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50251810 :สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพฒันามนุษย ์

คาํสาํคญั : ห้องสมุดชุมชน   กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตการมีส่วนร่วมของชุมชนอาสาสมคัรห้องสมุดเทคโนโลยี

สารสนเทศ  ห้องสมุดมีชีวิต  เครือข่ายห้องสมุด 
สมจินตนา  ชงัเกตุ :  การพฒันารูปแบบห้องสมุดชุมชนเพือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต.อาจารยที์ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ : อ.ดร.ภทัรพล  

มหาขนัธ์, ผศ.ดร.คีรีบูน  จงวฒิุเวศย ์ และรศ.ดร.จุมพจน์  วนิชกลุ. 330 หนา้. 

 

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  
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            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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บทท ี1 

บทนํา 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

ทิศทางการพฒันาประเทศในช่วงแผนพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที 11   

พ.ศ. 2555-2559  ประเด็นทิศทางการพฒันาดา้นเศรษฐกิจสร้างสรรค์  กาํหนดยุทธศาสตร์การ

พฒันาควบคู่ไปกบัเศรษฐกิจฐานความรู้ซึงจะดาํเนินการอย่างบูรณาการนันทีผ่านมาการพฒันา

ประเทศและสังคมให้นําหนกัไปทีเศรษฐกิจมากกว่าสังคม  มนุษยเ์ป็นเพียงปัจจยัการผลิต

ประเภทหนึงของระบบเศรษฐกิจ   ในขณะทีความสามคัคี  วิถีชีว ิตแบบชาวพุทธ  ฯลฯ  มี

ความสําคญัลดลงซึงส่งผลให้สังคมอ่อนแอ  ครอบครัวไม่อบอุ่น  ชุมชนไม่เขม้แข็งคนละเลย

จากศีลธรรมจิตอาสาเสือมลงกรอบแนวคิดและทิศทางการพฒันาเพือให้สังคมมนัคงคือการให้

ความสําคญักบัการพฒันามนุษยโ์ดยเศรษฐกิจเป็นปัจจยัหนึงทีเกือหนุนพฒันาให้มนุษยเ์ติบโต

ไดอ้ย ่างดีและอยู ่ร่วมกนัในสังคมไดอ้ย ่างสันติสุข  ทุกฝ่ายควรมีส่วนร่วมโดยภาครัฐเป็น

ผูส้นบัสนุนส่งเสริมให้ประชาชนชุมชนแกไ้ขปัญหาเอง ควรมีศาสนาและวฒันธรรมเป็น

รากฐานของสังคมการออกแบบสังคมโดยวางเสาเข็มในระดบัฐานรากให้เขม้แข็งโดยการสร้าง

สังคม/ชุมชนให้ยึดมนัในคุณค่า/ค่านิยมหลกัไดแ้ก่ความซือสัตยสุ์จริตและยึดมนัในความถูกตอ้ง

ชอบธรรมค่านิยมประชาธิปไตยการเคารพความเห็นทีแตกต่างการเคารพสิทธิเสรีภาพของคน

อืน ไม่ละเมิดสิทธิคนอืนการเคารพกฎหมายการใช้หลกักฎหมายหรือกติกาของสังคมทีเป็น

ธรรม  การสร้างค่านิยมการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านการกระทาํและสามารถปรับตวัเองโดยใช้

ปัญญาจะเป็นภูมิตา้นทานทีสําคญัในการรักษาปกป้องระบบสังคม  กติกาทางสังคมทีตอ้ง

สนบัสนุนคนดีลงโทษคนไม่ดีและกระบวนการขบัเคลือนตอ้งดาํเนินการโดยชุมชนหมู่บา้น

ตาํบลเป็นหลกั (สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.จากวิสัยทศัน์  

2570...สู่แผนฯ 11,2552:38-49)ประกอบกบัการจดัการศึกษาตามอธัยาศยัเปิดโอกาสให้แก่องคก์ร

ปกครองส่วนท้องถินในการจดัให้มีบริการทีหลากหลายการให้บริการสือและเทคโนโลยีเพือ

การศึกษาเช่น โทรทศัน์ศูนยว์ิทยาศาสตร์เพือการศึกษาหนงัสือพิมพเ์วบ็ไซต์หอกระจายข่าว  สือ
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พืนบ้านหรือการจดัแหล่งเรียนรู้  เช่น  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพือการเรียนรู้  ห้องสมุด  พิพิธภณัฑ ์ 

อุทยานการศึกษา  สวนสัตว ์ แหล่งท่องเทียว  โบราณสถาน  ภูมิปัญญาทอ้งถิน ฯลฯ เหล่านีลว้น

เป็นการเรียนรู้ตามอธัยาศยั เป็นสิงทีมีอยูแ่ลว้ในชุมชนเป็นไปตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั มาตรา 6  ทีเนน้ยาํให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินสามารถจดั

การศึกษาในหลายๆ ประเภทได้ (สภาการศึกษา:2551) สอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือสารเพือการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ .ศ.2550 – 2554กาํหนดทิศ

ทางการพฒันาด้าน ICT ไวด้ังนีด้านผูเ้รียนผูส้อน บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนใช้

ประโยชน์จาก ICT ในการเขา้ถึงบริการทางการศึกษาไดเ้ต็มศกัยภาพอยา่งมีจริยธรรมมีสมรรถนะ

ทาง ICT ตามมาตรฐานสากลโดยใช ้ICTพฒันาคุณภาพและประสิทธิภาพ และเรียนรู้การใช ้ICT 

ให้มีประสิทธิภาพดา้นการบริหารจดัการทางการศึกษาการผลิตและพฒันาคุณภาพผูจ้บการศึกษา

ดา้น ICT เพือการพฒันาประเทศโดยกาํหนดเป้าหมายดา้นการเรียนรู้ในระบบนอกระบบ และตาม

อธัยาศยัเป็นการเรียนรู้โดยใช ้ICT เป็นฐาน (ICT - based   Learning) ทีไดม้าตรฐาน มีคุณภาพอยา่ง

ทวัถึง  ปัจจุบนัประเทศไทยมีศูนยก์ารเรียนรู้ ICT เพือพฒันาการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สือสารในทุกภาคส่วนใหส้ามารถรับบริการต่าง ๆ ผา่นสือ ICT ลดช่องวา่งทางดิจิตอลให้ประชาชน

ได้เข้ามามีส่วนร่วมเพือเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารและมีการพฒันามาอย่างต่อเนืองขณะนีมี 

จาํนวน  45 แห่งทวัประเทศ โดยเฉพาะทีจงัหวดัน่านดาํเนินการทีศูนยชุ์มชนภูฟ้าพฒันาทีสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ทรงงานและศูนยก์ารเรียนรู้ ICT ชุมชน ทีอาํเภอปัว

จงัหวดัน่าน (หอ้งสมุดประชาชนจงัหวดัน่าน:2553) 

จากการศึกษาขอ้มูลในด้านแนวคิดและหลกัการในการสร้างห้องสมุดขนาดเล็กทีสุดใน

ประเทศอเมริกา ซึงดําเนินการโดยท้องถิน (local) มีการทาํสัญญาก่อนการเลือกตังและมีการ

ตรวจสอบก่อนและหลงัการเลือกตงัในดา้นความตอ้งการของประชาชนในชุมชนมีการบริหารเชิงรุก

ของทีมเจา้หนา้ทีบรรณารักษห์อ้งสมุดการสร้างนวตักรรมทีทนัสมยัและตรงกบัความตอ้งการของทุก

เพศทุกวยั   และมีอาสาสมคัรช่วยเหลืองานห้องสมุดมีทีปรึกษาทีมาจากคนทีเกษียณอายุราชการผูซึ้ง

มีความชาํนาญดา้นหอ้งสมุด  กรณีตวัอยา่งห้องสมุดชุมชนในอินเดีย  มีแนวคิดในการสร้างห้องสมุด

เพือพฒันาการศึกษา และการพฒันาเศรษฐกิจควบคู่กนัไปพร้อมกบัการพฒันาการอ่านและการสร้าง

นวตักรรมเพือสนับสนุนด้านการเงินของห้องสมุด  และเพือตอบสนองแนวคิดการเป็นศูนย์
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ทรัพยากรชุมชน  เป็นวสัดุการศึกษาตลอดชีวิตโดยเป็นสถาบนัการศึกษาทอ้งถิน  เพือสนบัสนุน

โอกาสทางการเรียนรู้  เพือพฒันาชุมชนในการพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน  ห้องสมุดชุมชน

ในแอฟริกาใต ้(Bodibeng) ห้องสมุดชุมชนเป็นสัญลกัษณ์ของความหวงัในประเทศทีประชาชนมี

ความยากจนไดเ้ขา้ถึงขอ้มูลและการรู้หนงัสือ  รวมถึงการเท่าเทียมกนัในเรืองเพศซึงยงัคงมีอยู่ใน

ประเทศยากจน ทีอยู่อาศัย  และมีภัยคุกคามจากอาชญากรและประวติัศาสตร์ทางการเมือง  

ห้องสมุดในประเทศสิงคโปร์มีจุดเด่นด้านการบริหารจดัการภายในห้องสมุดทีแบ่งโซนการ

ให้บริการออกเป็น  4  ส่วนคือ1)Lifestyle Library 2)Adult Learning 3)Teens Libraryสําหรับวยัรุ่น 

และ4) Children Library กิจกรรมทีจดัเหมาะสมกบัวยัของผูใ้ชบ้ริการนอกจากนีห้องสมุดเอกชน

สําหรับเด็กในประเทศญีปุ่น (บุงโกะ) ซึงก่อตงัโดยแม่บา้นคนหนึงทีรักการอ่านและประทบัใจใน

หนงัสือเล่มหนึง  จากการแบ่งปันความรู้ให้กบัเด็ก ๆโดยสร้างจากการมีหนงัสือเล่มเดียว  ปัจจุบนั

ประเทศญีปุ่นมีห้องชุมชนสําหรับเด็กทีญีปุ่นในบา้นส่วนตวั  วดั  และโบสถ์เป็นจาํนวนกวา่ 4,000

แห่งทวัประเทศ   ประเด็นทีแสดงถึงสภาพการดาํเนินงานของห้องสมุดทีดาํเนินกิจกรรมตาม

อธัยาศยัให้กับกลุ่มบุคคลต่าง ๆและแนวคิดการพฒันาห้องสมุดเกิดขึนจากความต้องการของ

ประชาชนในการเขา้ถึงความรู้ซึงเป็นขอ้มูลทีจาํเป็นสําหรับการดาํเนินชีวิตทีดาํเนินการโดยทอ้งถิน

และมีการบริหารจดัการโดยบุคคลภายในทอ้งถินการมีอาสาสมคัรของชุมชนให้การช่วยเหลืองาน

ห้องสมุดงบประมาณมาจากการระดมทุนจากรัฐบาลทอ้งถินและผูมี้ส่วนเกียวขอ้งในดา้นการจดั

การศึกษาหรือแหล่งทุนทีเห็นความสําคญัของการมีห้องสมุดในชุมชนเพือให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของ

ประชาชนในทอ้งถินอยา่งแทจ้ริง (หอ้งสมุดชุมชน ณ เมืองสิงคโปร์ : 2009) 

สําหรับแนวคิดและหลักการในการสร้างห้องสมุดชุมชนในประเทศไทยนันมาจาก

พระราชบญัญติักาํหนดแผนและขนัตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน พ.ศ.  

2542 ใน มาตรา 16 มาตรา 17  และมาตรา18  กาํหนดให้เทศบาล  เมืองพทัยา  องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบล  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  และกรุงเทพมหานครมีอาํนาจหนา้ทีในการจดัระบบการบริการ

สาธารณะ  ด้านการจดัการศึกษาเพือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิน  องค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิน สังกดักระทรวงมหาดไทย ไดเ้ล็งเห็นความสําคญัของการศึกษาไดร่้วมกนัจดัตงัห้องสมุด

ชุมชนขึนหลายแห่ง  เช่นห้องสมุดชุมชนเทศบาลตําบลท่าผา   ห้องสมุดชุมชนตําบลฉลอง  

ห้องสมุดเด็กและครอบครัวหมู่บา้นธารทิพย ์ เทศบาลเมืองท่าขา้ม ห้องสมุดชุมชนองคก์ารบริหาร
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ส่วนตาํบลหว้ยลึก   อาํเภอบา้นลาด  จงัหวดัเพชรบุรี เป็นตน้ ทงันีเพือเป็นศูนยก์ลางสารสนเทศและ

การเรียนรู้  เพือเป็นศูนย์บริการทางวิชาการ เพือพฒันาคุณภาพชีวิต  รวมทงัเป็นศูนย์ฝึกและ

เสริมสร้างทกัษะการคน้ควา้หาความรู้เพือการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเป็นศูนยร์วมแห่งภูมิปัญญา

ทอ้งถิน นอกจากนนัยงัมีความพยายามในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนทีมาจากองค์กรพฒันา

เอกชน  เช่น สมาคมไทสร้างสรรค์  มูลนิธิบา้นนกขมิน  มูลนิธิห้องสมุดครอบครัว  ในส่วนของ

ศูนยก์ารเรียนรู้ประจาํตาํบลซึงอยู่ในความรับผิดชอบของสํานกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ  ศูนยก์ารเรียนรู้ ICT ชุมชนอยู่ในความดูแลของศูนยก์ารเรียนรู้

ไอซีทีชุมชนแห่งประเทศไทย   ห้องสมุดบ้านนิทาน อยู่ในความดูแลของมูลนิธิสิกขาเอเชีย  

ห้องสมุดชุมชนของกรุงเทพมหานคร จาํนวน 40 แห่ง และห้องสมุดชุมชนหนองผาํ  ทีดาํเนินการ

ก่อสร้างโดยชุมชนหนองผาํ อาํเภอวารินชาํราบ  จงัหวดัอุบลราชธานี  โดยไดรั้บงบประมาณในการ

ก่อสร้างจากกระทรวงการพฒันาสังคมและความมนัคงของมนุษย ์เป็นตน้ 

จากการศึกษาผลการวิจยัทีเกียวขอ้งห้องสมุดในประเทศไทยมีผูท้าํการวิจยัไวห้ลายเรือง

ด้วยกันอาทิ การประเมินผลการดําเนินการงานห้องสมุดประชาชนในประเทศไทย(ชุติมา             

สัจจานนัท์ และคณะ : 2550)  พบว่าห้องสมุดประชาชนส่วนใหญ่มีผลการดาํเนินการงานไม่ผ่าน

เกณฑก์ารประเมินมาตรฐานของคณะวิจยั   สาเหตุสําคญัเพราะขาดการสนบัสนุนงบประมาณอยา่ง

เพียงพอ  องค์ประกอบรองลงมาทีทาํให้ห้องสมุดประชาชนตกเกณฑ์มาตรฐานคือเรืองการ

ประชาสัมพนัธ์กล่าวคือห้องสมุดส่วนใหญ่ยงัอ่อนการประชาสัมพนัธ์ไม่สามารถสือสารให้

ผูใ้ช้บริการรู้ว่ามีอะไรให้บริการบา้งในห้องสมุดของตนซึงสอดคลอ้งกบัแบบสอบถามทีเก็บจาก

ผูใ้ช้บริการทีพบว่าประชาชนผูใ้ชบ้ริการยงัไม่ทราบขอ้มูลดา้นการบริการของห้องสมุด   ปัจจยัที

ส่งผลให้ห้องสมุดไม่ผา่นเกณฑ์มาตรฐานมาจากหลายประเด็นดว้ยกนั เช่น  งบประมาณ  บุคลากร  

การประชาสัมพนัธ์สถานทีตงัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ สอดคลอ้งกบังานวิจยัเรืองการประเมิน

โครงการพฒันาห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ตลอดชีวิต  (จริยา อน้อารี:2551) 

พบว่า  สภาพปัญหาการดาํเนินงานห้องสมุดประชาชนอาํเภอลานกระบือมีปัญหาเกียวกบัสภาพ

อาคารทงัภายนอกและภายในเก่าชาํรุด  พืนทีบริเวณภายนอกรกรุงรัง  ไม่สวยงาม  ครุภณัฑ์เก่าชาํรุด  

ทาํใหก้ารใหบ้ริการแก่สมาชิกและผูม้าใชบ้ริการไม่มีประสิทธิภาพแนวทางในการพฒันาห้องสมุด

ประชาชนให้เป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ตลอดชีวิต  มี 4 ดา้นคือการพฒันาระบบการให้บริการการ
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พฒันาอาคารสถานทีการพฒันาบุคลากร และการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศโดยงานวิจยัทงัสอง

เรืองดังกล่าวได้แสดงให้เห็นสภาพปัญหาต่าง ๆของห้องสมุดทีดําเนินการโดยองค์กรภาครัฐ    

ปัญหาการดําเนินงานห้องสมุดโดยเอกชนของห้องสมุดมูลนิธิสิกขาเอเชียทัง 9 แห่งทังใน

ต่างจงัหวดัและในเขตกรุงเทพมหานคร ประสบปัญหาดา้นงบประมาณซึงในปัจจุบนัทางมูลนิธิฯ

พยายามผลกัดนัห้องสมุดให้เขา้ไปอยู่ในการกาํกบัดูแลของหน่วยงานรัฐซึงไดแ้ก่องค์การบริหาร

ส่วนตาํบล และภายใตก้ารกาํกบัดูแลของเขตต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถินทีดาํเนินการจดัการศึกษาตามอธัยาศยัและมี

ห้องสมุดในความรับผิดชอบก็ประสบปัญหาดว้ยเช่นกนักล่าวคือ การขาดบุคลากรทางดา้นการจดั

การศึกษาในระดับท้องถินการกาํหนดนโยบายการจดัสรรงบประมาณซึงการขาดบุคลากรทีมี

ความสามารถในการดาํเนินการจะส่งผลให้องคก์ารบริหารส่วนตาํบลจะตอ้งดาํเนินการแกปั้ญหา

อย่างจริงจงั ซึงผูว้ิจยัได้ข้อเท็จจริงในประเด็นเหล่านีจากการสัมภาษณ์เจา้หน้าทีกองการศึกษา

องค์การบริหารส่วนตาํบลหนองบวั  อาํเภอบา้นค่าย  จงัหวดัระยองซึงรับผิดชอบดูแลด้านงาน

ห้องสมุด (ตุลาคม: 2552) และผูว้ิจยัสัมภาษณ์เจ้าหน้าทีอุทยานการเรียนรู้ เทศบาลเมืองยโสธร 

(เมษายน:2553)ซึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของวรากรณ์  สามโกเศศในเรืองการบริหารจดัการศึกษา

ของทอ้งถินในปัจจุบนัเป็นปัญหาทีมาจากนโยบายสนบัสนุนการศึกษาของทอ้งถินทีเกิดจากความ

ไม่แน่นอนซึงมาจากคณะผูบ้ริหารท้องถินทีมีวาระในการบริหารทอ้งถินคราวละ 4 ปีส่งผลให้

การศึกษาซึงเป็นหัวใจสําคญัของการพฒันาทียึดคนเป็นศูนยก์ลางมีความไม่ต่อเนืองประกอบกบั

การทาํให้คนมีการศึกษาเป็นการลงทุนระยะยาวทีต้องทาํกันอย่างต่อเนืองและทุกๆ ฝ่ายต้อง

ดาํเนินการตามแนวทางเดียวกนั (รายงานผลการประชุมสัมมนา:เป้าหมายและยุทธศาสตร์การศึกษา

ทอ้งถิน 2551:34-36) ทงันีเพือให้กระบวนการจดัการศึกษาเป็นไปตามพระราชบญัญติัการศึกษา

แห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และการดาํเนินการตามยุทธศาสตร์การพฒันาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเป็นงานที

