่าผู้ ตอบแบบสอบถามงานออกร้านจาหน่ายหนังสื อ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12
มีนาคม 2561 มีความพึงพอใจโดยรวมต่อกิจกรรมการออกร้านจาหน่ายหนังสือ ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.07 คิด
เป็นร้อยละ 81.4) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าได้รับความพึงพอใจในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ จานวนร้านหนังสือ
และความหลากหลายของหนังสือ (ค่าเฉลี่ย 4.24 คิดเป็นร้อยละ 84.8) สถานที่จัดกิจกรรม (ค่าเฉลี่ย 4.18 คิดเป็น
ร้อยละ 83.6) และการประชาสัมพันธ์กิจกรรม (ค่าเฉลี่ย 3.67 คิดเป็นร้อยละ 73.4)
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1. การที่ร้านหนังสือนาหนังสือออกมาเสนอขายทาให้ได้เห็นเนื้อหาในหนังสือ ดีกว่าสั่งซื้อจากการเสนอ
ของร้าน (ใบเสนอราคา) และควรมีการประชาสัมพันธ์ทั้งอาจารย์และนักศึกษา
2. ต้องการให้ประชาสัมพันธ์หนังสือแบ่งออกเป็นสาขาวิชา และประชาสัมพันธ์หนังสือที่จะมานาเสนอให้
ชัดเจน

5. สรุปค่าใช้จ่ายของโครงการ/กิจกรรม
จานวนรายรับที่ได้จากการออกบูธ
101,600 บาท
รายการ และมูลค่าใช้จ่ายของโครงการ / กิจกรรม
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
6,750 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ
150 บาท
ค่าวัสดุ
816 บาท
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น
7,716 บาท

6. สรุปผลและข้อเสนอแนะ
จากการสอบถามความพึงพอใจของผู้ เข้าร่วมโครงการส่ งเสริมการอ่าน การออกร้านจาหน่ายหนังสื อ
ประจาปี 2561 ขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม 2561 นั้นมีผู้ใช้บริการเข้าร่วมคัดเลือกหนังสือจากงานออกร้าน
จาหน่ายหนังสือ ทั้งสิ้น 244 คน แบ่งเป็น อาจารย์และพนักงานในมหาวิทยาลัย จานวน 34 คน นักเรียนและ
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นักศึกษา จานวน 210 คน มีผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 177 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 84.28 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ผู้ตอบแบบสอบถามงานออกร้านจาหน่ายหนังสือ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 118 คน (ร้อยละ 66.7) เพศชาย
จานวน 59 คน (ร้อยละ 33.3) ซึ่งส่วนใหญ่มี สถานภาพเป็นนักศึกษา จานวน 163 คน (ร้อยละ 92.1) อาจารย์
จานวน 7 คน (ร้อยละ 4) นักเรียนสาธิตจานวน 6 คน (ร้อยละ 3.4) และพนักงานในมหาวิทยาลัย จานวน 1 คน
(ร้อยละ 0.6) ส่วนใหญ่สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จานวน 65 คน (ร้อยละ 36.7) คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี จานวน 29 (ร้อยละ 16.4) คณะครุศาสตร์ จานวน 28 คน (ร้อยละ 15.8) คณะวิทยาการจัดการ
จ านวน 27 คน (ร้ อ ยละ 15.3) คณะเทคโนโลยี ส ารสนเทศ จ านวน 12 คน (ร้ อ ยละ 12) คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม จานวน 9 คน (ร้อยละ 5.1) และอื่นๆ ได้แก่ นักเรียนสาธิต ข้าราชการบานาญ จานวน 7 คน (ร้อย
ละ 4) หนังสือที่ต้องการคัดเลือกเข้าห้องสมุด ส่วนใหญ่ต้องการหนังสือวิชาการ จานวน 98 คน (ร้อยละ 55.4)
