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คาํสาํคญั : ห้องสมุดชุมชน   กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตการมีส่วนร่วมของชุมชนอาสาสมคัรห้องสมุดเทคโนโลยี

สารสนเทศ  ห้องสมุดมีชีวิต  เครือข่ายห้องสมุด 
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การวิจยัครังนี มีวตัถุประสงคเ์พือ 1) ศึกษาสภาพการดาํเนินงานโดยทวัไปของห้องสมุดชุมชนทงัในและต่างประเทศ       

2) ศึกษากิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของห้องสมุดชุมชน และ3) พฒันารูปแบบห้องสมุดชุมชนเพือส่งเสริมการเรียนรู้ 

ตลอดชีวิต  ประชากร ประกอบดว้ย  ผูใ้ชบ้ริการ 60  คน ผูป้ฏิบติังาน 60 คน ผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง 30 คน  และผูเ้ชียวชาญดา้นห้องสมุด 

30  คน ประชากรไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง จากห้องสมุดชุมชนในแต่ละภูมิภาคของประเทศ  จาํนวน 6  แห่ง 

ผลการวิจยัพบวา่ 

1. สภาพการดาํเนินงานโดยทวัไปของห้องสมุดชุมชนในประเทศ  มีสภาพทีตงัอยูใ่กลชุ้มชน เป็นอาคารเอกเทศ ชนัเดียว

และสองชนั  มีเจา้หนา้ทีบริการ 1 คน จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีซึงไม่ใช่วุฒิทางบรรณารักษ ์ สือวสัดุ และอุปกรณ์ค่อนขา้งน้อย 

เปิดให้บริการในเวลาราชการ สภาพการดาํเนินงานห้องสมุดชุมชนในต่างประเทศมีจุดมุ่งหมายให้ห้องสมุดชุมชนเป็นแหล่ง         

การเรียนรู้ตลอดชีวิต และเน้นด้านการให้บริการโดยเท่าเทียมกนัและทวัถึง  สภาพทีตงัอยู่ใกล้ถนน เป็นอาคารเอกเทศ ตงัอยู่ใน

ห้างสรรพสินคา้  แหล่งชุมชน เช่น ตลาด   มีการประเมินความตอ้งการจาํเป็น  มีกฎหมายและงบประมาณรองรับจากทอ้งถินและมี

การประเมินผลการดาํเนินงาน 

2. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในประเทศ  ประกอบด้วย กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และวาดภาพ  การจดั

นิทรรศการ  กิจกรรมของห้องสมุดชุมชนในต่างประเทศ ประกอบดว้ย กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเล่านิทาน การจดัทาํเวบ็ไซด์

ประวติัชุมชน  การวาดภาพ   มีห้องสมุดเคลือนทีในรูปรถให้บริการตามชุมชน เครือข่ายมาจากสมาชิก และขา้ราชการทีเกษียณอาย ุ

ส่วนอาสาสมคัรมาจากเยาวชนทีอยูใ่นชุมชน 

3.รูปแบบห้องสมุดชุมชนเพือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  มีรูปแบบทีประกอบไปด้วย  ด้านโครงสร้างทางกายภาพ  

เป็นอาคารชันเดียวและสองชัน  ตงัอยู่ใกล้ชุมชน ในระยะทาง 100 เมตร ด้านการบริหารจดัการ ใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วม

งบประมาณมาจากการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน มีเครือข่ายห้องสมุด มีอาสาสมคัรห้องสมุดช่วยงานด้านการ

ประชาสมัพนัธ์  และการให้บริการ  ดา้นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประกอบดว้ย  การส่งเสริมการอ่าน  ห้องสมุดเคลือนที 

การส่งเสริมอาชีพทีเป็นอตัลกัษณ์ของชุมชน  และด้านการประเมินผลการดาํเนินงาน  นาํการประเมินแบบมีส่วนร่วมมาใช้ในการ

ประเมิน  ประเมินอยา่งต่อเนือง และมีการรายงานผลการดาํเนินงานต่อชุมชน  

 

 

 

ภาควิชาการศึกษาเพือการพฒันามนุษยแ์ละสงัคม บณัฑิตวิทยาลยั    มหาวิทยาลยัศิลปากร        ปีการศึกษา  2554 

ลายมือชือนกัศึกษา............................................... 

ลายมือชืออาจารยที์ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ 1………………………………2………………………………..3…………………………… 

 

 

ง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



50251810: MAJOR:  LIFELONG EDUCATION AND HUMAN DEVELOPMENT  PROGRAM 

KEYWORDS: COMMUNITY LIBRARY/ PROMOTE ACTIVITY TO LIFELONG LEARNING/ 

PARTICIPATION OF COMMUNITY/ INFORMATION TECHNOLOGY/ 

LIBRARY   VOLUNTEERS/ LIVING LIBRARY/ LIBRARY NETWORK 

            SOMJINTANA CHANGKET: DEVELOPMENT OF COMMUNITY LIBRARY: A MODEL  FOR  

THE  PROMOTION OF LIFELONG  L EARNING. DISSERTATION ADVISORS: PATTARAPON 

MAHAKHANT, Ph.D., ASST.PROF. KIRIBOON JONGWUTIWES, Ph.D., AND ASSOC.PROF.,CHUMPOT  

WANICHAGUL, Ed.D. 330 pp.  