ทา้ทายต่อการปฏิบติัสําหรับองคก์รระดบัชุมชนเพราะการพฒันาเศรษฐกิจฐานความรู้จะตอ้งอาศยั

การบริหารจดัการภาครัฐทีดีการจดัการความรู้ภายในชุมชนอยา่งเป็นระบบเพือให้ชุมชนเป็นชุมชน

แบบพึงตนเองอนัเป็นแนวทางในการปฏิบติัเพือการพฒันาแบบยงัยืนและห้องสมุดจะเป็นเครืองมือ

ของเรียนรู้ตลอดชีวิตของบุคคลทุกเพศ  ทุกวยั  ทุกกลุ่มในสังคม  อีกทงัมีส่วนช่วยสนบัสนุนให้เกิด

การจดัการความรู้เกิดขึนในชุมชนไดอี้กทางหนึงอีกดว้ย (อาชญัญา  รัตนอุบล และคณะ 2548 : 271) 
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ผูว้จิยัเห็นความสาํคญัของการจดัการศึกษาในระดบัทอ้งถินโดยเฉพาะอยา่งยิงประเด็นของ

การพฒันาห้องสมุดชุมชนซึงเป็นส่วนหนึงของแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต   จึงทาํการศึกษาขอ้มูล

เบืองตน้ในการดาํเนินการห้องสมุดชุมชนในประเทศไทยจากชุมชนต่างๆ   โดยมีจุดมุ่งหมายทีจะ

ศึกษาสภาพปัญหาและความตอ้งการของหอ้งสมุดชุมชนนนัๆโดยการสอบถามขอ้มูลและสัมภาษณ์  

จากห้องสมุดชุมชนหนองผาํ  อาํเภอวารินชาํราบ  จงัหวดัอุบลราชธานี (ธนวรรณ พวงผกา : 2553)

อุทยานการเรียนรู้เทศบาลเมืองยโสธร (KnowledgeCenter) อาํเภอเมือง  จงัหวดัยโสธร (เจา้หน้าที

ห้องสมุด : 2553) ห้องสมุดเด็กองค์การบริหารส่วนตาํบลตาก้อง อาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม

(เจา้หน้าทีห้องสมุดเด็ก : 2553) ห้องสมุดชุมชนเทศบาลตาํบาลท่าผา  อาํเภอบา้นโป่ง  จงัหวดั

ราชบุรี (ผูใ้ช้บริการ : 2553) ห้องสมุดชุมชนเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตาํบลเขางู   อาํเภอเมือง 

จงัหวดัราชบุรี (เจา้หนา้ทีฝ่ายนนัทนาการ : 2553) ห้องสมุดเทศบาลตาํบลหนองขาว  อาํเภอท่าม่วง  

จงัหวดักาญจนบุรี (บรรณารักษ์ห้องสมุด : 2553) ด้วยวิธีการสอบถามและสัมภาษณ์เจา้หน้าที/

บรรณารักษห์อ้งสมุด  ผูใ้ชบ้ริการหอ้งสมุดในชุมชน  โดยปัญหาทีพบในอนัดบัแรกไดแ้ก่  ดา้นการ

บริการมีขอ้จาํกดัมากทีสุดเรืองเวลา เปิด-ปิดห้องสมุดอนัดบัรองลงมาไดแ้ก่ ดา้นการบริหารจดัการ

งบประมาณของห้องสมุดซึงส่วนใหญ่จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาํนวนไม่เพียงพอกบั

ความตอ้งการของประชาชนในการจดัซือสือ  วสัดุ อุปกรณ์ให้กบัห้องสมุดชุมชนประกอบการให้

ความสนใจในเรืองดงักล่าวไม่ได้รับการสานต่องานอย่างต่อเนืองอาทิเช่น การดาํเนินการของ

หอ้งสมุดชุมชนบา้นสวน  อาํเภอเมือง  จงัหวดัสุโขทยัในระยะแรก ๆไดรั้บการสนบัหนุนจากหลาย

ฝ่ายภายหลังท่านเจ้าอาวาสซึงเป็นผูริ้เริมก่อตังห้องสมุดชุมชนได้มรณภาพลงทาํให้ขาดการ

ดาํเนินการไปชวัขณะหนึงปัจจุบนัห้องสมุดอยูภ่ายใตก้ารดูแลของกศน.ตาํบลบา้นสวนและจะเปิด

บริการเฉพาะวนัอาทิตยเ์ท่านนั (ผูใ้ชบ้ริการ : 2553) 

จากสภาพการของการดาํเนินงานดงักล่าวทาํให้ผูว้ิจยัตระหนกัในปัญหาทีเกิดขึนจากการ

ดาํเนินงานของห้องสมุดชุมชนทีดาํเนินการโดยองค์กรภาครัฐ/องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน   และ

ภาคเอกชน   ซึงจากสภาพปัญหาดงักล่าวทาํใหผู้ว้จิยัเกิดแนวคิดทีจะทาํการศึกษาการพฒันารูปแบบ

ห้องสมุดชุมชนเพือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตขึน  อีกทังจะเป็นแนวทางหนึงทีจะช่วยให้

ห้องสมุดชุมชนต่าง ๆทีดาํเนินงานแลว้ประสบปัญหาอยู่หรือกาํลงัดาํเนินการก่อสร้างสามารถนาํ
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รูปแบบทีผูว้ิจยัพฒันาขึนไปเป็นแนวทางในการพฒันาห้องสมุดชุมชนให้เหมาะสมกบับริบทของ

ชุมชน ในฐานะทีเป็นส่วนหนึงของกระบวนการจดัการศึกษาตลอดชีวติต่อไปในอนาคต 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.เพือศึกษาสภาพการดาํเนินงานโดยทวัไปของหอ้งสมุดชุมชน 

2.เพือศึกษากิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของหอ้งสมุดชุมชน 

3.เพือพฒันารูปแบบหอ้งสมุดชุมชนเพือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

คําถามการวจัิย 

1.สภาพการดาํเนินงานโดยทวัไปของหอ้งสมุดชุมชนเป็นอยา่งไร 

2.กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของหอ้งสมุดชุมชนมีสภาพเป็นอยา่งไร 

3.รูปแบบห้องสมุดชุมชนเพือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีรูปแบบเป็นอยา่งไร 

ขอบเขตการวจัิย 

 1. ขอบเขตดา้นเนือหาผูว้ิจยัไดใ้ชแ้นวคิดการจดัการศึกษาตลอดชีวิต  ตามพระราชบญัญติั

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542; แนวคิดในการพฒันาห้องสมุดสํานกังานการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย  : 2545 ; งานการวิจยัของ สุวรรณา ชุติมันต์ และคณะ : 2547; พรทิพย ์       

แจง้สวา่ง : 2548 ; อรุณรัตน์ พะยอมไพร : 2549 ; รัชดาคงคาหลวง: 2550 ; จุฑารัตน์  ธีรธร:2550 ;

พิมพว์รรณ อินทรังสี : 2550 ; อาภาภรณ์  องัสาชนและคณะ :2550 ; แนวทางการพฒันาห้องสมุด

ประชาชนของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ พ.ศ. 2550 ; จริยา         

อน้อารี : 2551 ;อภิรดี กนัเดช: 2551 ; ชุติมา สัจจานนัท ์: 2551 ; Mikyeong  Cha : 1998  ;White Lake 

Community Library: 2002 ;Walter virginia A. : 2003; Beecher Ann B. : 2004; Ron and Others : 

2006 ; แนวคิดการพฒันาห้องสมุดทีเล็กทีสุด ในประเทศสหรัฐอเมริกา(Library Journal : 2008) 

และ Kathleen Shelley Jones: 2009 โดยกาํหนดประเด็นในการศึกษารูปแบบห้องสมุดชุมชน ดงันี 

1) ด้านโครงสร้างทางกายภาพ  2) ด้านการบริหารจดัการ  3) กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของ

หอ้งสมุดชุมชน  และ4) การประเมินการดาํเนินงาน 
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  2.ขอบเขตดา้นพืนทีเพือเสนอรูปแบบหอ้งสมุดชุมชนเพือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต  ผูว้ิจยัศึกษาห้องสมุดชุมชนในภูมิภาคต่างๆของประเทศซึงจาํแนกได้ 6 ภูมิภาคได้แก่ 

ภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคตะวนัออก  ภาคตะวนัตก  และภาคใต้  (การ

แบ่งภาคภูมิศาสตร์ของประเทศไทย :2553)โดยประชากรทีผูว้ิจยัจะทาํการศึกษา ประกอบด้วย

ประชากร 4  กลุ่มดงันี 

   2.1 ผูเ้ชียวชาญดา้นหอ้งสมุดในประเทศไทย จาํนวน 30  คน 

  2.2 บรรณารักษ์ห้องสมุดชุมชนและบรรณารักษห์้องสมุดเทศบาลตาํบล จาํนวน  

30  คน 

  2.3 ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในชุมชน (Stakeholder) นายกเทศมนตรี/นายกองค์การ

บริหารส่วนตาํบล   สมาชิกสภาเทศบาล/สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาํบลประธานชุมชนกาํนนั/

ผูใ้หญ่บา้น  อสม. ครูกศน.ตาํบล  ในชุมชนจาก 6  ภูมิภาคของประเทศชุมชนละ10 คน รวม 60  คน 

  2.4 ประชาชน/ผูใ้ช้บริการในห้องสมุดชุมชนประมาณ 10 คนเป็นตวัแทนของ

หอ้งสมุดชุมชนในแต่ละภูมิภาคจาํนวน  60 คน 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 การวิจยัครังนีผูว้ิจยัได้กาํหนดกรอบแนวคิดในการพฒันารูปแบบห้องสมุดชุมชนเพือ

ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติจากแนวคิด  ทฤษฎี มีรายละเอียดดงันี             

1. แนวคิดการจัดการศึกษาตลอดชีวิต  ตามพ .ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 การศึกษา

ตลอดชีวติจึงเป็นการศึกษาทีเกิดขึนเมือชีวตินนัเริมขึนและสินสุดเมือชีวิตนนัสินสุดลง การศึกษาตลอด

ชีวติครอบคลุมการศึกษาและกิจกรรมในทุก ๆ ช่วงของชีวติ ตงัแต่การศึกษาในวยัเด็กไปจนถึงการศึกษา

ในโรงเรียนหรือสถาบนัการศึกษา เมือจบจากโรงเรียนไปสู่การเป็นผูใ้หญ่ก็จะตอ้งมีการศึกษาต่อไปอีก 

แต่อาจจะอยูใ่นรูปการศึกษาตามอธัยาศยั หรือการศึกษานอกระบบ การเรียนรู้ตลอดชีวิตจะช่วยให้บุคคล

ดาํรงชีวิต ประกอบอาชีพอยา่งเหมาะสมและมีความรู้เพียงพอทีจะเผชิญกบัชีวิตกบัความเปลียนแปลงที

เกิดขึนตลอดเวลา 
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2.แนวคิดในการพฒันาห้องสมุดเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวติ  ตามพระราชบญัญติัการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที 2) พ.ศ. 2545  มาตรา 25  ซึงระบุวา่รัฐตอ้งส่งเสริม

การดาํเนินงานและการจดัตงัแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ

นอกจากนีห้องสมุดประชาชนยัง มีบทบาทหน้าทีในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยตาม

พระราชบญัญติัส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั พ.ศ. 2551กล่าวคือ  การจดั  

ส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ในวิถีชีวิตประจาํวนัของบุคคล ซึงบุคคลสามารถเลือกทีจะ

เรียนรู้ไดอ้ยา่งต่อเนืองตลอดชีวิตตามความสนใจ  ความตอ้งการ  โอกาส ความพร้อมและศกัยภาพ

ในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล  ห้องสมุดประชาชนจึงเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  มีหน้าทีจดั  

ส่งเสริม  สนบัสนุนการศึกษาตามอธัยาศยั  เพือใหป้ระชาชนไดรั้บความรู้ และทกัษะพืนฐานในการ

แสวงหาความรู้ทีเอือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวติ  ไดเ้รียนรู้สาระทีสอดคลอ้งกบัความสนใจ  และความ

จาํเป็นในการยกระดบัคุณภาพชีวิต  ซึงเป็นกลไกในการเชือมโยงการศึกษาทงัการศึกษาในระบบ  

การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอธัยาศยั  อนัจะนาํไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

 3.การมีส่วนร่วมของประชาชน  ตงัแต่ระดบัร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ ร่วมรับผิดชอบ 

และร่วมตรวจสอบ ดังนัน ถ้าหากประชาชนมีส่วนร่วมตงัแต่เริมกระบวนการตดัสินใจในการ

ดาํเนินการต่างๆ ของทอ้งถิน จะทาํให้บริการสาธารณะต่างๆ ทีเกิดขึนในทอ้งถินสอดคล้องกบั

ความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถินมากทีสุด นอกจากนี การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม

ในการตรวจสอบการดาํเนินงานของ อปท. รับทราบขนัตอนการดาํเนินงานของ อปท. จะมีผลให้

การดาํเนินการต่างๆ ของทอ้งถิน  และการมีส่วนร่วมของชุมชน เกิดจากจิตใจทีตอ้งการเขา้ร่วมใน

กิจกรรมใดกิจกรรมหนึง เพือให้เกิดผล ต่อความตอ้งการของกลุ่มคนทีสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตทาง

สังคม ทงันี ในการทีจะให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมอย่างแทจ้ริงนัน การจดักิจกรรมการมีส่วนร่วม

ตอ้งคาํนึงถึง วิถีการดาํเนินชีวิต ค่านิยม ประเพณี ทศันคติของบุคคล เพือให้เกิดความสมคัรใจเขา้

ร่วมกิจกรรม เพราะกลุ่มคนในชุมชน มีความแตกต่างกันใน ลักษณะส่วนบุคคล ลักษณะทาง

เศรษฐกิจ และการได้รับขอ้มูลข่าวสาร ทงันี การเขา้มามีส่วนร่วมของชุมชนโดยสรุปมีขนัตอม

ทงัสิน 5 ขนัตอนคือ 1) การวิเคราะห์ - สังเคราะห์ปัญหาของชุมชน 2) การวางแผนทีเหมาะสมและ

สอดคล้องกับวิถีชีวิต 3) การกําหนดกิจกรรม 4) การดําเนินกิจกรรม และ 5) การประเมินผล

กิจกรรม ซึงเป็นขนัตอนของการเขา้มามีส่วนร่วมทีให้ความสําคญัโดยใชชุ้มชนเป็นศูนยก์ลาง โดย
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มีหน่วยงานภาครัฐคอยช่วยเหลือ ให้คาํแนะนาํหรืออาํนวยความสะดวกเท่านนั (สุธี วรประดิษฐ 

:2554) 

4. แนวทางการพัฒนาห้องสมุดประชาชนของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ฯ  พ .ศ .  2550ห้องสมุดประชาชนเป็นแหล่งการเ รียนรู้ตลอดชีวิต   ตาม

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 25

ซึงระบุว่ารัฐตอ้งส่งเสริมการดาํเนินงานและการจดัตงัแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบอย่าง

พอเพียงและมีประสิทธิภาพ  โดยรวมห้องสมุดประชาชนเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีบทบาท

หน้าทีในการดําเนินการจัดและส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้รับความรู้ทีหลากหลาย  

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและความสนใจของประชาชน  มีบทบาทสําคญัและมีส่วนร่วมในการ

บริหารจดัการศึกษา ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการในการจดัการศึกษาตามบทบญัญติันนั จะตอ้งกาํหนด

แนวทางและการดําเนินงาน  ห้องสมุดประชาชนในประเทศไทย สู่มาตรฐานสากล  สมาคม

ห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี โดยความร่วมมือของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงกําหนดมาตรฐานห้องสมุด

ประชาชนดงันีหมวด 1 ปรัชญา พนัธกิจ และวตัถุประสงค์ห้องสมุดประชาชนเป็นแหล่งเรียนรู้

ตลอดชีวิต จดัให้บริการทรัพยากรสารสนเทศขอ้มูล ข่าวสาร ความรู้แก่ประชาชนทุกกลุ่ม รวมถึง

กลุ่มผูด้อ้ยโอกาส ผูอ้ยูใ่นเขตทุรกนัดารห่างไกล และชนกลุ่มนอ้ย เป็นบริการพืนฐานทีไม่คิดมูลค่า  

สิทธิเสรีภาพทางปัญญาและเสรีภาพในการอ่าน เคารพสิทธิส่วนบุคคล ความหลากหลายทาง

วฒันธรรม และภาษา สืบสานภูมิปัญญาท้องถิน พฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนและพฒันา

สังคมไทยใหเ้ป็นสังคมแห่งการเรียนรู้หอ้งสมุดประชาชนควรอยูใ่นความรับผิดชอบของหน่วยงาน

ของรัฐ  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน หรือ องค์การเอกชนซึงเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายหมวด 2 

การบริหาร ห้องสมุดประชาชนควรจดัให้มีระบบการบริหารงานเชิงกลยุทธ์และการจดัโครงสร้าง

องค์กรในเชิงบูรณาการ ให้สอดคล้องกับสภาพพืนที พนัธกิจ ความต้องการของชุมชน และ

ประชาชนในท้องถิน โดยยึดหลักความคล่องตัวและยืดหยุ่น การมีส่วนร่วม ประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล คุณภาพการใหบ้ริการ หอ้งสมุดประชาชนควรจดัใหมี้การบริหารความรู้ในองคก์ร การ

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ระบบการประเมินผล  และการประกันคุณภาพ และการ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารเป็นส่วนหนึงของการบริหารและดาํเนินงาน
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ห้องสมุดประชาชน  การบริหารงานห้องสมุดประชาชนควรเน้นการมีส่วนร่วมโดยจัดการ

บริหารงานในรูปคณะกรรมการควรไดรั้บการแต่งตงัจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินให้มีส่วนร่วม

หรืออยู่ในเครือข่ายการบริหาร การดําเนินงานและพฒันาท้องถินหมวด 3 ความร่วมมือและ

เครือข่าย ห้องสมุดประชาชนควรเขา้ร่วมหรือดาํเนินการให้เกิดเครือข่ายการเรียนรู้เครือข่ายทาง

วิชาการวิชาชีพ  เครือข่ายบุคคล/ชุมชน เครือข่ายภูมิปัญญา หรือเครือข่ายทอ้งถินตามความพร้อม

และลักษณะเด่นของท้องถินหมวด 4 งบประมาณและการเงิน รัฐควรจัดสรรงบประมาณให้

ห้องสมุดประชาชนตามมาตรฐานทีกาํหนดอย่างต่อเนือง สมาํเสมอและเพิมขึนทุกปี ห้องสมุด

ประชาชนควรแสวงหาและระดมทุนจากแหล่งทุนอืนเพือสนบัสนุนการพฒันาห้องสมุดประชาชน

หมวด 5 ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดประชาชนควรมีทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบ  

ครอบคลุมเนือหาทีสนองความตอ้งการของประชาชนและสภาพทอ้งถิน มีการดาํเนินการจดัเก็บ

อยา่งเป็นระบบตามหลกัวิชาการ และมีเครืองมือเพือช่วยในการสืบคน้เพืออาํนวยความสะดวกแก่

ผูใ้ชโ้ดยนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช ้ หมวด 6 การบริการ หอ้งสมุดประชาชน ควรจดับริการและ

กิจกรรม เชิงรุก โดยหลกัการความเท่าเทียมและทวัถึง ใหผู้ใ้ชไ้ดรั้บความสะดวกรวดเร็ว สอดคลอ้ง

กบัความตอ้งการของประชาชนและสภาพทอ้งถิน และมีการพฒันาคุณภาพการบริการอยา่งต่อเนือง 

บริการพืนฐานทีห้องสมุดประชาชนควรจดัให้มี ไดแ้ก่ บริการการอ่าน บริการการยืม-คืน บริการ