หนังสือบันเทิง จานวน 75 คน (ร้อยละ 42.4) และอื่นๆ ได้แก่ หนังสือภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น หนังสือกฎหมาย เป็น
ต้น
ในด้านการมีสว่ นร่วมต่อกิจกรรมการคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เคยเข้า
ร่วมกิจกรรมการคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด และมีสาเหตุ ดังนี้
1. การมีส่วนร่วมงานออกร้านจาหน่ายหนังสือประจาปีที่สานักวิทยบริการฯ เป็นผู้จัด เคยเข้า
ร่วมกิจกรรม (ร้อยละ 41.8) และไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรม (ร้อยละ 58.2) สาเหตุที่ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องจาก
ไม่ทราบว่ามีกิจกรรมนี้ (ร้อยละ 39.5) ไม่มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม (ร้อยละ 16.9) ไม่เคยได้รับการติดต่อหรือขอ
ความร่วมมือจากห้ องสมุด (ร้อยละ 4.5) ไม่มีจาเป็นใช้ห นังสื อ (ร้อยละ 8.0) และเพิ่ มเข้าศึกษาจึงไม่เคยร่ว ม
กิจกรรม (ร้อยละ 0.6)
2. การเสนอรายชื่ อ หนั ง สื อ เข้ า ห้ อ งสมุ ด ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ library.tru.ac.th นั้ น ผู้ ต อบ
แบบสอบถามเคยเข้าร่วมกิจกรรม (ร้อยละ 35.6) และไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรม (ร้อยละ 64.4) สาเหตุที่ไม่เคยเข้า
ร่วมกิจกรรมเนื่องจาก ไม่ทราบว่ามีกิจกรรมนี้ (ร้อยละ 41.8) ไม่มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม (ร้อยละ 16.4) และไม่มี
ความจาเป็นต้องใช้หนังสือ (ร้อยละ 8.5)
3. การเสนอรายชื่อหนั งสื อเพื่อจัดซื้อผ่ านห้ องสมุดโดยตรง หรือเสนอผ่ านมุมหนังสือ ผู้ตอบ
แบบสอบถามเคยเข้าร่วมกิจกรรม (ร้อยละ 40.1) และไม่เคยเข้ าร่วมกิจกรรม (ร้อยละ 59.9) สาเหตุที่ไม่เคยเข้า
ร่วมกิจกรรมเนื่องจาก ไม่ทราบว่ามีกิจกรรมนี้ (ร้อยละ 39) ยังไม่มีความจาเป็นต้องใช้หนังสือ (ร้อยละ 15.3) ไม่
เคยได้รับแบบฟอร์มเสนอแนะรายชื่อหนังสือ (ร้อยละ 7.9) และมีอาจารย์ในคณะวิชาทาหน้าที่คัดเลือกแล้ว (ร้อย
ละ 3.4)
ด้านความพึงพอใจพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจโดยรวมต่อกิจกรรมการออกร้านจาหน่าย
หนังสือ ในระดับมาก (ร้อยละ 81.4) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าได้รับความพึงพอใจในระดับมากทุกข้อ ได้แก่
จานวนร้านหนังสือและความหลากหลายของหนังสือ (ร้อยละ 84.8) สถานที่จัดกิ จกรรม (ร้อยละ 83.6) และการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม (ร้อยละ 73.4)
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1. การที่ร้านหนังสือนาหนังสือออกมาเสนอขายทาให้ได้เห็นเนื้อหาในหนังสือ ดีกว่าสั่งซื้อจาก
การเสนอของร้าน (ใบเสนอราคา) และควรมีการประชาสัมพันธ์ทั้งอาจารย์และนักศึกษา
2. ต้องการให้ประชาสัมพันธ์หนังสือแบ่งออกเป็นสาขาวิชา และประชาสัมพันธ์หนังสือที่จะมา
นาเสนอให้ชัดเจน
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ภาคผนวก
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2. ตัวอย่างรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
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แบบประเมินความพึงพอใจ
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ภาพประกอบโครงการ