 The objectives of this research were to:1) study the operation of the community library; 2) study the 

promotion activities of lifelong learning  and 3) developed a community library model for the promotion of 

lifelong learning. The samples were consisted of 60 users, 30 staff Librarians, 60 stakeholders and 30 Libraries 

Experts. Samples were purposive selected from 6 Community Libraries. 

The results of the study were: 

1) operating conditions typical of a community library in the country, located near the community, a 

separate building single layer building and a two-story building, managed by the local government register, 

district foundation; operating conditions in overseas, located near the main road of a single layer building; some 

are located in shopping malls; markets, compatible from the local budget law and a evaluate performance. 

2) activity to promote lifelong learning in the country and abroad, including the promotion of reading, 

storytelling, the painting exhibitions, creating a web community history, mobile library, the retired civil servants 

the volunteers of the youth  in the  community. 

3) the community library to promote lifelong learning, a model consists of physical structure; a single 

and two-story building, located near the community at a distance of 100 meters, the management of the 

organization involved the board of directors,budget is supported by local governments,the library staff to 

provide a network of libraries,promotional activities include the promotion of lifelong learning to read,mobile 

library,to promote the professional identity of the community,evaluation of the participant, continuous 

assessment and report results to the community. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 ดุษฎีนิพนธ์ เรือง “การพฒันารูปแบบห้องสมุดชุมชนเพือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ”  

ฉบบันี  สําเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจาก อาจารย ์ดร.ภทัรพล  มหาขนัธ์  ผูช่้วยศาสตราจารย ์    

ดร.คีรีบูน  จงวุฒิเวศย์  และรองศาสตราจารย์ ดร.จุมพจน์ วนิชกุล ทีกรุณาให้คาํปรึกษาและให้

ขอ้เสนอแนะทางวิชาการ รวมทงัตรวจสอบความถูกตอ้งในการทาํดุษฎีนิพนธ์  อีกทงัให้กาํลงัใจ

พร้อมทงัให้ความช่วยเหลือแก่ผูว้ิจยัเป็นอย่างดี  ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง    

มา ณ  โอกาสนี 

 กราบขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย  ์ดร.ชิดชงค์นนัทนาเนตร  ศาสตราจารย ์ดร.ชุติมา  

สัจจานนัท ์ และรองศาสตราจารย ์ดร.กาญจนา  บุญส่ง ทีกรุณาเป็นคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์

ฉบบันี 

 ขอขอบคุณผูเ้ชียวชาญ/ผูท้รงคุณวุฒิทุกท่านทีกรุณาสละเวลาอนัมีค่ายิงของท่านในการ

เสนอแนะแนวคิด ขอ้วพิากษ ์ และตรวจสอบเครืองมือวจิยัเพือการพฒันาดุษฎีนิพนธ์ฉบบันี 

 ขอขอบคุณ นายกเทศมนตรี  และนายกองค์การบริหารส่วนตาํบลทงั  6  แห่ง รวมถึง          

ผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง  เจา้หนา้ทีห้องสมุด  และผูใ้ชบ้ริการทีห้องสมุดชุมชนนนัตงัอยู ่ ทีให้แนวคิดและ

ขอ้เสนอแนะทีเป็นประโยชน์จนทาํใหง้านวจิยัสาํเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงคที์ผูว้จิยัไดต้งัไว ้

 กราบขอบพระคุณ คุณแม่ทองเย็นชังเกตุ และด.ต.เชียวสกุลรุ่งสกุล ทีให้การสนับสนุน

งบประมาณในการทาํวิจยัภาคสนามขอขอบคุณ นายเชิดศกัดิ  มนัฤกษ์  ผูอ้าํนวยการโรงเรียน       

วดัพระศรีอารย์  เพือนนักศึกษาปริญญาเอกรุ่นที 2 ไว  ้ณ โอกาสนีทีเป็นกาํลังใจและให้ความ

ช่วยเหลือสนบัสนุนเป็นอยา่งดีมาโดยตลอด 

 ผลแห่งคุณค่าอันเกิดจากดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี  ผู้วิจัยขออุทิศให้แด่  พระครูวิสุทธาธิคุณ      

(ถนอม   ฐานยุตโต) คุณพ่อวุน้ชงัเกตุ  อาจารยเ์สถียรชงัเกตุ  คณาจารย์   และผูมี้พระคุณทุกท่านที

เป็นแรงบนัดาลใจทาํใหผู้ว้จิยัไดรั้บความสาํเร็จในครังนี 
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