ตอบคาํถามและช่วยการคน้ควา้ บริการแนะนาํการใช้ห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ บริการ

แนะแนวและส่งเสริมการอ่าน บริการห้องสมุดเคลือนที บริการสนบัสนุนการจดัการศึกษา บริการ

ยืมระหว่างห้องสมุด บริการนาํส่งเอกสาร บริการข่าวสารทนัสมยั บริการแนะแนวการศึกษาและ

อาชีพและการให้คาํปรึกษาแก่บุคคลและชุมชน บริการใช้สถานทีห้องสมุดและบริการอืนๆ ที

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถินกิจกรรมพืนฐานของห้องสมุดประชาชน ควรเนน้กิจกรรม

เพือส่งเสริมการอ่าน การใชท้รัพยากรสารสนเทศและห้องสมุด โดยให้เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย 

หมวด 7 บุคลากรห้องสมุด บุคลากรห้องสมุดประชาชน อาจจาํแนกไดเ้ป็นบุคลากรวิชาชีพ และ 

บุคลากรสนบัสนุนวิชาชีพบุคลากรวิชาชีพ ควรประกอบดว้ยบรรณารักษ ์และบุคลากรในตาํแหน่ง

อืนๆ ได้แก่นักวิชาการโสตทศันศึกษา นักคอมพิวเตอร์ ผูเ้ชียวชาญเฉพาะสาขาวิชาตามความ

เหมาะสม บุคลากรสนบัสนุนวิชาชีพ ไดแ้ก่ เจา้หนา้ทีห้องสมุด เจา้หน้าทีโสตทศันศึกษา ช่างศิลป์ 

พนกังานธุรการ พนกังานบนัทึกขอ้มูล ภารโรง และอืนๆ   ห้องสมุดประชาชนควรมีอาสาสมคัรซึง
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เป็นประชาชนในทอ้งถิน ช่วยการดาํเนินงานห้องสมุดประชาชนตามความเหมาะสมกบัความรู้ 

ความสามารถของอาสาสมคัรและความตอ้งการของห้องสมุดประชาชนแต่ละแห่ง  หมวด 8 อาคาร

สถานทีและครุภณัฑ์ ห้องสมุดประชาชนควรตงัอยู่ในศูนยก์ลางของชุมชน การคมนาคมสะดวก 

อาจเป็นอาคารเอกเทศหรือเป็นส่วนหนึงของอาคาร สภาพแวดลอ้มทางดา้นกายภาพของห้องสมุดมี

ความสวยงาม มีพืนทีเพียงพอต่อการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ  การบริการผู ้ใช้และการ

ปฏิบติังานของบุคลากรการออกแบบอาคาร สถานทีและครุภณัฑ์ ควรคาํนึงถึงลกัษณะพิเศษของ

ห้องสมุดความสะดวกแก่ผูใ้ช้บริการโดยเฉพาะกลุ่มเด็ก ผูสู้งอายุ ผูด้้วยโอกาส ตลอดจนความ

สวยงาม และความตอ้งการใช้งานในอนาคต  อาคารห้องสมุดประกอบด้วยพืนทีสําหรับจดัเก็บ

ทรัพยากรสารสนเทศ  มุมทรัพยากรสารสนเทศเฉพาะ ห้องปฏิบติังานและทีนงัทาํงานของบุคลากร 

พืนทีบริการและทีนงัอ่านสาํหรับเด็ก เยาวชนและผูใ้หญ่ หอ้งประชุม พืนทีสาํหรับคอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  มุมเอนกประสงค์ ห้องนําและพืนทีว่าง  หมวด  9 การสือสารและ

ประชาสัมพนัธ์ห้องสมุดประชาชนควรจดัระบบการสือสารและประชาสัมพนัธ์ ทงัภายในและ

ภายนอกองคก์ร และจดัทาํแผนการสือสารและประชาสัมพนัธ์ เป็นส่วนหนึงของแผนยุทธศาสตร์

ขององค์กรให้สอดคลอ้งกบัหน่วยงานตน้สังกดัและองค์กรส่วนทอ้งถิน ห้องสมุดประชาชนควร

เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการบริหารจดัการและการดาํเนินงาน

ห้องสมุดประชาชน  ห้องสมุดประชาชนควรประชาสัมพนัธ์การบริการและกิจกรรมห้องสมุดใน

เชิงรุกผ่านสือทุกรูปแบบ โดยเฉพาะสือชุมชน วิทยุชุมชน และหนังสือพิมพ์ทอ้งถิน ห้องสมุด

ประชาชนควรจดักิจกรรมประชาสัมพนัธ์ทีหลากหลาย และต่อเนืองโดยคาํนึงถึงความเหมาะสมกบั

กลุ่มเป้าหมายและสภาพของทอ้งถิน ซึงมาตรฐานทงั 9 หมวดมีความสัมพนัธ์กบัองคป์ระกอบหลกั

ทงั  4 องค์ประกอบ ทีผูว้ิจยักาํหนดเป็นรูปแบบของห้องสมุดชุมชนเพือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด

ชีวติ 

5. แนวคิดการพัฒนาห้องสมุดทีเล็กทีสุดในประเทศสหรัฐอเมริกา(Library Journal:2008) 
ห้องสมุดขนาดเล็กในประเทศสหรัฐอเมริกา (Best Small Library in America :2008) เจา้หนา้ทีของ

ห้องสมุดเมืองเชลซี (Chelsea District  Library) ไดส้ร้างแบบจาํลองสําหรับห้องสมุดขนาดเล็ก    

ทวัอเมริกามีการวิจยัร่วมมือกนัในเชิงรุกและการสร้างชุดนวตักรรมของบริการทีหลากหลายและ

โปรแกรมทีได้รับรางวลั  ห้องสมุดได้รับการสนับสนุนจากชุมชนอย่างเขม้แข็งและไดรั้บความ
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ช่วยเหลือจากอาสาสมคัรหลายร้อยคนในทอ้งถินมีการทาํงานเป็นทีมของบรรณารักษแ์ละเจา้หนา้ที

ห้องสมุดโดยให้อิสระและเสรีภาพทีจะสร้างสรรค์และเปิดช่องทางการให้บริการห้องสมุด  มี

ความสําเร็จจากการระดมทุนจากการเลือกตงัสามารถรวบรวมเงินและสร้างอาคารประวติัศาสตร์

เพือใหบ้ริการชุมชนใน Chelsea District Library ไดติ้ดตงัเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเพือความสะดวกใช้

งานง่ายมากขึน ทีมการทาํงานเป็นอิสระ Chelsea District Library ไดรั้บรางวลัห้องสมุดขนาดเล็กที

ดีทีสุดในอเมริกา (Best Small Library: 2008) ทีสนบัสนุนโดย Library Journal และBill and 

Melinda Gates Foundation Chelsea District Library ซึงตวัชีวดัความสําเร็จในการตดัสินรางวลัที

นาํมาซึงขวญัและกาํลงัใจของพนกังานทีทาํงานเป็นทีมการให้บริการทีดี  มีอาสาสมคัรจาํนวนมาก

และมีเงินหมุนเวยีนเป็นจาํนวนมาก(Library Journal :2008) 

6.แนวคิดการพัฒนาห้องสมุดประชาชนของอิฟลาและยูเนสโก  ห้องสมุดประชาชนเป็น

ศูนยก์ลางของขอ้มูลในทอ้งถินทีทาํให้ความรู้ และขอ้มูลพร้อมทีจะให้ผูใ้ช้บริการของห้องสมุด

ประชาชนทีมีให้บนพืนฐานของความเสมอภาคของการเข้าถึงสําหรับทุกโดยไม่คาํนึงถึงอายุ

สถานภาพ เชือชาติ เพศ ศาสนา สัญชาติ ภาษา หรือสังคม บริการทีเฉพาะเจาะจงและวสัดุจะตอ้งให้

สําหรับผูใ้ช้ทีไม่สามารถหาเหตุผลใดใช้บริการปกติและวสัดุ เช่น ชนกลุ่มน้อยทางภาษาศาสตร์    

คนพิการ หรือคนในโรงพยาบาล หรือเรือนจาํ ทุกกลุ่มอายุจะตอ้งพบวสัดุทีเกียวขอ้งกบัความ

ต้องการของพวกเขาคอลเล็กชันและบริการทีมีให้รวมทุกประเภทของสือทีเหมาะสมและ

เทคโนโลยทีีทนัสมยัรวมทงัวสัดุแบบดงัเดิมทีมีคุณภาพสูงและความเกียวขอ้งกบัความตอ้งการของ

ทอ้งถินและสภาพแวดล้อมเป็นพืนฐานวสัดุจะต้องสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มในปัจจุบนัและ

วิวฒันาการของสังคมเช่นเดียวกับหน่วยความจําของมนุษย์ความพยายาม  และจินตนาการ          

คอลเล็กชนั และบริการทีไม่ควรจะอยู่กบัรูปแบบของการเซ็นเซอร์ อุดมการณ์ทางการเมืองหรือ

ศาสนาใดๆ  หรือแรงกดดนัในเชิงพาณิชย ์

ภารกิจทีสาํคญัทีเกียวขอ้งกบัขอ้มูลความรู้การศึกษาและวฒันธรรมทีควรจะเป็นแกนกลางใน

การใหบ้ริการหอ้งสมุดประชาชนมีดงันี 

1. การสร้างและเสริมสร้างความเขม้แขง็นิสัยการอ่านในเด็กตงัแต่อายตุน้;  
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2. สนบัสนุนบุคคลและการศึกษาทีดาํเนินการดว้ยตนเองเช่นเดียวกบัการศึกษาอย่างเป็น

ทางการในทุกระดบั 

3. ใหโ้อกาสในการพฒันาความคิดสร้างสรรคส่์วนบุคคล 

4. กระตุน้จินตนาการและความคิดสร้างสรรคข์องเด็กและคนหนุ่มสาว;  

5. การส่งเสริมความตระหนกัของมรดกทางวฒันธรรม, การแข็งค่าของศิลปะ, ความสําเร็จ

ทางวทิยาศาสตร์และนวตักรรม;  

6. ใหเ้ขา้ถึงการแสดงออกทางวฒันธรรมของศิลปะการแสดงทงัหมด;  

7. อุปถมัภก์ารเจรจาระหวา่งวฒันธรรมและความหลากหลายทางวฒันธรรมความยนิยอม;  

8. สนบัสนุนประเพณีปากเปล่า 

9. มนัใจการเขา้ถึงสาํหรับประชาชนทุกประเภทของขอ้มูลชุมชน 

10. การใหบ้ริการขอ้มูลเพียงพอทีจะองคก์รทอ้งถินสมาคมและกลุ่มทีน่าสนใจ;  

11. อาํนวยความสะดวกในการพฒันาขอ้มูลและทกัษะการรู้คอมพิวเตอร์;  

12. ทีสนบัสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการรู้หนงัสือและโปรแกรมสําหรับทุกกลุ่มอายุ
และการเริมตน้กิจกรรมดงักล่าวในกรณีทีจาํเป็น 

เงินทุนและเครือข่ายห้องสมุดประชาชนเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานทอ้งถินและ

ระดบัชาติจะตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนโดยออกกฎหมายทีเฉพาะเจาะจงและทุนโดยรัฐบาลแห่งชาติ

และทอ้งถินจะตอ้งมีองคป์ระกอบทีสาํคญัของกลยุทธ์การใด ๆ เพือการบริการในระยะยาว, การให้

ขอ้มูลความรู้และการศึกษาเพือให้การประสานงานห้องสมุดทวัประเทศและมีแผนความร่วมมือ

กฎหมายและยุทธศาสตร์ยงัตอ้งกาํหนดและส่งเสริมเครือข่ายห้องสมุดแห่งชาติตามมาตรฐานทีตก

ลงกนัในการใหบ้ริการเครือข่ายหอ้งสมุดสาธารณะจะตอ้งไดรั้บการออกแบบใหส้ัมพนัธ์กบัชาติ 

 การดาํเนินการและการจดัการของห้องสมุดประชาชนวตัถุประสงค์ของการบริการมีความ

เกียวข้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิน  ห้องสมุดประชาชนจะต้องมีการจัดอย่างมี

ประสิทธิภาพและมาตรฐานระดบัมืออาชีพของการดาํเนินการจะตอ้งมีการเก็บรักษาความร่วมมือ

กบัพนัธมิตรทีเกียวขอ้งจากกลุ่มผูใ้ช้และผูเ้ชียวชาญด้านอืนๆ ในระดบัท้องถินภูมิภาคประเทศ

เช่นเดียวกบัต่างประเทศมีระดับทีจะมนัใจได้ว่าการบริการจะต้องสามารถเขา้ถึงได้กบัสมาชิก

ทงัหมดของชุมชนตอ้งใช้อาคารห้องสมุดทีตงัอยู่ทงัการอ่านทีดีและสิงอาํนวยความสะดวกด้วย

เทคโนโลยีทีเกียวขอ้งและเวลาทาํการทีเพียงพอให้กบัผูใ้ช้  การบริการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์

สาํหรับผูที้ไม่สามารถไปเยยีมชมหอ้งสมุดบริการหอ้งสมุดจะตอ้งมีการปรับใหเ้ขา้กบัความตอ้งการ

ทีแตกต่างกนัของชุมชนในชนบทและในเมืองบรรณารักษ์เป็นตวักลางระหว่างผูใ้ช้ทีใช้งานและ
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ทรัพยากรการศึกษาวิชาชีพและต่อเนืองเพือให้มีบริการอยา่งเพียงพอบริการวิชาการและจะตอ้งมี

การให้บริการโปรแกรมการศึกษาเพือช่วยให้ผู ้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทังหมด  (IFLA/ 

UNESCO :1994) 

 7. แนวคิดการกระจายอํานาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถินตาม พ .ร.บ. การกําหนด
ขันตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ. 2542 กาํหนดว่าจะตอ้งมีการถ่ายโอนภารกิจจากการบริหาร

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในการจดับริการสาธารณะจาํนวน 245 ภารกิจ ซึงสามารถแบ่งออกได้

เป็น 6 ภารกิจ ดงันี 

1. ดา้นโครงสร้างพืนฐาน 

2. ดา้นงานส่งเสริมคุณภาพชีวติ 

3. ดา้นการจดัระเบียบชุมชน สังคม และ การรักษาความสงบเรียบร้อย 

4. ดา้นการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเทียว 

5.  ดา้นการบริหารการจดัการ และการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติสิงแวดลอ้ม และ 

6. ดา้นศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถิน 

ดว้ยความไดเ้ปรียบขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถินทีมีอิสระในดา้นการบริหารงาน ดา้น

การเงิน การคลงั งบประมาณ และดา้นบุคลากรทาํให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน สามารถทีจะ

บริหารภารกิจเหล่านีภายใต้หลกัการแห่งการบูรณาการ ซึงหมายความว่าองค์กรปกครองส่วน

ท้องถินสามารถทีจะสร้างความเชือมโยงระหว่างานและภารกิจต่างๆ ภายในท้องถินได้อย่าง

คล่องตวั และก่อให้เกิดสัมฤทธิผลอย่างสูงสุดองค์กรปกครองส่วนทอ้งถินจะตอ้งดาํเนินการเพือ

การจดับริการสาธารณะโดยให้ความสําคญักบัการบูรณาการงานเขา้ดว้ยกนัแลว้ เพือให้เกิดความ

ยงัยนืและการพฒันาอยา่งแทจ้ริงของประชาชนในทอ้งถิน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินจึงควรตอ้ง

ให้ความสําคญักบั  “การให้การศึกษาแก่ประชาชนในทอ้งถิน” ซึงการให้การศึกษานีสามารถมอง

ไดท้งัสองนยัยะ คือ การใหก้ารส่งเสริมสนบัสนุนการศึกษาในระบบ และให้การส่งเสริมสนบัสนุน

การการศึกษานอกระบบ ซึงการศึกษานอกระบบนีเองจะเป็นการเติมในส่วนทีขาดให้แก่กลุ่มบุคคล

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

16  

ต่างๆ และเป็นการเติมขอ้มูล ความรู้เกียวกบัทอ้งถินให้แก่ประชาชนในทอ้งถิน อาทิการจดัให้มี

พิพิธภณัฑ์ท้องถิน ซึงเป็นสถานทีบอกเล่าเรืองราวการดาํรงอยู่ของชุมชนในอดีต การจดัให้มี

ห้องสมุดเคลือนที หรือการจดัรายการวิทยุชุมชนของทอ้งถิน เป็นตน้ การให้การศึกษาซึงมีความ

เชือมโยงกบัวิถีวฒันธรรมจารีตประเพณี และ ภูมิปัญญาทอ้งถินเหล่านีจะมีส่วนสําคญัในการสร้าง

ความภาคภูมิใจให้ประชาชนในทอ้งถินและก่อให้เกิดความเป็นเจา้ของ และสร้างให้ประชาชนมี

ความตืนตวัทางการเมือง และสุดทา้ยจะส่งผลให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมทางการเมืองทงัใน

ระดบัทอ้งถินและระดบัชาติ 

การใหก้ารศึกษา เป็นความรับผดิชอบขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิน ซึงสามารถจาํแนก

ประเด็นของความรับผิดชอบได ้3 ประการไดแ้ก่ ประการแรกเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมาย  

เพราะเป็นอาํนาจหนา้ทีขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถินในการจดัการศึกษา  ซึงถูกกาํหนดไวโ้ดย

กรอบกฎหมายใน 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 

1. อํานาจหน้า ทีตามกฎหมายจัดตังองค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ไม่ว่าจะ เ ป็น

พระราชบญัญติัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัฯ พระราชบญัญติัองค์การบริหารส่วนตาํบลฯ และ

พระราชบญัญติัฯ เป็นตน้ 

2.  พระราชบญัญติักาํหนดแผนและขนัตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน พ.ศ. 2543 และ 

3. กฎหมายอืนๆ ทีเกียวข้องกับการดาํเนินงานหรือกิจกรรมต่างๆ  ในลักษณะเฉพาะ

นอกจากนีแลว้ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยเฉพาะอยา่งยิงมาตรา 42 และ 

43  เป็นสิงทีสะทอ้นให้เห็นวา่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินมีสิทธิในการจดัการศึกษา เนืองจากได้

กาํหนดให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถินทีประสงค์จะจดัการศึกษาต้องผ่านเกณฑ์ประเมินความ

พร้อมทีกระทรวงศึกษาธิการกาํหนด นอกจากเหตุผลซึงเป็นความรับผิดชอบตามกฎหมายแล้ว

เหตุผลประการทีสอง ได้แก่ “ ความรับผิดชอบทางสังคม”ซึงเป็นความรับผิดชอบทางสังคมที

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถินจะตอ้งทาํหน้าทีในการดูแลบุตรหลาน และสมาชิกของชุมชน และ 

ปัจจุบนันีเป็นองค์กรทีมีบทบาทในฐานะทีเป็นองค์กรทีจดับริการสาธารณะให้กบัประชาชนตาม

แนวทางการกระจายอาํนาจ ฉะนนั องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินจึงเป็นองคก์รทีมีทงัอาํนาจหน้าที 
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งบประมาณและบุคลกร  รวมทงัจาํเป็นตอ้งมีความรับผิดชอบทางสังคมต่อประชาชน ประการที

สาม ไดแ้ก่“ความรับผดิชอบทางการเมือง” เพราะเมือประชาชนเลือกผูแ้ทนเขา้ไปทาํงานในองคก์ร

ปกครองส่วนท้องถินแล้ว ผูแ้ทนนันก็จะกลายเป็นนักการเมืองทอ้งถิน ซึงการเป็นนักการเมือง

ทอ้งถินจะตอ้งแสดงความรับผดิชอบหรือความผกูพนัตามนโยบายทีเคยให้ไวก้บัประชาชนขณะหา

เสียงก่อนการเลือกตงั   และเมือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินเป็นองคก์รทางการเมือง ดงันนัจึงตอ้งมี

นโยบายทีจาํเป็นตอ้งมีแนวคิดทีจะจดับริการทีดีให้กบัประชาชน และแนวนโยบายหนึงทีสามารถ

ดึงดูดและผูกมัดหัวใจของประชาชนไว้ได้ คือ การให้การศึกษาทีดีแก่ประชาชน (ห้องสมุด

ประชาชนศูนยร์วมแห่งการเรียนรู้และการศึกษาตลอดชีวติ 2548:89-91) 

  8. แนวคิดจากงานการวิจัยทีเกียวข้องกับการพัฒนาห้องสมุดและห้องสมุดชุมชนนนัมี
แนวคิดงานวิจยัเรืองห้องสมุดชุมชนเพือการท่องเทียว  โครงการตน้แบบสําหรับองค์การบริหาร

ส่วนตาํบลสุเทพ  อาํเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่(อรุณรัตน์ พะยอมไพร: 2548)ประชาชนมีความ

ตอ้งการและสนใจทีจะให้องค์การบริหารส่วนตาํบลสุเทพ  มีการจดัตงัห้องสมุดชุมชนเพือการ

ท่องเทียวขึน เพือเป็นประโยชน์และเป็นศูนยก์ลางขององคค์วามรู้  ส่งเสริมและพฒันาความรู้ความ

เขา้ใจในยุคขอ้มูลข่าวสารทีทนัต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ทงัดา้นเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  วฒันธรรม

และสิงแวดลอ้มต่อประชาชนในชุมชนและต่อนกัท่องเทียว  โดยประชาชนมีส่วนร่วมและส่งเสริม

การท่องเทียว  การให้ขอ้มูลทีถูกตอ้งแก่นกัท่องเทียว  นกัท่องเทียวชาวไทยและนกัท่องเทียวชาว

ต่างประเทศมีความตอ้งการและมีความคิดเห็นวา่ควรมีการจดัตงัห้องสมุดชุมชนเพือการท่องเทียว

ขึน  เพือให้เป็นประโยชน์กับนักท่องเทียว  เป็นแหล่งรวบรวมความรู้เกียวกบัการท่องเทียวใน

ชุมชน  และสามารถเผยแพร่ขอ้มูลสู่ภายนอกได ้ทงัโดยใชส้ถานทีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลสุ

เทพ  โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรืองรูปแบบการบริหารจดัการห้องสมุดประชาชนจงัหวดั

อุทยัธานี  (พิมพว์รรณ  อินทรังษี :2550) แบ่งเป็น  6  ดา้น  ดา้นเทคโนโลยี  ดา้นการให้บริการ  ดา้น

อาคารสถานทีและครุภณัฑ์  ดา้นหนงัสือ / สือการเรียนรู้  การจดักิจกรรมการเรียนรู้  และดา้น

บุคลากร ,งานวจิยัเรือง การประเมินโครงการพฒันาห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้

ตลอดชีวิต  โดยใช้รูปแบบการประเมินซิปโมเดล  (CIPP Model) (จริยา อน้อารี :2551)พบวา่ การ

ดาํเนินการพฒันาห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยจดัทาํโครงการ

พฒันาห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีวตัถุประสงค์   4 ประการ คือ1) 
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เพือพฒันาหอ้งสมุดประชาชนใหเ้ป็นศูนยก์ลางขอ้มูลข่าวสาร   2) เพือพฒันาหอ้งสมุดประชาชนให้

เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลประจําอาํเภอ และแหล่งภูมิปัญญาท้องถิน  3) เพือพฒันาห้องสมุด

ประชาชนใหเ้ป็นห้องสมุดทีมีชีวิตชีวาและ  4) เพือพฒันาห้องสมุดประชาชนให้เป็นแหล่งขอ้มูลที

หลากหลายและทนัสมยั มีการดาํเนินการดงันี การประชุมคณะกรรมการพฒันาห้องสมุด การศึกษา

ปัญหาและความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ การวางแผนดาํเนินงานพฒันา ดาํเนินการพฒันาติดตามผล

และประเมินผล ประชุมคณะกรรมการ สรุปผลการดาํเนินการ และจดัทาํรายงานประเมินโครงการ

และเผยแพร่4.  ผลการประเมินโครงการพฒันาห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้

ตลอดชีวติ มีดงันี   ดา้นสภาวะแวดลอ้ม พบวา่ โครงการพฒันาหอ้งสมุดประชาชนใหเ้ป็นศูนยก์ลาง

การเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นไปในแนวทางเดียวกบันโยบายการพฒันาห้องสมุดประชาชน ปี 2549-
2551 ของสํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน และเป็นไปตามจุดเน้นและกลยุทธ์การ

ดาํเนินงาน การศึกษานอกโรงเรียน ปี 2550 นอกจากนันยงัเป็นไปตามเจตนารมณ์การปฏิรูป

การศึกษาตามพระราชบัญญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 25 ทีกาํหนดให้ห้องสมุด

ประชาชนเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต    ดา้นปัจจยั พบวา่ อาคารสถานทีทงัภายนอกภายใน ร่มรืน

สวยงามสะดวกสบายต่อการให้บริการ เช่น มีการจดัสวนหยอ่ม จดัโต๊ะเกา้อีสําหรับนงัพกั นงัอ่าน

หนังสือ จดัมุมอ่านหนงัสือ มีสถานทีจดักิจกรรม มีมุมกิจกรรมต่างๆ มีชันหนงัสือชนัวารสาร มี    

มุมกาแฟ ซึงเป็นบรรยากาศทีส่งเสริมการเรียนรู้ ครุภณัฑ์ มีความเหมาะสม และเพียงพอต่อการ

ใหบ้ริการ 

  งานวจิยัเรืองการพฒันารูปแบบหอ้งสมุดสู่ศูนยก์ลางความรู้ (อาภรภรณ์  องัสาชนและคณะ 

:2551) พบวา่ รูปแบบห้องสมุดสู่ศูนยก์ลางความรู้ ประกอบดว้ยนโยบาย  เป้าหมาย  วตัถุประสงค ์

และองค์ประกอบของศูนย์กลางความรู้ ซึงได้แก่ ทรัพยากรสารสนเทศ  บริการสารสนเทศ  

เทคโนโลยี  วสัดุอุปกรณ์และสถานที  กิจกรรม  รวมทงับุคลากร  โดยนาํหลกัการจดัการความรู้   

มาใชใ้นการพฒันาศูนยก์ลางความรู้เพือสนบัสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน  นอกจากนนัยงั

นาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครืองมือในการสร้างศูนยก์ลางความรู้ในรูปแบบของเวบ็ไซต์

ให้บริการความรู้ เผยแพร่ความรู้ และแลกเปลียนความรู้ของคนในชุมชน ซึงศูนย์กลางความรู้

อาจจะเป็นสถานทีทีสร้างขึนมาใหม่ หรือพฒันาจากห้องสมุดเดิม  หรืออาจจะดาํเนินการผา่นทาง

เวบ็ไซต ์ โดยไม่จาํเป็นตอ้งมีสถานทีก็ได ้ ซึงผูใ้ชส้ามารถเขา้มาใชบ้ริการไดทุ้กทีทุกเวลารูปแบบ
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ของศูนยก์ลางความรู้ทีพฒันาขึนมามีชือว่า “CAP-SMART  Model”ทีเป็นตวักลางในการเชือม

ความสัมพนัธ์ระหวา่งห้องสมุดกบัชุมชน ผา่นกิจกรรมต่าง ๆในศูนยก์ลางความรู้ ทีเพิมเติมขึนมา

นอกเหนือจากบริการหลกัของหอ้งสมุดทีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั  เพือรองรับรูปแบบการศึกษาหาความรู้

ของชุมชน  โดยในการสร้างศูนยก์ลางความรู้ตามรูปแบบทีไดว้ิจยัมานนัควรไดรั้บการสนบัสนุน

งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนท้องถิน  โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนจงัหวดั  องค์การ

บริหารส่วนตาํบล  และเทศบาล อยา่งจริงจงัเพือให้ประชาชนในทอ้งถินไดรั้บความรู้เพิมขึน ส่งผล

ให้เกิดการพฒันาทางดา้นการประกอบอาชีพ  การดาํเนินชีวิตและทาํให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้

มากขึน 

  งานวิจยัเรืองการพฒันามาตรฐานห้องสมุดประชาชนทีเหมาะสมสําหรับประเทศไทย (ชุติมา

สัจจานันท์ :2551)ผลวิจัยพบว่าในภาพรวมมาตรฐานห้องสมุดประชาชนของประเทศไทยและ

ต่างประเทศมีคาํเรียกมาตรฐานห้องสมุดประชาชนหลากหลายภาษาไทยมีคาํวา่มาตรฐานเกณฑ์ระเบียบ

คาํสังส่วนภาษาองักฤษคาํทีนิยมใช้คือ Standard, guidelines, law, rules, act, legislation ประกาศใช ้        

โดยองคก์รของรัฐทีกาํกบัดูแลหรือองคก์รทีสังกดัองคก์รส่วนทอ้งถิน สมาคมวิชาชีพ  องคก์รนานาชาติ

และสมาคมวิชาชีพนานาชาติมีทงัมาตรฐานทีใช้ในระดับนานาชาติ ระดบัชาติ ระดับรัฐ หรือระดับ

องค์กรมาตรฐานขนัตาํ มาตรฐานเป็นชัน หรือลดหลันมาตรฐานตามระดับผลการดาํเนินงานหรือ

ผสมผสานการบงัคบัใชม้าตรฐานห้องสมุดประชาชนจาํแนกเป็นมาตรฐานการบงัคบัใช้ และมาตรฐาน

ไม่บังคับใช้ เนือหาของมาตรฐานครอบคลุมทุกองค์ประกอบทีสําคัญของการบริหารจัดการการ

ดาํเนินงาน และการบริการหอ้งสมุดโดยมีภาพรวมและหวัขอ้สําคญัของเนือหาใกลเ้คียงกนัหวัขอ้สําคญั

ซึงครอบคลุมในมาตรฐาน ประกอบด้วยการบริหาร และโครงสร้างองค์กรการเงินและงบประมาณ

ทรัพยากรสารสนเทศ การบริการ บุคลากร อาคารสถานที เทคโนโลยีเครืองมือวสัดุอุปกรณ์   ความ

ร่วมมือและเครือข่าย การประชาสัมพนัธ์และการตลาด  และมีการจดัทาํมาตรฐานห้องสมุดประชาชน   

ทีเน้นเฉพาะด้านใดด้านหนึง รายละเอียดในเนือหาของมาตรฐานห้องสมุดประชาชนส่วนใหญ่

สอดคลอ้งกนั  ยกเวน้มาตรฐานเชิงปริมาณซึงแตกต่างกนัไปตามบริบทของแต่ละประเทศโดยมาตรฐาน

เชิงปริมาณเกียวขอ้งกบับุคลากรและทรัพยากร  ในงานวจิยัเรือง แนวโนม้การพฒันารูปแบบห้องสมุด

ประชาชนในสังคมฐานความรู้ใน พ.ศ. 2560  (อภิรดี กนัเดช: 2551)  พบว่าห้องสมุดประชาชนที

ดาํเนินการทงัในและต่างประเทศต่างประเทศ มีวิสัยทศัน์ทีมุ่งสู่การเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
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และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้โดยมีทิศทางการดาํเนินงานทีสนองความตอ้งการของประชาชนดว้ย

รูปแบบทีหลากหลายเนน้การให้บริการโดยใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้บริการโดยเท่าเทียม

และทวัถึง มีกิจกรรมหลากหลายทีส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้  ห้องสมุดประชาชนทีดาํเนินการใน

ต่างประเทศ มีกฎหมายกาํหนดเรืองมาตรฐานและงบประมาณรองรับการดาํเนินงานอย่างชดัเจน

และห้องสมุดประชาชนในประเทศไทยมีแนวโน้มในการให้ความสําคญักบัเรืองเครือข่าย และ   

การมีส่วนร่วมของประชาชนรูปแบบห้องสมุดในสังคมฐานความรู้ประกอบด้วยองค์ประกอบ

สําคญั 9 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่องคป์ระกอบดา้นรูปแบบทางกายภาพ จุดมุ่งหมาย  หลกัการกิจกรรม

การเรียนรู้ การใหบ้ริการ  เครือข่าย  การมีส่วนร่วม    งบประมาณ และการประเมินผล  อนาคตภาพ

ห้องสมุดประชาชน  ห้องสมุดประชาชนในอนาคตต้องเป็นแหล่งการเรียนรู้ทีกระจายอยู่ใน         

ทุกพืนทีเป็นแหล่งการเรียนรู้ทีเป็นศูนยก์ลางการแลกเปลียนเรียนรู้ตลอดชีวิต  ให้บริการทุกคน

อยา่งเท่าเทียมและทวัถึง  เนน้กิจกรรมการเรียนรู้ตามอธัยาศยัทีหลากหลาย  และตรงใจผูรั้บบริการ 

มีบทบาทในการจดัการความรู้ดาํเนินงานโดยเน้นรูปแบบภาคีเครือข่ายมีงบประมาณทีพอเพียง

บริหารงานโดยรูปแบบคณะกรรมการ และมีการประเมินผลอย่างหลากหลายแนวทางการ

พฒันาการดาํเนินงานห้องสมุดประชาชนเพือให้เป็นไปตามรูปแบบห้องสมุดประชาชนในสังคม

ฐานความรู้ตอ้งดาํเนินงานพฒันา 3 องคป์ระกอบหลกัไดแ้ก่โครงสร้างพืนฐาน  การจดักิจกรรมของ

หอ้งสมุดประชาชน และการบริหารงานหอ้งสมุดประชาชน 

  วอลเตอร์ อี เฮล ไลเบอร์รี (Walter E. Helmke Library: 1997) ไดท้าํการการวิจยัห้องสมุด 

Indiana Carnegie Libraries เป็นแหล่งศูนยก์ลางสําหรับชนทุกชนัไม่จาํกดัการศึกษาสามารถ

แสวงหาหนงัสือและสืออืนๆเพือสนบัสนุนการศึกษาในรูปแบบการศึกษาต่อเนืองตลอดชีวิตและ

สามารถคน้หาสิงทีตอ้งการรวมทงัไดรั้บความสนุกสนานจากหอ้งสมุดแห่งนีดว้ยและอธิบายถึงการ

ให้บริการโสตทศันูปกรณ์ว่ามีการให้บริการด้านวีดีทศัน์เทปบนัทึกเสียงหนังสือประกอบเทป

บนัทึกเสียงแผน่ซีดีเครืองฉายภาพขา้มศีรษะกลอ้งโพลาลอยด์และภาพพิมพใ์นส่วนของห้องสมุด

เคลือนทีมีการให้บริการวีดีทศัน์เทปบนัทึกเสียงโครงการปิดภาคเรียนสําหรับเด็กบริการสําหรับ

ผูสู้งอายุบริการต่ออายุหนงัสือทางโทรศพัท์; มิก ยอง ชา (Mikyeong Cha :1998) ศึกษาการใช้

ประโยชน์จากมาตรฐานห้องสมุดประชาชนของรัฐสําหรับการวางแผนและการประเมินตามการ

รับรู้ของผูอ้าํนวยการห้องสมุดประชาชนในมลรัฐแคนซัส  เท็กซัส และวิสคอนซิล  ผลการวิจยั
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พบวา่ ผูอ้าํนวยการห้องสมุดรับรู้ถึงคุณค่าของมาตรฐานห้องสมุดประชาชนของรัฐในการวางแผน

และการประเมินโดยเฉพาะอยา่งยงิการประเมินระดบัการบริการการระบุจุดอ่อนของการบริการการ

เปรียบเทียบการบริการกับห้องสมุดแห่งอืนๆและการกําหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์

ผูอ้าํนวยการห้องสมุดประชาชนมีความเห็นว่ามาตรฐานดา้นทรัพยากรและการบริการมีประโยชน์

มากกวา่มาตรฐานดา้นการบริหารบุคลากรและสิงอาํนวยความสะดวกมีขอ้เสนอแนะให้นาํประเด็น

การวางแผนและการประเมินหอ้งสมุดประชาชนโดยเนน้ชุมชนไปใชม้าตรฐาน; ไวท ์เลค คอมมูนิตี

ไลเบอร์รี (White Lake Community Library :2002) ประเมินการใชแ้ละผลกระทบของเครืองมือ

วดัผลการปฏิบติังานของห้องสมุดประชาชนในมลรัฐฟลอริดาโดยใช้วิธีการสํารวจประชากร

ประกอบดว้ยผูบ้ริหารห้องสมุดประชาชน 75 คนและมีการวิจยัสองระยะโดยการสํารวจโดยใช้

แบบสอบถามส่งทางไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์การสัมภาษณ์ผลการวิจยัพบวา่ห้องสมุดประชาชนใน

มลรัฐฟลอริดามีการวดัผลการดําเนินงานโดยใช้วิธีการทีหลากหลายและมีการลงทุนจดัสรร

งบประมาณเพิมขึนเพือการวดัผลการปฏิบติังานและมีการใช้บุคลากรเต็มเวลา 609 คนเพือ

ดาํเนินการวดัผลการปฏิบติังานใน ปีงบประมาณ ค.ศ. 2000 และ 2001 นอกจากนียงัพบวา่ห้องสมุด

ประชาชนในมลรัฐฟลอริดายงัไม่มีวฒันธรรมการประเมิน; บีเชอร์ แอน บี (Beecher Ann  B.:2004)

ศึกษาขอ้คน้พบเครืองมือทีช่วยในดา้นการก่อสร้างห้องสมุดสาธารณะมาจากกระบวนการของการ

ใช้เครืองมือไปสู่เป้าหมายของความสําเร็จของการใช้ข้อมูล  โดยกลุ่มอาสาสมัครห้องสมุด

สาธารณะใน  3  ประเด็นในเรืองของการจดัเก็บขอ้มูลดา้นขนบธรรมเนียมประเพณีดงัเดิม,ขอ้มูล

ร่วมสมยัและขอ้มูลทีทนัสมยั  ในการออกแบบสถานทีตงัการส่งผ่านขอ้มูลข่าวสารในห้องสมุด

ประชาชนไปสู่ผูใ้ชบ้ริการซึงขอ้มูลดงักล่าวจะถูกจดัเก็บโดย คอมพิวเตอร์ไปสู่ผูใ้ชบ้ริการปลายทาง  

ถูกนาํเสนอต่อผูอุ้ปการะห้องสมุดซึงปัจจุบนัการคน้หาขอ้มูลใน  3  ประเด็นดงักล่าวมีอยู่มากมาย

และทาํให้ผูใ้ช้บริการไม่ได้รับความสะดวก   ต้องอาศยัยุทธศาสตร์ว่าจะดาํเนินการอย่างไรกับ

ประเด็นดงักล่าว  รอนและคนอืนๆ (Ron  and Others :2006)  ศึกษาเรืองการอธิบายคุณลกัษณะของ

ศูนยแ์ห่งอนาคต   เสมือนเป็นเครืองจกัรในการสร้างนวตักรรมให้กบัเมืองเพือเป็นเมืองแห่งความรู้   

ขอ้มูลทีได้จากการวิจยันาํไปสู่การสร้างแนวคิดสําหรับศูนยแ์ห่งอนาคตรวม 13 ด้านได้แก่เวลา  

สถานที  ทีมงาน และการเป็นผูน้าํความเสียงกลยุทธ์  พืนทีเสมือนโครงสร้างและการประมวลผลที

เกิดขึนเองการจดัการความรู้ ทุนทางการเงิน ความหลากหลายความตงัใจสู่อนาคตความทา้ทายและ
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หลกัความสอดคลอ้งกนั  และคารีน เชลลีย ์ โจน (Kathleen Shelley Jones : 2009) ห้องสมุดชุมชน

เป็นเว็บไซต์การศึกษาและการเสริมพลังเพือสตรีชนบทเชิงลึกในยูกันดา ห้องสมุดชุมชนใน

ประเทศกาํลงัพฒันาสามารถเขา้ถึงสถานทีสาํคญัของการแลกเปลียนความรู้และการเขา้ถึงความไม่รู้

ของสตรีกบัการศึกษาอนัเนืองมาจากการอยู่ในชุมชนทีมีลกัษณะของความยากจนมากและปัญหา

การกดขีทางเพศซึงเป็นผลมาจากการบริหารจดัการทงัในประเทศและดาํเนินการตามความตอ้งการ

ทีระบุโดยสมาชิกในชุมชนในรูปเอกสารประเภทของทรัพยากร /กิจกรรมทีมาจากประชาชนและ

ห้องสมุดชุมชนยงัมี"พืนที"ทีผูห้ญิงสามารถรวบรวมความรู้ และมีอิสระหรือติดตามการเรียนรู้ใน

ดา้นทีสนใจ งานวจิยันีใหค้วามสนใจไปทีสิงทีผูห้ญิงตอ้งรู้ และความตอ้งการของผูห้ญิงตามบริบท

ในการจดัหาทรัพยากรทีเหมาะสมในทอ้งถินและความใจกวา้งของบุคลากรในชุมชนทีห้องสมุด

ชุมชนสามารถส่งเสริมและสนบัสนุนการรู้หนงัสือของสตรีและทาํให้เกิดการพฒันาในส่วนบุคคล  

ทาํให้เกิดความสามารถในการประกอบอาชีพทีจาํเป็นมากขึนอยา่งเต็มทีเพือให้เกิดความเท่าเทียม

กนัของประชาชนในสังคม     

จากการศึกษาแนวคิดจากแนวคิดทัง  8 ประเด็นดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ดังนีตาม

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และทีแกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที 2) พ.ศ. 2545  มาตรา 25  

ซึงระบุว่ารัฐตอ้งส่งเสริมการดาํเนินงานและการจดัตงัแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบอย่าง

พอเพียงและมีประสิทธิภาพนอกจากนีห้องสมุดประชาชนมีบทบาทหนา้ทีในการจดัการศึกษาตาม

อธัยาศยัตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั พ.ศ. 2551

กล่าวถึงการส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ในวิถีชีวิตประจาํวนัของบุคคล ซึงบุคคลสามารถ

เลือกทีจะเรียนรู้ได้อย่างต่อเนืองตลอดชีวิตตามความสนใจ  ความตอ้งการและศกัยภาพในการ

เรียนรู้ของแต่ละบุคคล  ซึงแนวทางการพฒันาห้องสมุดประชาชนของสมาคมห้องสมุดแห่ง

ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ฯ พ .ศ. 2550 ในการจดัการศึกษาตามบทบญัญติันันจึงตอ้ง

กาํหนดแนวทางและการดาํเนินงานห้องสมุดประชาชนในประเทศไทยสู่มาตรฐานสากลจึงกาํหนด

มาตรฐานหอ้งสมุดประชาชนไว ้9 หมวดซึงมาตรฐานทงั 9 หมวด มีความสัมพนัธ์กบัองคป์ระกอบ

หลกัทงั  4 องค์ประกอบ ทีผูว้ิจยักาํหนดเป็นรูปแบบของห้องสมุดชุมชนเพือส่งเสริมการเรียนรู้

ตลอดชีวิต  และการพฒันาห้องสมุดขนาดเล็กในต่างประเทศมาเป็นแนวคิดในการพฒันาทีไดรั้บ

การสนับสนุนจากชุมชนอย่างเขม้แข็งและได้รับความช่วยเหลือจากอาสาสมคัรในทอ้งถินมีการ
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ทาํงานเป็นทีมของบรรณารักษ์และเจ้าหน้าทีห้องสมุดมีความสําเร็จจากการระดมทุนจากการ

เลือกตงั สามารถรวบรวมเงินและสร้างอาคารประวติัศาสตร์เพือให้บริการชุมชนซึงสอดคลอ้งกบั

แนวคิดการพฒันาห้องสมุดประชาชนของอิฟลาและยูเนสโกทีกล่าวว่าห้องสมุดประชาชนเป็น     

ศูนย์กลางของข้อมูลในท้องถินทีทาํให้ความรู้และข้อมูลทีเป็นประโยชน์ต่อผู ้ใช้บริการของ

หอ้งสมุดประชาชนทีอยูบ่นพืนฐานของความเสมอภาคของการเขา้ถึงสาํหรับทุกโดยไม่คาํนึงถึงอายุ

สถานภาพ เชือชาติ  เพศ ศาสนา สัญชาติ ภาษา หรือสังคม ภารกิจทีสําคญัจะเกียวขอ้งกบัขอ้มูลที

เป็นความรู้ทางการศึกษาและวฒันธรรมตาม พ.ร.บ.การกาํหนดขนัตอนการกระจายอาํนาจ  พ.ศ. 

2542 กาํหนดวา่จะตอ้งมีการถ่ายโอนภารกิจจากการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนนัในภารกิจ

หนึงนนัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินจะตอ้งดาํเนินการเพือการจดับริการสาธารณะ เพือให้เกิดความ

ยงัยนืและการพฒันาอยา่งแทจ้ริงของประชาชนในทอ้งถิน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินจึงควรตอ้ง

ให้ความสําคญักบัการให้การศึกษาแก่ประชาชนในทอ้งถินในการส่งเสริมสนบัสนุนการศึกษาใน

ระบบ และการศึกษานอกระบบ ซึงการศึกษานอกระบบนีเองจะเป็นการเติมในส่วนทีขาดให้แก่

กลุ่มบุคคลต่างๆ ทีเป็นขอ้มูล ความรู้เกียวกบัทอ้งถินใหแ้ก่ประชาชนในทอ้งถิน  

  งานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัการพฒันาห้องสมุดในภาพรวม พบว่า ประชาชนมีความตอ้งการ

และสนใจในการจดัตงัหอ้งสมุดชุมชนเพือเป็นศูนยก์ลางขององคค์วามรู้  ส่งเสริมและพฒันาความรู้

ความเข้าใจในยุคข้อมูลข่าวสารทีทันต่อเหตุการณ์ต่างๆ ทังด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  

วฒันธรรม และสิงแวดล้อมต่อประชาชนในชุมชนโดยประชาชนมีส่วนร่วมและส่งเสริมการให้

ขอ้มูลทีถูกตอ้ง โดยผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รูปแบบในดา้นการบริหารจดัการห้องสมุด กล่าวถึง

ดา้นเทคโนโลยี  ด้านการให้บริการ  ดา้นอาคารสถานทีและครุภณัฑ์  ด้านหนังสือ / สือการ

เรียนรู้  การจดักิจกรรมการเรียนรู้  และด้านบุคลากร  การประเมินโครงการพฒันาห้องสมุด

ประชาชนให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิต  โดยใช้รูปแบบการประเมินซิปโมเดล  การ

ดาํเนินการพฒันาห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยจดัทาํโครงการ

พฒันาห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในต่างประเทศ ห้องสมุดชุมชน

เป็นเว็บไซต์เพือการศึกษาและการเสริมพลังเพือสตรีชนบทเชิงลึกเพือสนับสนุนการศึกษาใน

รูปแบบการศึกษาต่อเนืองตลอดชีวติ และสามารถคน้หาสิงทีตอ้งการรวมทงัไดรั้บความสนุกสนาน

การใหบ้ริการโสตทศันูปกรณ์สาํหรับเด็ก บริการสาํหรับผูสู้งอายุ และการประเมินเนน้ไปทีชุมชน 
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  การพฒันามาตรฐานห้องสมุดประชาชนทีเหมาะสมสําหรับประเทศไทยในภาพรวม  กล่าวถึง

มาตรฐานห้องสมุดประชาชนของประเทศไทยและต่างประเทศในการประกาศใช้โดยองค์กรของรัฐที

กาํกับดูแล หรือองค์กรทีสังกัด องค์กรส่วนท้องถิน สมาคมวิชาชีพ องค์กรนานาชาติ และสมาคม

วิชาชีพนานาชาติมีทงัมาตรฐานทีใช้ในระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับรัฐ หรือระดับองค์กร 

มาตรฐานขนัตาํ มาตรฐานเป็นชนั หรือลดหลนัมาตรฐานตามระดบัผลการดาํเนินงาน หรือผสมผสาน

การบงัคบัใชม้าตรฐาน หอ้งสมุดประชาชนจาํแนกเป็นมาตรฐานการบงัคบัใช้ และมาตรฐานไม่บงัคบัใช้

เนือหาของมาตรฐานครอบคลุมทุกองค์ประกอบทีสําคญัของการบริหารจดัการ การดาํเนินงาน และ   

การบริการห้องสมุด ในส่วนแนวโน้มการพฒันารูปแบบห้องสมุดประชาชนในสังคมฐานความรู้

ห้องสมุดประชาชนทีดาํเนินการทงัในและต่างประเทศต่างมีวิสัยทศัน์ทีมุ่งสู่การเป็นแหล่งการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้โดยมีทิศทางการดาํเนินงานทีสนองความตอ้งการ

ของประชาชนด้วยรูปแบบทีหลากหลายเน้นการให้บริการโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ให้บริการโดยเท่าเทียมและทวัถึง มีกิจกรรมหลากหลายทีส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ห้องสมุด

ประชาชนทีดาํเนินการในต่างประเทศ มีกฎหมายกาํหนดเรืองมาตรฐานและงบประมาณรองรับการ

ดาํเนินงานอยา่งชดัเจน และหอ้งสมุดประชาชนในประเทศไทยมีแนวโนม้ในการให้ความสําคญักบั

เรืองเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของประชาชนรูปแบบห้องสมุดในสังคมฐานความรู้ประกอบดว้ย

องค์ประกอบสําคญั 9 องค์ประกอบได้แก่องค์ประกอบด้านรูปแบบทางกายภาพจุดมุ่งหมาย

หลักการกิจกรรมการเรียนรู้การให้บริการเครือข่าย  การมีส่วนร่วม    งบประมาณและการ

ประเมินผล อนาคตภาพห้องสมุดประชาชนในอนาคตตอ้งเป็นแหล่งการเรียนรู้ทีกระจายอยู่ใน    

ทุกพืนทีเป็นแหล่งการเรียนรู้ทีเป็นศูนยก์ลางการแลกเปลียนเรียนรู้ตลอดชีวิตให้บริการทุกคนอยา่ง

เท่าเทียมและทวัถึง เน้นกิจกรรมการเรียนรู้ตามอธัยาศยัทีหลากหลาย และตรงใจผูรั้บบริการมี

บทบาทในการจดัการความรู้ดาํเนินงานโดยเน้นรูปแบบภาคีเครือข่าย มีงบประมาณทีพอเพียง

บริหารงานโดยรูปแบบคณะกรรมการ และมีการประเมินผลอย่างหลากหลายแนวทางการ

พฒันาการดาํเนินงานห้องสมุดประชาชนเพือให้เป็นไปตามรูปแบบห้องสมุดประชาชนในสังคม

ฐานความรู้ตอ้งดาํเนินงานพฒันา 3 องคป์ระกอบหลกัไดแ้ก่โครงสร้างพืนฐานการจดักิจกรรมของ

หอ้งสมุดประชาชนและการบริหารงานหอ้งสมุดประชาชน 

  ผูว้จิยัจึงกาํหนดกรอบแนวคิดการวจิยัตามรูปแบบจากการสังเคราะห์ขอ้มูลไดต้ามแผนภูมิที 1 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

 รูปแบบ หมายถึง  คุณลักษณะ/องค์ประกอบของห้องสมุดชุมชนทีประกอบด้วย ด้าน

โครงสร้างทางกายภาพ  ดา้นการบริหารจดัการ    ดา้นกิจกรรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต   และ

ดา้นการประเมินผลการดาํเนินงาน 

 การพฒันารูปแบบ  หมายถึง ขนัตอนในการไดม้าซึงรูปแบบห้องสมุดชุมชนเพือส่งเสริมการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต  โดยมีขนัตอนและกระบวนการทีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มผูใ้ชบ้ริการ

และประชาชนในชุมชน 

 ห้องสมุดชุมชน  หมายถึง ห้องสมุดทีมีสถานทีตงัอยูใ่นชุมชน   อยูใ่นความรับผิดชอบของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ดําเนินการโดยคณะกรรมการชุมชน และมีจุดมุ่งหมายในการ

ให้บริการดา้นความรู้ทางวิชาการ  และดา้นอาชีพทีเน้นการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลกัใน

การใหบ้ริการแก่ชุมชน 

 รูปแบบของหอ้งสมุดชุมชน หมายถึง องคป์ระกอบหลกัทีประกอบกนัแลว้ทาํให้ห้องสมุด

ชุมชนสามารถบริหารจดัการหอ้งสมุดชุมชนไดเ้หมาะสมกบับริบทของแต่ละชุมชน  

 บรรณารักษ์ห้องสมุด  หมายถึง  บรรณารักษ์ทีทาํหน้าทีให้บริการแก่ประชาชนทีมาใช้

บริการในหอ้งสมุดชุมชน หรือทีเรียกอยา่งอืน และมีวฒิุทางบรรณารักษศ์าสตร์ 

 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้  หมายถึง  กิจกรรมทางการศึกษาทีจดัโดยบรรณารักษห์้องสมุด

และผูมี้ส่วนเกียวขอ้งในการให้บริการความรู้ทางด้านวิชาการ และการลงมือปฏิบติั  รวมถึงการ

ใหบ้ริการสือทางเทคโนโลยสีารสนเทศในการแสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง 

แนวทางการพฒันารูปแบบห้องสมุดชุมชนเพือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต หมายถึง  การ

นาํแนวคิด ทฤษฎี ทีเกียวขอ้งกบัห้องสมุดชุมชนในประเทศและต่างประเทศ มาพฒันารูปแบบห้องสมุด

ชุมชนเพือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ ทีพึงประสงคต์ามความตอ้งการของประชาชนในชุมชน 

 ห้องสมุดชุมชนเพือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต หมายถึง  ห้องสมุดทีมีขนาดเล็ก มี

องค์ประกอบทีประกอบดว้ย  ดา้นโครงสร้างทางกายภาพ  ดา้นการบริหารจดัการ   ดา้นกิจกรรม

ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  และดา้นการประเมินผลการดาํเนินงาน อยู่ในความรับผิดชอบของ
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องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน โดยมีจุดมุ่งหมายในการจดักิจกรรมเพือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ของประชาชน 

ประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับจากการวจัิย 

1. ไดรู้ปแบบหอ้งสมุดชุมชนเพือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

2. ไดข้อ้เสนอแนะเชิงนโยบายต่อองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน/หน่วยงานทีเกียวขอ้งใน

เรืองการพฒันาหอ้งสมุดชุมชนเพือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

3.  ไดข้อ้เสนอแนะต่อผูบ้ริหารในเรือง การดาํเนินงานห้องสมุดชุมชนในเชิงรุกให้ทนักบั

กระแสการเปลียนแปลงในสังคมซึงเน้นการมีส่วนร่วมการมีคณะกรรมการห้องสมุดการ

ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการบริหารจดัการและการบริการทีเนน้การสร้างความพึง

พอใจใหก้บัประชาชน/ผูใ้ชบ้ริการและมีการประเมินผลการดาํเนินงานอยา่งเป็นระบบและต่อเนือง 
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บทท ี 2 

 

วรรณกรรมทีเกยีวข้อง 

 
การวจิยัเรืองการพฒันารูปแบบห้องสมุดชุมชนเพือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผูว้ิจยัศึกษา

แนวคิด  ทฤษฎี  และงานวจิยัทีเกียวขอ้ง  โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี  

 ตอนที  1  แนวคิดการจดัการศึกษาตลอดชีวติ 

 ตอนที  2 แนวคิดหอ้งสมุดชุมชนในประเทศและต่างประเทศ 

ตอนที  3 แนวคิดเกียวกบัรูปแบบและการพฒันารูปแบบ 

 ตอนที  4การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในการจดัการศึกษาทอ้งถิน 

ตอนที  5งานวจิยัทีเกียวขอ้ง 
 

ตอนท ี 1    แนวคิดการจัดการศึกษาตลอดชีวติ 

 การศึกษาตลอดชีวิตเกิดขึนในสังคมมานานพร้อมๆกบัการเกิดเผ่าพนัธ์ุของมนุษย ์เพราะ

การศึกษากบัชีวิตเป็นสิงทีคู่กนั ดงันันแนวคิดการปฏิบติัเกียวกบัการศึกษาตลอดชีวิตจึงมีความ

เป็นมายาวนานในทุกสังคม  ครอบครัว เป็นสถาบนัแห่งแรกทีให้การศึกษาแก่บุคคล  โดยเฉพาะใน

สังคมทีประชาชนมีความเป็นอยูแ่บบครอบครัวขยายนนั  นอกจากเด็ก ๆ และบุคคลในครอบครัวจะ

ได้เรียนรู้จากพ่อแม่แล้ว พี ป้า น้า อา ผูสู้งอายุในครอบครัวจะเป็นผูอ้บรมสังสอนให้ความรู้ให้

ประสบการณ์ ให้แนวทางในการดาํเนินชีวิต  ให้คาํแนะนาํอยูต่ลอด นอกจากนนั  ในสมยัทียงัไม่มี

สถานฝึกวิชาชีพแก่บุตรหลาน ครอบครัวก็ยงัเป็นสถานฝึกวิชาชีพแก่บุตรหลานจะมีความรู้และ

ประสบการณ์ในวิชาชีพทีพ่อแม่ญาติพีน้องประกอบอยู่สามารถสืบทอดอาชีพนันๆ ได้แม้ใน

ปัจจุบนัในหลายชุมชนก็ยงัคงเป็นเช่นนีอยูถ่ดัมาจาก ครอบครัว แหล่งทีจะให้การศึกษาแก่บุคคล ก็

คือ ชุมชน บุคคลจะไดเ้รียนรู้แนวการประพฤติ ปฏิบติัตน การดาํเนินชีวิต  การอยูร่่วมกนั  การทาํ
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กิจกรรมร่วมกนัจากสังคมตลอดชีวิตสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรม สถาบนัศาสนา 

นอกจากศาสนาแต่ละศาสนาจะมีคาํสอนทีเกียวขอ้งกบัการศึกษาอยู่ไม่น้อยเช่น พฒันาสติปัญญา  

การพฒันาตนเอง  การศึกษาหาความรู้  การใชส้ติปัญญาเผชิญกบัสถานการณ์และแกปั้ญหาต่าง ๆ 

แล้วในทางปฏิบติับุคคลได้เรียนรู้คาํสอนของศาสนาแล้วนําไปเป็นแนวทางในการดาํเนินชีวิต 

นอกจากนนัในสมยัทียงัไม่มีสถานศึกษา ศาสนาสถานในหลายชุมชน หลายประเทศ ไดท้าํหนา้ที

เป็นเสมือนสถานศึกษาในชุมชน เป็นแหล่งให้ประชาชนมาศึกษาหาความรู้ และเป็นแหล่งที

ประชาชนมาพบปะพูดคุย แลกเปลียนความรู้ความคิดเห็นในเรืองต่างๆ จากการศึกษาของเดฟ 

และสคาเกอร์ (Dave and Skager:1977) สรุปได้ว่า แนวความคิดเกียวกบั Lifelong Education 

เหมือนจะเริมนาํมาสู่การปฏิบติัทีเป็นทางการมากขึน โดยเริมในลกัษณะการเชือมโยงกบักิจกรรม

การศึกษาผูใ้หญ่ โดยไดอ้า้งถึง Jessup 1969 วา่ไดก้ล่าวถึงรายงานของ Adult  Education Committee 

of the Ministry of  Reconstruction ใน พ.ศ. 2462  วา่ การศึกษาผูใ้หญ่เป็นสิงจาํเป็นสําหรับชาว

องักฤษ และควรจะตอ้งจดัใหค้รอบคลุมทวัถึง และจดัเป็นกระบวนการตลอดชีวิตDave และ Skager

กล่าวว่า คาํว่าการศึกษาตลอดชีวิตโดยลาํพงันันเกิดขึนมานาน ซึงระบุแน่นอนได้ยาก แต่พบว่า 

องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวฒันธรรมสหประชาชาติ หรือ  UNESCO ไดน้าํคาํนีมาใช้ในการ

กาํหนดกิจกรรมทีจะดาํเนินงานตงัแต่ตน้ พ.ศ. 2506 เป็นตน้มา  หลงัจากนนัมาประเทศต่างๆ ทวั

โลกก็ไดเ้ริมนาํแนวคิดและขอ้เสนอแนะเกียวกบัการศึกษาตลอดชีวิตนีไปพิจารณากาํหนดแนวทาง

ทีเหมาะสมสาํหรับแต่ละประเทศต่อไป     

ความหมาย 

 ยูเนสโก (UNESCO1968 : 20) ได้ให้ความหมายของการศึกษาตลอดชีวิตไวพ้อสรุปได้ว่า 

การศึกษาตลอดชีวิตนนัไดน้าํมาใชใ้นเชิงของการให้การศึกษาต่อเนืองแก่ผูที้ออกจากโรงเรียนแลว้หรือ

อาจจะเรียกวา่ผูที้อยูใ่นวยัผูใ้หญ่มานานแต่ในปัจจุบนันีความหมายของการศึกษาตลอดชีวิตครอบคลุม

กระบวนการจดัการศึกษาในภาพรวมเป็นการจดัการศึกษาทีจะสนองความตอ้งการทางการศึกษาของ     

แต่ละบุคคลและของกลุ่ม จะครอบคลุมตงัแต่การศึกษาสาํหรับเด็กไปจนถึงการศึกษาสําหรับผูใ้หญ่อยา่ง

เป็นกระบวนการต่อเนืองไปตลอดชีวติ 
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 แฟร์เร่ (Faure:1972) กล่าวถึงการศึกษาตลอดชีวิตว่าการศึกษาตลอดชีวิตครอบคลุม

การศึกษาทุกลกัษณะ ทุกรูปแบบ  เป็นการศึกษาโดยรวมทงัหมดไม่วา่จะมองการศึกษาในส่วนใด 

หรือการศึกษาลกัษณะใดลว้นเป็นการศึกษาตลอดชีวิตทงัสิน การศึกษาตลอดชีวิตไม่ไดเ้ป็นระบบ

การศึกษา แต่เป็นหลกัการจดัการศึกษาซึงรวมการศึกษาทุกระบบ ทุกหน่วย ทุกแหล่งไวด้้วยกนั

ทงัหมด และเป็นการพฒันาการศึกษาในทุกส่วน 

 ซิมสันและคนอืนๆ (Simpson and Others :1972) ไดก้ล่าวถึงการศึกษาตลอดชีวิต ว่า

การศึกษาตลอดชีวิตไม่เป็นเพียงแนวคิดเท่านัน แต่เป็นแนวปฏิบติั เป็นปรัชญา เป็นยุทธวิธีเพือ

ความเปลียนแปลง เพือการพฒันาไปสู่สังคมแห่งการศึกษา สังคมแห่งการเรียนรู้ 

 เดฟ (Dave 1975:42) ไดใ้หค้วามหมายของการศึกษาตลอดชีวิต วา่การศึกษาตลอดชีวิตเป็น

การศึกษาทงัหมดทีครอบคลุมทงัการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาแบบไม่เป็น

ทางการ ซึงเกิดขึนตลอดช่วงชีวติของบุคคลเพือจะช่วยให้เกิดการพฒันาอยา่งเต็มศกัยภาพ  ในตวับุคคล

สังคม และอาชีพ การศึกษาตลอดชีวิตครอบคลุมการเรียนทีเกิดขึนทีบา้น ทีโรงเรียน ในชุมชน ณ 

สถานทีทาํงาน การเรียนจากสือมวลชนประเภทต่าง ๆ การเรียนจากประสบการณ์และกิจกรรมใน

รูปแบบอืน ๆ ตามแนวคิดนี การศึกษาตลอดชีวิตไดใ้ห้แนวทางใหม่ในการกาํหนดเป้าหมายของ

การศึกษา กิจกรรมและโครงสร้างทางการศึกษาโดยมุ่งเนน้ทีการศึกษาเพือพฒันาบุคคลในทุกๆดา้น

ตลอดช่วงชีวิต   การศึกษาตลอดชีวิตมีความสัมพนัธ์กันอย่างต่อเนืองเพือยกระดับและพฒันา

คุณภาพชีวติใหดี้ขึน 

 ปีเตอร์สัน (Peterson :1975) กล่าวถึง “การเรียนรู้ตลอดชีวิต” และ “การศึกษาตลอดชีวิต” 

สรุปไดว้่า “การเรียนรู้ตลอดชีวิต” หมายถึง การเปลียนแปลงทีเกิดขึนในตวับุคคลตลอดช่วงชีวิต

ของเขา อนัเป็นผลมาจากกระบวนการพฒันาสติปัญญา  สังคม  และบุคคล การเรียนรู้ตลอดชีวิต

ไม่ได้ครอบคลุมเฉพาะการศึกษาของผูใ้หญ่แต่เป็นการศึกษาสําหรับทุกๆ ช่วงของชีวิตตงัแต่      

แรกเกิด การศึกษาระดบัประถมศึกษา มธัยมศึกษา อุดมศึกษา ไปจนผูสู้งอายุเกิดขึนตงัแต่เกิดจน

ตายส่วน “การศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Education) หมายถึงกระบวนการของการจดัโอกาสทาง    

การเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เพือสนบัสนุนใหเ้กิดการเรียนรู้ตลอดชีวติของมนุษย ์
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หลกัการของการศึกษาตลอดชีวติ 

 หลกัการของการศึกษาตลอดชีวติไดมี้นกัการศึกษาไดส้รุปหลกัการไวห้ลายมุมมองดว้ยกนั

ในงานวิจยันีไดน้าํแนวคิดของ สุมาลีสังข์ศรีซึงไดส้ังเคราะห์แนวคิดนกัการศึกษาหลายท่านและ

สรุปหลกัการไดด้งันี (สุมาลี  สังขศ์รี 2545:43-45) 

 1. การศึกษาเป็นสิงจาํเป็นสําหรับชีวิตมนุษย ์การศึกษามีความจาํเป็นสําหรับบุคคลในทุก

ช่วงชีวิต เป็นเครืองมือทีช่วยให้บุคคลพฒันาตนเอง สามารถเผชิญกบัความเปลียนแปลงต่าง ๆ

ปรับตวัและดาํเนินชีวติอยูไ่ดอ้ยา่งเหมาะสม 

 2. บุคคลมีความสามารถทีจะเรียนรู้ไดต้ลอดชีวติ  ไม่มีใครแก่เกินเรียน 

 3. การศึกษามิไดสิ้นสุดลงเมือบุคคลจบจากโรงเรียนหรือสถาบนัการศึกษา บุคคลจะตอ้ง

ศึกษาเพิมเติมเพือใหส้ามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์และความเปลียนแปลงในดา้นต่าง ๆ 

 4.  การศึกษาตลอดชีวติเป็นภาพรวมของการศึกษาทงัหมด ครอบคลุมการศึกษาทุกประเภท 

ทุกระดบัชนั 

 5. การศึกษาตลอดชีวิตเป็นการศึกษาทีมีการผสมผสานกนัทงัในแนวตงัและแนวนอน การ

สัมพนัธ์ในแนวตงัหมายถึง  การพิจารณาถึงช่วงชีวิตของบุคคลตงัแต่เกิดจนตาย  โดยทวัไปแลว้บุคคล

จะตอ้งผ่านช่วงชีวิตในวยัต่าง ๆ ตงัแต่วยัเด็กจนถึงวยัสูงอายุ การศึกษามีความจาํเป็นสําหรับทุกวยั

ช่วงอายตุลอดชีวติ เพราะฉะนนับุคคลจึงควรไดรั้บการศึกษาโดยตลอดและการศึกษาทีจดัให้แต่ละ

ช่วงอายุควรมีความสัมพนัธ์เกือหนุนกนั   สําหรับการผสมผสานกนัในแนวราบนนั นกัการศึกษา

พิจารณาทีแต่ละวยัแต่ละช่วงอายุของบุคคล  การศึกษากบัชีวิตเป็นสิงทีเชือมโยงกนั ดงันนั ในช่วง

วยัหนึง ๆ บุคคลควรจะได้รับการศึกษาทีจะช่วยพฒันาตนในทุกด้าน ทงัด้านร่างกาย สติปัญญา 

อารมณ์ สังคมและทศันคติ เพือจะช่วยใหบุ้คคลไดพ้ฒันาอยา่งสมบูรณ์ แหล่งความรู้ ผสมผสานกนั 

ไม่จาํกดัว่าจะตอ้งเป็นเพียงการศึกษาในระบบหรือเป็นความพร้อมจะรับการศึกษาในรูปแบบใด

มากทีสุด ก็ศึกษาในรูปแบบ / ประเภทนนัเป็นหลกั และมีการศึกษาในรูปแบบอืน ๆ เป็นส่วนเสริม 

เพือใหไ้ดรั้บความรู้ทีครอบคลุมและเกิดประโยชน์สูงสุด 
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 6. การศึกษาตลอดชีวิตเน้นความเท่าเทียมกนัของโอกาสทางการศึกษาหน่วยงานผูรั้บผิดชอบ

จะตอ้งจดัการศึกษาให้ครอบคลุมทวัถึง กลุ่มเป้าหมาย   เขา้ถึงโอกาสทางการศึกษาไดง่้ายและมีความ

เสมอภาคกนั 

 7. การศึกษาตลอดชีวติควรมีความยืดหยุน่และหลากหลาย ในเรืองกฎเกณฑ์ระเบียบต่าง ๆ

เนือหา วธีิเรียน เวลาเรียน สถานทีเรียน 

 8.  การศึกษาควรมีความเป็นประชาธิปไตย หรือ ให้อิสระแก่ผูเ้รียน เปิดโอกาสให้ผูเ้รียน

ไดเ้ลือก ไดต้ดัสินใจตามความพร้อม ความสามารถ ตามความสนใจ และความสะดวก 

 9. สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ ให้เห็นประโยชน์ของการศึกษา ตระหนกัวา่การศึกษาเป็น

สิงจาํเป็นจะตอ้งอยูคู่่กบัการดาํเนินชีวติ และการศึกษาเป็นของทุกคน 

 10.  ใหเ้ครืองมือในการแสวงหาความรู้ มีทกัษะการเรียน สามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง 

 11.  ใหศึ้กษาเรียนรู้เรืองของชีวติและสภาพปัญหาทีตอ้งเผชิญในชีวติจริง 

 12.  บา้นเป็นจุดเริมตน้ของการศึกษาตลอดชีวติ 

 13.  ชุมชนมีบทบาทสาํคญัในการใหค้วามรู้แก่บุคคล 

 14.  แหล่งเรียนรู้ทุกฝ่ายตอ้งร่วมมือกนั 

 15.  การศึกษาตลอดชีวติเนน้การจดัการศึกษาเพือใหบุ้คคลพึงตนเองได ้

แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

 ความหมาย 

 สุมาลี  สังขศ์รี (2545) ให้ความหมายวา่แหล่งการเรียนรู้หมายถึงบุคคลกิจกรรมทีมีอยูใ่น

ชุมชนซึงให้ประสบการณ์แก่ประชาชนได ้ดงันันแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนอาจเป็นศาสนสถาน

โรงเรียน พิพิธภณัฑ ์สวนสมุนไพร ภูมิปัญญาทอ้งถิน พิธีกรรมทางศาสนา ประเพณี  ศูนยก์ารศึกษา  

ในชุมชน หอ้งสมุด สถานประกอบการ หน่วยงานต่างๆ ทีมีอยูใ่นชุมชน 
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  กรมวิชาการ (2549) ได้ให้ความหมายของแหล่งการเรียนรู้ว่า หมายถึง แหล่งขอ้มูล

ข่าวสารสารสนเทศ และประสบการณ์ทีสนบัสนุนส่งเสริมให้ผูเ้รียนใฝ่รู้ ใฝ่เรียนแสวงหาความรู้

และเรียนรู้ดว้ยตนเองตามอธัยาศยัอยา่งกวา้งขวาง และต่อเนืองเพือเสริมสร้างให้ผูเ้รียนเกิดกระบวน   

การเรียนรู้และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

  สํานกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2549) ให้ความหมาย   แหล่งการเรียนรู้   หมายถึง

แหล่งขอ้มูลข่าวสารสารสนเทศสถาบนัหน่วยงานและวตัถุสิงของทีมนุษยส์ร้างขึนเทคโนโลยี สิงที

มีอยู่ตามธรรมชาติ กิจกรรม ประเพณี หรือการดํารงชีวิตในชุมชนในท้องถินทีมีคุณค่าและมี

ความสาํคญัต่อการเรียนการสอนเพราะทาํใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ 

  จากความหมายของแหล่งการเรียนรู้ดงักล่าวขา้งตน้สรุปได้ว่าแหล่งการเรียนรู้หมายถึง

แหล่งหรือทีรวมทีอาจเป็นสถานที หรือศูนยร์วมทีประกอบดว้ยขอ้มูลข่าวสาร ความรู้ และกิจกรรม

ทีมีกระบวนการเรียนรู้เป็นศูนยก์ลางเป็นการเรียนรู้ทีมีความยืดหยุ่นสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ

และความพร้อมของผูเ้รียน 

 ความสําคัญของแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

 นฤมล ตนัธสุรเศรษฐ์ (2549) กล่าวไวว้่าแหล่งความรู้หรือแหล่งวิทยาการในชุมชนมี

ความสาํคญัคือ 

 1. เป็นแหล่งการศึกษาตลอดชีวิตทีประชาชนจะมีปฏิสัมพนัธ์เพือหาความรู้ต่างๆได้

ดว้ยตนเองตลอดเวลาไม่จาํกดัเพศและวยั 

 2. เป็นแหล่งทีช่วยเสริมการเรียนการสอนการศึกษาในระบบ 

 3. เป็นแหล่งทีประชาชนเขา้ไปปฏิสัมพนัธ์เนือหาความรู้จากแหล่งกาํเนิดได ้

 4. เป็นแหล่งทีประชาชนเขา้ไปปฏิสัมพนัธ์เพือใหเ้กิดประสบการณ์ตรงหรือลงมือ

ปฏิบติัจริงได ้เช่น การแกเ้ครืองยนต ์การประดิษฐ์เครืองใชต่้างๆ 

 5. เป็นแหล่งทีประชาชนเขา้ไปปฏิสัมพนัธ์เพือใหไ้ดค้วามรู้เกียวกบัวทิยาการใหม่ๆที

มีการคิดคน้ขึนและไดข้องจริง 
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  นิว ัติ  อรรถบลยุคล  (2536) กล่าวไว้ว่าแหล่งความรู้มีความสําคัญคือเป็นสถานทีที

ประชาชนในหมู่บา้นไดร่้วมแรงร่วมคิดร่วมทาํมีการบริจาคทรัพยสิ์นร่วมมือเสียสละกาํลงักายใน

การจดัอาคารสถานทีสาํหรับเป็นสถานทีใหค้วามรู้ข่าวสารขอ้มูลแก่ประชาชนโดยมีสือสิงพิมพแ์ละ

อาจมีสือเทคโนโลยีวิทยุโทรทศัน์ของจาํลองการแสดงการสาธิตต่างๆไวบ้ริการสือบางส่วนไดรั้บ

ความช่วยเหลือจากหน่วยราชการและเอกชนสือบางส่วนไดรั้บการบริจาคจากประชาชนทวัไปทงันี

เพือใหป้ระชาชนในหมู่บา้นไดมี้โอกาสฝึกอ่านเขียนไดป้รึกษา และแลกเปลียนความคิดเพือนาํไปสู่

คุณภาพชีวติทีดีขึน 

  แหล่งการเรียนรู้มีความสําคญัสําหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตสําหรับประชาชนทงันีเพราะ

เป็นแหล่งหรือทีรวมความรู้เพือให้บุคคลสามารถคน้ควา้หาความรู้เพือตอบสนองความตอ้งการใน

การทีจะเรียนรู้ไดอ้ยา่งต่อเนืองตลอดชีวติ 

 ประเภทของแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 รัชนีกร ทองสุขดี (2545) ไดจ้าํแนกแหล่งวทิยาการทอ้งถินออกเป็น 6 ประเภท ไดแ้ก่ 

 1.ทรัพยากรบุคคล หมายถึงบุคคลทีถ่ายทอดความรู้ทีมีอยูใ่ห้ผูส้นใจตอ้งการเรียนรู้ใน

ทอ้งถินไดแ้ก่บุคคลทีมีทกัษะความสามารถในอาชีพต่างๆ 

 2.ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึงสิงต่างๆทีเกิดขึนโดยธรรมชาติใหป้ระโยชน์ต่อมนุษย ์

 3.ทรัพยากรวตัถุและสถานที หมายถึงอาคารสิงก่อสร้างวสัดุอุปกรณ์ในท้องถินที

ประชาชนศึกษาหาความรู้ใหไ้ดม้าซึงคาํตอบหรือสิงทีตอ้งการ 

 4.ทรัพยากรประเภทสือ หมายถึงบุคคลหรือสือทีติดต่อถึงกนัหรือชกันาํให้รู้จกักนัทาํ

หนา้ทีเป็นสือกลางในการถ่ายทอดเนือหาความรู้ทกัษะและเจตคติดว้ยการส่งผา่นประสาทสัมผสัทงั 

5 แหล่งวิทยาการประเภทสือนีทาํให้กระบวนการเรียนรู้ทางมนุษยชาติสามารถดาํเนินไปไดอ้ยา่ง

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงและทีสําคญัทีสุดคือสามารถกระจายความรู้ไปสู่ทุกพืนทีโลกอย่าง

ทวัถึงและต่อเนือง 
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 5.ทรัพยากรประเภทเทคนิคหมายถึงสิงทีแสดงถึงความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีและ

นวตักรรมต่างๆซึงเป็นสิงประดิษฐคิ์ดคน้สิงทีมนุษยท์าํการปรับปรุง 

 6.ทรัพยากรประเภทกิจกรรมหมายถึงการปฏิบติัดา้นประเพณีและวฒันธรรมต่างๆ 

การปฏิบติัของหน่วยราชการตลอดจนความเคลือนไหวในการแกปั้ญหาและปรับปรุงพฒันาสภาพ

ต่างๆในทอ้งถินการเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆเหล่านีจะทาํใหเ้กิดการเรียนรู้ทีเป็นรูปธรรม 

 ประเภทของแหล่งการเรียนรู้แบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ 

  1. แหล่งความรู้ทีเป็นสถานที 

  2.  แหล่งความรู้ทีเป็นทรัพยากรบุคคล 

  3.  แหล่งเรียนรู้ทีเป็นสือต่างๆทงัสือสิงพิมพแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 แหล่งการเรียนรู้เป็นส่วนหนึงของการจดัประสบการณ์เรียนรู้เพือกระตุ้นและส่งเสริม

สนบัสนุนให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง การจดัแหล่งการเรียนรู้จะตอ้งอาศยัความร่วมมือและ

ประสานการทาํงานร่วมกนัทงัภาครัฐเอกชนและชุมชน   การจดัแหล่งการเรียนรู้ตามความสามารถ

ดาํเนินการได้หลายรูปแบบ   ทงันีขึนอยู่กบัสภาพความเป็นอยู่ของวฒันธรรม  ขนบธรรมเนียม  

ประเพณีทีแตกต่างกนัไปในแต่ละทอ้งถินโดยคาํนึงถึงประโยชน์ทีประชาชนในทอ้งถินจะไดรั้บ 

ตอนท ี  2  ห้องสมุดชุมชน 

ความหมาย 

ห้องสมุดชุมชน หมายถึง สถาบนัการศึกษาทอ้งถินนอกระบบการศึกษาอยา่งเป็นทางการ

ในพืนทีหมู่บา้นทีมีการบริหารโดยคนทอ้งถินเพือให้โอกาสการเรียนรู้ต่างๆ เพือการพฒันาชุมชน

และการพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชน (READ :2001) 

มอสเทิร์ต (Mostert :1998) ห้องสมุดชุมชนเป็นตวัแทนของการพฒันาและเสริมสร้างพลงั

อาํนาจสําหรับผูใ้ช้ในทางการศึกษา  ห้องสมุดชุมชนเป็นสิงหนึงทีมีการนํารูปแบบของทาง

ตะวนัตกมาปรับใช้เพือการเป็นห้องสมุดสาธารณะต่อระบบบริการกาํหนดการใช้งานบนพืนฐาน

ของความตอ้งการของชุมชนอยูใ่นยกูนัดา (Kitengesa:1999) 

   ส
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หอ้งสมุดชุมชน  หมายถึง หอ้งสมุดทีสร้างขึนในชุมชนโดยรัฐ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน  

ชุมชน  เอกชน มูลนิธิ และหน่วยงานอืนทีมีจุดมุ่งหมายในการให้บริการดา้นความรู้แก่ชุมชน มีสือ

และอุปกรณ์ทีช่วยในการสืบคน้ทีสนองความตอ้งการของประชาชนในชุมชนโดยไม่จาํกดัเพศ วยั  

อายุ   มีเครือข่ายทีให้การช่วยเหลือดา้นการดาํเนินงานภายในชุมชน เช่น หน่วยงานจดัการศึกษา

แบบอืน ๆ   และมีอาสาสมคัรชุมชนช่วยเหลืองานหอ้งสมุด 

จากการสังเคราะห์ขอ้มูล เอกสาร งานวิจยั  และเว็บไซต์ทีเกียวขอ้งกบัห้องสมุดชุมชน

พบวา่หอ้งสมุดชุมชนในประเทศมีการดาํเนินการอยา่งหลากหลาย  การก่อตงัหอ้งสมุดชุมชนมาจาก

สาเหตุหลายประการอาทิเช่น เกิดจากความตอ้งการทีจะให้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน 

เป็นศูนยอิ์นเตอร์เน็ตตาํบล เป็นศูนยเ์รียนรู้สําหรับคนทุกเพศ วยัจากการรวบรวมข้อมูลจาํนวน  90  

เรือง สามารถจาํแนกประเภทของห้องสมุดชุมชนหรือเรียกชืออย่างอืนได้ 8 ประเภท ดงันี คือ

ห้องสมุดชุมชนทีดาํเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถินห้องสมุดชุมชนทีดาํเนินการโดย

กรุงเทพมหานครหอ้งสมุดชุมชนทีดาํเนินการโดยสาํนกังานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อธัยาศยั ห้องสมุดชุมชนทีดาํเนินการโดยวดั  ห้องสมุดชุมชนทีดาํเนินการโดยโรงเรียน  ห้องสมุด

ชุมชนทีดาํเนินการโดยเอกชนห้องสมุดทีสร้างและดาํเนินการโดยมูลนิธิ และห้องสมุดชุมชนที

ดาํเนินการโดยชุมชน  มีรายละเอียดพอสรุปไดด้งันี 

1. หอ้งสมุดชุมชนทีดาํเนินการโดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน(อปท.)  

จากการศึกษาขอ้มูลแนวคิด  ทฤษฎี  เอกสาร  งานวจิยั จากเวบ็ไซต ์พบวา่ห้องสมุดชุมชนที

ดาํเนินการโดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน (อปท.) มีดงันี หอ้งสมุดเด็กเทศบาลตาํบลท่านา จงัหวดั

พงังา เป็นหอ้งสมุดล่าสุดทีสมาคมไทสร้างสรรคส์ร้างขึนใหก้บัเด็กทีไดรั้บผลกระทบทางดา้นจิตใจ

จากการเกิดคลืนสึนามิ (2547) เพราะเด็กส่วนหนึงตอ้งกลายเป็นเด็กกาํพร้าสมาคมไทสร้างสรรค์

หรือ Tai Wisdom Association (TWA) ซึงเป็นองคก์รพฒันาเอกชนทีพฒันาเด็กและครอบครัวดว้ย

การอ่านจึงไดจ้ดัโครงการเล่านิทานอ่านหนงัสือ (ฝังทะเลอนัดามนั) หรือเรียกสันๆ วา่โครงการอนั

ดามนั ขึนทีจงัหวดัพงังา บริเวณชายฝังทะเลอนัดามนัซึงเป็นบริเวณทีเด็กไดรั้บผลกระทบจากสึนามิ

มากทีสุด   ภายใตก้ารสนบัสนุนขององคก์ร SOS Enfant Sans Frontieresประเทศฝรังเศสโครงการ

อนัดามันเป็นโครงการทีใช้หนังสือนิทานเป็นสือช่วยเหลือเด็กๆ และครอบครัวชายฝังทะเล         
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อนัดามนั เพือฟืนฟูและเยยีวยาสภาวะจิตใจของเด็กใหก้ลบัมามีกาํลงัใจเขม้แขง็สามารถมีชีวิตต่อไป

ไดโ้ดยจะมีการสร้างห้องสมุดและจดัหาหนงัสือเขา้ไปให้ซึงเวลานีเปิดตวัห้องสมุดในจงัหวดัพงังา

ไปแลว้ 6 แห่ง ไดแ้ก่ ห้องสมุดเด็กทุ่งขมิน ห้องสมุดเด็กบา้นช้างเชือห้องสมุดเด็กบา้นตาํหนัง 

หอ้งสมุดเด็กบา้นทุ่งมะพร้าว หอ้งสมุดเด็กเกาะคอเขาและห้องสมุดเด็กเทศบาลตาํบลท่านาสําหรับ

ห้องสมุดเด็กเทศบาลตาํบลท่านาซึงเป็นห้องสมุดล่าสุดนี สามารถรองรับเด็กจาก 8 โรงเรียนใน

อาํเภอกะปง 

สมาคมไทสร้างสรรค์ได้สร้างห้องสมุดในภาคใต้ของประเทศจํานวน  6 แห่ง และ               

1  โครงการ ดงันี 

1.  ห้องสมุดเด็กทุ่ งขมิน    ก่อตัง ขึนโดยนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์

มหาวทิยาลยัมหิดลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบลคึกคกั โดยสมาคมไทสร้างสรรค ์ภายใตโ้ครงการ

เล่านิทานอ่านหนังสือ(ฝังทะเลอนัดามนั)สนับสนุนโดย SOS Enfant Sans Fontieresประเทศ

ฝรังเศส จดักิจกรรมพฒันาการเรียนรู้ให้ขอ้เสนอแนะดา้นการบริหารจดัการ และจดัหาหนงัสือดี ที

ผา่นการคดัสรรแลว้จาํนวน 1,500 เล่ม เปิดบริการตงัแต่วนัที 9 กรกฎาคม 2548 เพือเป็นแหล่ง  การ

เรียนรู้และฟืนฟูสภาพจิตใจ เด็กๆ ทีได้รับผลกระทบจากคลืนสึนามิ และเป็นห้องสมุดตน้แบบ       

ทีชุมชนอืนๆบนชายฝังทะเลอนัดามนั 

2. ห้องสมุดเด็กบา้นชา้งเชือ  ก่อตงัขึนโดยทรัพยากรของชุมชน ภายใตก้ารนาํของ

ผูใ้หญ่บา้น และสนบัสนุนการประสานงานดา้นหนงัสือและสือโดยโครงการเล่านิทานอ่านหนงัสือ 

(ฝังทะเลอนัดามนั) สมาคมไทสร้างสรรคซึ์งดาํเนินงานฟืนฟูทางการศึกษาแก่เด็กทีไดรั้บผลกระทบ

จากธรณีพิบติัภยัและพืนทีใกล้เคียงโดยการสนับสนุนงบประมาณโครงการจาก Ragnars Care 

Foundation, Norway ห้องสมุดเด็กบ้านช้างเชือ เปิดให้บริการเด็กๆ  ในชุมชนตงัแต่วนัที 14 

กรกฎาคม พ.ศ. 2549 

3. ห้องสมุดเด็กตาํหนัง  ก่อสร้างโดยความร่วมมือระหว่างชุมชน และสมาคม       

ไทสร้างสรรค์สนับสนุนการประสานงานระดมทุนกบัองค์กรให้ความช่วยเหลือ กล่าวคือ SOS 

Enfant Sans Frontieres ผูบ้ริจาคชาวนอร์เวย์ และผูบ้ริจาคชาวอเมริกนั ห้องสมุดเด็กตาํหนัง        
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เปิดให้บริการศูนยพ์ฒันาเด็กในพืนทีอาํเภอคุระบุรี จงัหวดัพงังา ตงัแต่เดือนกนัยายน 2549 โดย     

มีเด็กและเยาวชนบา้นตาํหนงับริหารจดัการ 

4. ห้องสมุดเด็กท่านา ด้วยความร่วมมือระหว่างเทศบาลตาํบลท่านา สมาคมไท

สร้างสรรค ์และRagnars Care Foundation, Norway โครงการห้องสมุดเด็กท่านาจึงเกิดขึนเพือสร้าง

ศูนยก์ลางสือเพือการเรียนรู้สาํหรับโรงเรียนประถมศึกษาและศูนยพ์ฒันาเด็กทงัมวลในอาํเภอกะปง 

ซึงมีอยู่ทงัสิน 9 แห่ง   ห้องสมุดเด็กท่านาดาํเนินการก่อสร้างโดยงบประมาณของเทศบาลตาํบล    

ท่านาสนบัสนุนสือการเรียนรู้โดยสมาคมไทสร้างสรรคแ์ละ Ragnars Care Foundation, Norway 

เปิดใหบ้ริการตงัแต่วนัที 15 ธนัวาคม 2549 

5. หอ้งสมุดเด็กเกาะคอเขา   ดว้ยการสนบัสนุนงบประมาณการก่อสร้างจากผูบ้ริจาค

ชาวอเมริกนัและนอร์เวย ์โดยสมาคมไทสร้างสรรคป์ระสานงานและประสานทุนร่วมกบัองคก์าร

บริหารส่วนตาํบลเกาะคอเขา รวมทงัจดัหาหนังสือดีเพือให้บริการโรงเรียน และเด็กๆ ในชุมชน  

บนเกาะทีขาดแคลนแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุดเด็กเกาะคอเขา  เปิดให้บริการตงัแต่วนัที 14 ธันวาคม 

2549 โดยองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเกาะคอเขาเป็นองคก์รหลกัในการบริหารจดัการ 

6. ห้องสมุดเด็กทุ่งมะพร้าว   ดว้ยความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตาํบล  

ทุ่งมะพร้าว สมาคมไทสร้างสรรค์ และ The Latter-day Saint Charity โครงการห้องสมุดเด็ก         

ทุ่งมะพร้าวจึงเกิดขึนดว้ยเจตนาสร้างศูนยเ์พือการเรียนรู้สําหรับโรงเรียนประถมศึกษา และศูนย์

พฒันาเด็กในพืนทีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่านาซึงมีอยูท่งัสิน 7 แห่ง  ห้องสมุดเด็กทุ่งมะพร้าว

ดาํเนินการก่อสร้างโดยการสนบัสนุนจากสมาคมไทสร้างสรรค ์และ The Latter-day Saint Charity 

เปิดใหบ้ริการในวนัที 1 กนัยายน 2547 

โครงการรถนิทานหวานเยน็   สนบัสนุนโดย SOS- Enfant  Sans Frontieresให้บริการ

เด็กๆ ในชุมชนฝังทะเลอนัดามนั (พงังา) มาตงัแต่เดือนกรกฎาคม 2548 

        ห้องสมุดชุมชนตาํบลฉลอง โดยองค์การบริหารส่วนตาํบลฉลองจดัห้องสมุดชุมชน

ตงัอยู่ภายในบริเวณโรงเรียนบา้นฉลอง หมู่ 6  ตาํบลฉลอง  อาํเภอเมือง  จงัหวดัภูเก็ต เป็นอาคาร    

ชันเดียว ตัวอาคารจัดแบ่งเป็นสัดส่วนโดยแบ่งเป็นมุมสือการเรียนรู้ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ 
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อินเทอร์เน็ต (ICT) และมุมหนงัสือประเภทต่างๆ องค์การบริหารส่วนตาํบลฉลองจดัตงัห้องสมุด

ชุมชนเพือใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน รวมทงัสินเป็น จาํนวน 8 แห่ง   

2. ห้องสมุดชุมชนทีดาํเนินการโดยกรุงเทพมหานคร(กทม.)มีดังนีคือ ห้องสมุดชุมชน

บรรณริยะศาลา ห้องสมุดชุมชนวดัพิชยัญาติ  ห้องสมุดชุมชนศูนยก์ารเรียนชุมชนวดับางประทุน

นอก   ห้องสมุดชุมชนศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตตลิงชัน  ห้องสมุดเคหะธนบุรี1

หอ้งสมุดชุมชนริมคลองบางกอกใหญ่   ห้องสมุดชุมชนวดัอมรทายิการาม   ห้องสมุดวดัหวักระบือ

ห้องสมุดชุมชนวดัคฤหบดี  ห้องสมุดชุมชนวดัพุทธบูชา ห้องสมุดชุมชนวดัหลกัสาม  ห้องสมุด

ชุมชนวดัศาลาแดง  หอ้งสมุดชุมชนศูนยบ์ริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตดินแดง  ห้องสมุดชุมชน

โชติวฒัน์  ห้องสมุดชุมชนบ่อนไก่   ห้องสมุดชุมชนวดัสุนทรธรรมทาน  ห้องสมุดชุมชนบา้นพกั

ราชการ  กรมแพทยท์หารบก  หอ้งสมุดชุมชนสวนสัตวดุ์สิต หอ้งสมุดชุมชนแฟลตลือชา  ห้องสมุด

ชุมชนศูนยส์วสัดิภาพเด็กเยาวชนและสตรี  ห้องสมุดชุมชนบา้นพกัทหารเรือทุ่งมหาเมฆ  ห้องสมุด

ชุมชนพระดาบสวาสุกี  ห้องสมุดชุมชนซอยวดัมหาพฤฒาราม  ห้องสมุดชุมชนวดับางนานอก  

ห้องสมุดชุมชนศูนยก์ารเรียนชุมชนวดัยาง  ห้องสมุดชุมชนเกาะกลาง  ห้องสมุดชุมชนบางคอ

แหลม  ห้องสมุดชุมชนบึงพระรามเกา้พฒันา  ห้องสมุดชุมชนศูนยก์ารเรียนชุมชนวดัสาครสุ่นราช

ชาสรรค์  ห้องสมุดชุมชนวดัทองบน  ห้องสมุดชุมชนประดิษฐ์โทรการ ห้องสมุดชุมชนภาษีเจริญ  

ห้องสมุดชุมชนแฟลต 11-18  ห้องสมุดชุมชนวดัสามคัคีพฒันา   ห้องสมุดชุมชนวดับางเพ็งใต ้ 

ห้องสมุดชุมชนคหบาท  คหสถาน 4  ห้องสมุดชุมชนวดัพรพระร่วงประสิทธิ  ห้องสมุดชุมชน      

วดัสีกนั(พุทธสยาม)  ห้องสมุดชุมชนบาหยนั  ห้องสมุดชุมชนวดัปากบึง  รวมทงัสิน จาํนวน 40 

แห่ง  

3.หอ้งสมุดชุมชนทีดาํเนินการโดยสาํนกังานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อธัยาศยั  (กศน.) ขอ้คน้พบทีไดมี้รายละเอียดดงันี 

  ห้องสมุดชุมชนอาํเภอบรรพตพิสัยจงัหวดันครสวรรค์  ตงัอยู่ทีบริเวณชุมชนวดัส้มเสียว 

ให้บริการการอ่านหนังสือ ยืมหนังสือ และสืออินเทอร์เน็ต เป็นแหล่งให้ความรู้ประจาํชุมชน          

มีหนงัสือต่างๆ มากมาย  อาทิเช่น หนงัสือพิมพต่์างๆ หนงัสือ  วารสารรายสัปดาห์ หนงัสือการ์ตูน

หนงัสือแปล  หนงัสือนวนิยาย   บทประพนัธ์ และยงัมีหนังสืออา้งอิงต่างๆอีกมากมาย    ดา้นสือ
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อินเทอร์เน็ต มีคอมพิวเตอร์ให้ใช้ศึกษาคน้ควา้จาํนวน  2 เครืองให้ประชาชนทวัไปใช้งานทงั

ทางด้านการใช้งานทวัไป และการหาขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต  ห้องสมุดชุมชน กศน.ทุ่งเขาหลวง

อาํเภอทุ่งเขาหลวง  จงัหวดัร้อยเอ็ด ห้องสมุดเพือประชาชนตังอยู่ชัน 2 ของทีว่าการอาํเภอ            

ทุ่งเขาหลวงเป็นพืนทีได้รับการใช้ประโยชน์อย่างมากทุกตารางนิว   เครืองมือสือสารอย่าง            

ไร้พรมแดน อินเตอร์เน็ต ขอ้มูลด้านการศึกษาบริการอย่างประทบัใจของผูม้าเยือนห้องสมุดเพือ

ชุมชน เป็นอีกมุมหนึงทีน่าสนใจอย่างยิง มีเอกสารวิชาการ วรรณกรรม นวนิยาย  วิทยาศาสตร์ 

โหราศาสตร์ บนัเทิง มีครูคอยแนะนาํอย่างใกล้ชิด ห้องสมุดศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียนอาํเภอ      

ทุ่งเขาหลวง จังหวดัร้อยเอ็ด เพือชุมชนผูรั้กการอ่าน สมัครสมาชิกไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย รวม

ห้องสมุดชุมชนทีดาํเนินการโดยสํานกังานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั  (กศน.)  

มี จาํนวน 2 แห่ง   

4. ห้องสมุดชุมชนทีดาํเนินการโดยวดัจากเว็บไซต์ พบว่ามีห้องสมุดชุมชนวดัย่านยาว  

ตําบลวงฆ้อง  อําเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลก  ดําเนินการสร้างห้องสมุดชุมชนโดย                

พระประมาณ  วรญาโณ รับบริจาคสือ หนงัสือ  วารสารประเภทธรรมะ  ห้องสมุดชุมชนวดัดอนนา

ยาง  ตาํบลดอนสมบูรณ์  อาํเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสินธ์ุ โดยคณะกรรมการวดัและชุมชนร่วมกนั

สร้างห้องสมุดชุมชนเพือคนทุกเพศ  ทุกวยัในชุมชน   ห้องสมุดชุมชนวดัไชยศรี  บ้านสาวะถี  

อาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น  หอ้งสมุดประจาํตาํบลวดับุญนาครักขิตาราม  ตาํบลนครนายก  อาํเภอ

เมือง  จงัหวดันครนายก  ห้องสมุดวดัแคนางเลิงหรือวดัสุนทรธรรมทาน จดัตงัเพือให้เด็กๆ ใน

ชุมชนรักการอ่านหนังสือ    ห้องสมุดอารีย์เ ป็นห้องสมุดประชาชนทีสร้างขึนในบริเวณ                 

วดัโกสินารายณ์ ตาํบลท่าผา อาํเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี  สร้างโดยกลุ่มนาํตาลวงัขนายเพือ

บริการชุมชน รวมหอ้งสมุดชุมชนทีดาํเนินการโดยวดั มีจาํนวน 5 แห่ง 

5. ห้องสมุดชุมชนทีดาํเนินการโดยโรงเรียน  มีดงันี  ห้องสมุดชุมชนตาํบลฉลองโรงเรียน

บา้นฉลอง ตาํบลฉลอง อาํเภอเมือง จงัหวดัภูเก็ต หอ้งสมุดตาํบลปิงหลวง ตงัอยูใ่นโรงเรียนปิงหลวง

ตาํบลปิงหลวง อาํเภอนาหมืน จงัหวดัน่าน  ห้องสมุดชุมชนเทศบาลตาํบลท่าผาตงัอยู่ในบริเวณ

โรงเรียนวดับา้นฆอ้งน้อย  อาํเภอบา้นโป่ง  จงัหวดัราชบุรี  ห้องสมุดชุมชนจนัทิมาธรโรงเรียน     

รัตนบุรี  อาํเภอรัตนบุรี  จงัหวดัสุรินทร์ ห้องสมุดเดลินิวส์ สร้างห้องสมุดให้โรงเรียนตระเวน
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ชายแดนบา้นประตูด่าน  ตาํบลบา้นเก่า  อาํเภอเมือง  จงัหวดักาญจนบุรี  ห้องสมุดชุมชนโรงเรียน

บา้นใหม่พฒันา  อาํเภอสังขละบุรี  จงัหวดักาญจนบุรี และห้องสมุดชุมชนโรงเรียนวดัเลขธรรม

กิตติ  อาํเภอบางนา จงัหวดันครนายก รวมหอ้งสมุดชุมชนทีดาํเนินการโดยโรงเรียนมีจาํนวน 7 แห่ง 

6. ห้องสมุดชุมชนทีดาํเนินการโดยเอกชนไดแ้ก่ สมาคมไทสร้างสรรค์สร้างห้องสมุดใน

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จาํนวน 12 แห่ง กบั  1 โครงการ ดงันี 

1. ห้องสมุดเด็กและครอบครัว   ก่อตงัและเปิดให้บริการการเรียนรู้แก่เด็กและ

ครอบครัวในจงัหวดัขอนแก่น และใกลเ้คียงมาตงัแต่วนัที 26 กุมภาพนัธ์  2543 ดว้ยหนงัสือ 200 

เล่ม ต่อมาไดย้า้ยไปทีตงัชวัครัวบนถนนเลียบบึงทุ่งสร้าง จงัหวดัขอนแก่น ตงัแต่กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 

2545 จนกระทงัไดรั้บการสนบัสนุนจากสมาชิกและผูมี้จิตใจอนัเป็นกุศล อาทิ บริษทัผลิตไฟฟ้า 

จาํกดั (มหาชน) และมูลนิธิ ศ.สังเวียน อินทรวิชัย และสมาชิกห้องสมุดระดมทุนจดัซือทีดินเพือ

ก่อสร้างห้องสมุดถาวรขึนเพือเป็นศูนยบ์ริการดา้นสือ และความรู้แก่เครือข่ายห้องสมุด และชุมชน

ต่างๆ ทีสมาคมไทสร้างสรรคใ์หก้ารสนบัสนุน (ประมาณ 150 ชุมชน) ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ภาคเหนือ และภาคใต ้ หอ้งสมุดเด็กและครอบครัว ไดเ้ปิดใหบ้ริการตงัแต่วนัที 27 กุมภาพนัธ์  2550  

เพือสนบัสนุนการเรียนรู้ การศึกษาวจิยัดา้นการพฒันาเด็กปฐมวยัและครอบครัว ทงัเป็นพืนทีพฒันา

บุคลากรดา้นการพฒันาเด็กปฐมวยัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ปัจจุบนัสมาชิกห้องสมุดเด็กและ

ครอบครัวไดไ้ปใช้บริการทีห้องสมุดเด็กสวนดอกคูนทีสมาคมไทสร้างสรรค์บริหารจดัการโดย

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลนครขอนแก่น ตงัแต่วนัที 11 มิถุนายน  2549  ณ       

บึงแก่นนคร 

2. ห้องสมุดเด็กนาทอง   ก่อตงัขึนโดยสมาคมไทสร้างสรรค์ประสานขอรับทุน

สนบัสนุนจาํนวน 270,000  บาท จากสถานทูตเนเธอร์แลนด์ กรุงเทพฯ เพือใช้ในการก่อสร้าง

จาํนวน 70,000 บาท และส่วนทีเหลือเพือการจดัซือหนงัสือทีผา่นการคดัเลือกจากห้องสมุดเด็กและ

ครอบครัวจาํนวน 1,700 เล่ม ห้องสมุดเด็กนาทอง ก่อสร้างขึนโดยผูน้ําชุมชน และผูป้กครอง

จนกระทงัสามารถเปิดให้บริการเด็กๆ และศูนยพ์ฒันาเด็กรายรอบ จาํนวน 10 ศูนย ์(25 หมู่บา้น) 

ตงัแต่วนัที 25 สิงหาคม 2546 ผา่นการบริหารจดัการโดยผูน้าํชุมชนและครูพีเลียงปัจจุบนัห้องสมุด

เด็กนาทองเป็นตน้แบบในดา้นการจดัสภาพแวดลอ้ม และการออกแบบอาคารสาํหรับชุมชนอืนๆ 
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3. ห้องสมุดเด็กโนนเมือง องค์การบริหารส่วนตาํบลยางท่าแจง้ อาํเภอโกสุมพิสัย

จังหวัดมหาสารคามเป็นผู ้รับดําเนินการปรับปรุงอาคารทีไม่ได้ใช้แล้วเป็นห้องสมุด  โดย

งบประมาณ องคก์ารบริหารตาํบลท่ายางแจง้ ปี 2551 จาํนวน 30,000 บาทเพือปรับปรุงหลงัคาและ

ห้องนําทงันีทางองค์การบริหารตาํบลท่ายางแจ้ง ได้ทาํการจดัจ้างเจ้าหน้าทีดูแลห้องสมุดเป็น

เบืองตน้แลว้  ภายหลงัการปรับปรุงอาคารให้อยูใ่นสภาพพร้อมใชง้านสโมสรโรตารีแก่นคูนจะให้

การสนบัสนุนสือ และหนงัสือจาํนวน 110,000 บาท 

4. หอ้งสมุดเด็กบะยาว   สนบัสนุนงบประมาณการก่อสร้างโดยองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลกุดกวา้ง ผ่านการจดักระบวนการเรียนรู้จากโครงการพฒันาเด็กปฐมวยัในชนบทด้วยการ    

เล่านิทานอ่านหนงัสือใหเ้ด็กฟัง และหนงัสือทีไดรั้บจากสโมสรโรตารีบางรัก ผา่นการประสานงาน

ของสมาคมไทสร้างสรรค์  ห้องสมุดเด็กบะยาว เปิดให้บริการเด็กในชุมชนบะยาว  และชุมชน      

รายรอบภายในวนัที  29  กรกฎาคม 2549 โดยองค์การบริหารส่วนตาํบลกุดกวา้งเป็นผูบ้ริหาร

จดัการร่วมกบัชุมชน 

5. ห้องสมุดเด็กบา้นม่วง   ก่อตงัขึนโดยความร่วมมือระหว่างผูน้าํชุมชน ครูพีเลียง

องค์การบริหารส่วนตาํบลบา้นทุ่ม สมาคมไทสร้างสรรค์และการสนับสนุนบางส่วนจากมูลนิธิ    

ภูมิปัญญา โดยชุมชนดาํเนินการก่อสร้างเองทงัหมด เปิดให้บริการมาตงัแต่วนัที 13 กุมภาพนัธ์ 

2548  และให้บริการเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กรายรอบจาํนวน 9 ศูนย ์บริหารจดัการโดยครูพีเลียง

และผูน้าํชุมชน   ห้องสมุดเด็กบา้นม่วงนบัเป็นแหล่งเรียนรู้ทีเด็กๆ และเยาวชนเขา้ใช้บริการมาก

ทีสุด 

6. ห้องสมุดเด็กบ้านแฮด  ก่อตังขึนโดยความพยายามของเครือข่ายครูพีเลียง        

ศูนยพ์ฒันาเด็กในพืนทีกิงอาํเภอบา้นแฮด จาํนวน 6 ศูนย ์ตงัแต่การหาทุนโดยการทอดผา้ป่าจาก  

ทุกหมู่บา้นร่วมกนัการออกรายการโทรทศัน์ และขอรับบริจาคจากชุมชน รวมทงัร่วมกนัลงมือ

ก่อสร้างดว้ยตนเองโดยสมาคมไทสร้างสรรคส์นบัสนุนหนงัสือทีผา่นการคดัสรรแลว้ จาํนวน 1,700  

เล่ม หอ้งสมุดเด็กบา้นแฮดเปิดใหบ้ริการชุมชนบา้นหนองขาม และเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กมาตงัแต่

วนัที 4  กรกฎาคม 2547  บริหารจดัการโดยเครือข่ายครูพีเลียงกิงอาํเภอบา้นแฮด จาํนวน 15 คน

ผลดัเปลียนกนัเดินทางไปดูแลและใหบ้ริการเด็กดว้ยความเตม็ใจในทุกวนัหยดุสุดสัปดาห์ 
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7. ห้องสมุดเด็กโพธิกลาง เป็นห้องสมุดเด็กแห่งแรกทีสมาคมไทสร้างสรรค์

สนบัสนุนการก่อตงัขึนในชุมชน โดยเงินบริจาคจากการทอดผา้ป่าหนงัสือดีสําหรับเด็กในชนบท

ร่วมกบัพนัธมิตร 14 องค์กร (อาทิมูลนิธิหนงัสือเพือเด็กและมูลนิธิวิจยัและพฒันาอนามยั) โดย

ชุมชนร่วมกนัก่อสร้างห้องสมุดเด็กโพธิกลาง มีหนงัสือ ภาพสําหรับเด็กวรรณกรรมเยาวชน และ

สารานุกรมต่างๆ รวม 2,200 เล่ม ให้บริการศูนยพ์ฒันาเด็กเครือข่ายจาํนวน 6 ศูนย ์ในพืนทีอาํเภอ

โกสุมพิสัย และอาํเภอกุดรัง จงัหวดัมหาสารคามมาตงัแต่วนัที 17 พฤศจิกายน 2545 

8. ห้องสมุดเด็กภูเวียง  ก่อตงัขึนโดยโครงการพฒันาเด็กปฐมวยัในชนบทดว้ยการ 

เล่านิทานอ่านหนงัสือให้เด็กฟังทีสมาคมไทสร้างสรรค์ดาํเนินการโดยการสนบัสนุนงบประมาณ

จากสํานกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ห้องสมุดเด็กภูเวียงเปิดให้บริการ

เด็กๆในพืนทีอาํเภอภูเวยีงตงัแต่วนัที 29 กุมภาพนัธ์ 2547 มีหนงัสือ สาระความรู้ และบนัเทิงบริการ

เด็กๆและเยาวชน จาํนวนกวา่ 6,000 เล่ม โดยมีเด็กๆและเจา้หนา้ทีสมาคมฯร่วมกนัจดัการ 

9. ห้องสมุดเด็กเวียงเก่า  โดยการสนบัสนุนงบประมาณการก่อสร้างจากองค์การ

บริหารส่วนตาํบลในเมืองและความร่วมมืออนัเขม้แข็งของผูน้าํชุมชน 3  ตาํบล (ผูใ้หญ่บา้น กาํนนั 

พระสงฆ์ ครู เครือข่ายผูดู้แลเด็ก จาํนวน 6  ศูนย ์ผูน้าํเยาวชนผูบ้ริหารและสมาชิกองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบล รวมทงัผูป้กครอง) สมาคมไทสร้างสรรค์สนบัสนุนการพฒันากระบวนการก่อตงัใน

รูปการประชุมเชิงปฏิบติัการ และจดัเวทีการเรียนรู้ภายใตโ้ครงการพฒันาเด็กปฐมวนัในชนบทดว้ย

การเล่านิทานอ่านหนังสือให้เด็กฟังห้องสมุดเด็กเวียงเก่าเปิดให้บริการเด็กและเยาวชนในพืนที     

กิงอาํเภอเวียงเก่า จงัหวดัขอนแก่น ตงัแต่วนัที 29  กนัยายน 2549 และบริหารจดัการโดยเครือข่าย 

ครูพีเลียงศูนยพ์ฒันาเด็ก จาํนวน 7 ศูนย ์

10. ห้องสมุดเด็กสวนดอกคูน  สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างจากเทศบาล     

นครขอนแก่นเพือให้เด็กๆ และครอบครัวในพืนทีจงัหวดัขอนแก่นมีแหล่งเรียนรู้และการพกัผ่อน  

ทีดีสมาคมไทสร้างสรรค์สนับสนุนการออกแบบอาคาร  ออกแบบพืนทีเรียนรู้รายรอบให้

ขอ้เสนอแนะดา้นการบริหารจดัการและการจดักิจกรรมการเรียนรู้สาํหรับสมาชิก 

11. หอ้งสมุดเด็กหนองเขือนชา้ง  ดว้ยความมุ่งมนัของผูน้าํชุมชนส่วนหนึงทีหวงัจะ

ไดเ้ห็นแหล่งเรียนรู้สําหรับลูกหลานทีเกิดขึนจึงพยายามทุกวิถีทางทีจะสร้างห้องสมุดเด็กขึนมาให้
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ได้ภายหลงัจากทีโครงการพฒันาเด็กปฐมวยัในชนบทด้วยการเล่านิทาน อ่านหนังสือให้เด็กฟัง

สมาคมไทสร้างสรรค ์ไดจ้ดัเวทีเรียนรู้ขึนในเดือนสิงหาคม 2546  และสนบัสนุนหนงัสือและสือ

โดยสโมสรโรตารีแก่นคูน จงัหวดัขอนแก่น จาํนวน 110,000 บาท 

12.ห้องสมุดเด็กหวันาหม่อ  ก่อตงัขึนโดยทรัพยากรของชุมชนภายใตก้ารนาํของผูน้าํ

ชุมชน และเจา้อาวาสวดัโพธิยาวาส ซึงไดร่้วมกนัระดมทุนและออกแรงก่อสร้างห้องสมุดเด็กขึน

ภายในบริเวณวดัสนับสนุนการประสานงานโดยโครงการพฒันาเด็กปฐมวยัในชนบทด้วยการ     

เล่านิทานอ่านหนงัสือให้เด็กฟัง และสนบัสนุนหนงัสือและสือโดยสโมสรโรตารีแก่นคูน จงัหวดั

ขอนแก่น จาํนวน 110,000 บาทเพือเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ใหก้บัเด็กในชุมชนรวมถึงเป็นสือส่งเสริม

การพฒันาเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กใหก้บัครูพีเลียงอีกดว้ย 

โครงการรถนิทานเด็กไท  สนบัสนุนโดย Bernard Van  Leer  Foundation ให้บริการ

ชุมชนอยู่ในเขตอาํเภอภูเวียง หนองเรือ และกิงอาํเภอหนองนาคาํ มาตงัแต่พ.ศ. 2547 ฉะนัน

หอ้งสมุดชุมชนทีดาํเนินการโดยสมาคมไทสร้างสรรคที์สร้างห้องสมุดในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

รวมทงัสินเป็นจาํนวน 12 แห่ง กบั  1  โครงการ 

7. ห้องสมุดทีสร้างและดาํเนินการโดยมูลนิธิ  มีรายละเอียดดงันี 

1. มูลนิธิสิกขาเอเชีย สร้างห้องสมุด “บา้นนิทาน” บา้นหลงัทีสามในชุมชนคลองเตย

หอ้งสมุดบา้นนิทาน ชุมชน 70 ไร่ คลองเตยกรุงเทพฯ  เพราะเชือวา่หอ้งสมุดคือ รากแกว้ทีสําคญัใน

การสร้างเสริมความรู้และสติปัญญา จึงมีการเลือกสรรและแนะนาํหนงัสือดีทีมีคุณภาพให้กบัเด็กๆ

ในชุมชนรวมทงัปลูกฝังในเรืองของกฎ กติกา มารยาทการใชห้้องสมุดอนัจะเป็นการบ่มเพาะไปสู่

การเป็นนักอ่านทีมีคุณภาพ  ห้องสมุดถาวรได้แก่ห้องสมุดบา้นนิทาน ชุมชน 70 ไร่ คลองเตย 

กรุงเทพฯ  ห้องสมุดชุมชนสวนพลู  เขตสาทรกรุงเทพฯ  ห้องสมุดชุมชนเชือเพลิงพฒันา เขต     

ยานนาวา กรุงเทพฯ  หอ้งสมุดบา้นเชียงคาน อาํเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย ห้องสมุดบา้นสวาย  อาํเภอ

เมือง จงัหวดัสุรินทร์ บา้นเด็กและหนงัสือพรุเตียวอาํเภอตะกวัป่า จงัหวดัพงังา บา้นเด็กและหนงัสือ

คุระบุรี จงัหวดัพงังา จงัหวดัพงังาศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนและวฒันธรรมมง้ ตาํบลขุนควร อาํเภอปง 
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จงัหวดัพะเยา  และหอ้งสมุดบา้นในไร่อาํเภอทา้ยเหมือง จงัหวดัพงังา ซึงแต่ละแห่งพยายามผลกัดนั

ใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการเป็นเจา้ของรวมหอ้งสมุดทีมูลนิธิสิกขาเอเชียสร้างขึนมีทงัหมด  9  แห่ง 

สําหรับปัญหาของห้องสมุดในความดูแลของมูลนิธิฯทีประสบอยู่ในขณะนีคือถ้าสร้าง

ห้องสมุดถาวรขึนแลว้และไม่สามารถดูแลต่อได ้ห้องสมุดก็จะไม่เกิดการพฒันาและถูกปล่อยให ้ 

รกร้างฉะนนัสิงทีมูลนิธิฯพยายามทาํคือการเขา้ไปพดูคุยกบัชุมชนใหเ้ขา้ใจและเห็นความสําคญัของ

ห้องสมุดสําหรับห้องสมุดถาวรในชุมชนต่างจงัหวดันันสิงสําคัญคือ เงินทุนหล่อเลียงซึงก็คือ

องคก์รบริหารส่วนตาํบล (อบต.) ฉะนนัเราจึงพยายามผลกัดนัให้ห้องสมุดขึนอยูก่บัการบริหารของ 

องค์กรบริหารส่วนตาํบล สําหรับห้องสมุดถาวรในกรุงเทพฯ ก็จะพยายามผลกัดันให้เขา้ไปอยู ่   

การดูแลของเขตต่อไป  ชุติมา ซือสัตยเ์บญจกุล ผูป้ระสานงานโครงการห้องสมุดมูลนิธิสิกขาเอเชีย   

กล่าวว่าห้องสมุดบา้นนิทานในชุมชนคลองเตยมีกิจกรรมเสริมทกัษะต่างๆทีจดัเตรียมไวใ้ห้ทุกคน

เขา้มาแสวงหาความรู้  ความบนัเทิงจากแหล่งความรู้นอกตาํรา โครงการห้องสมุดจึงเป็นอีกหนึง

โครงการของมูลนิธิสิกขาเอเชียทีทาํงานดา้นส่งเสริมการอ่าน และอนุรักษ์วฒันธรรมไทยรวมทงั

เป็นแหล่งความรู้ของชุมชนและประชาชนทวัไป และเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ทีมีทงัสาระความ

สนุกเพลิดเพลินตลอดจนความบนัเทิงสําหรับเด็ก กิจกรรมในห้องสมุดจะแบ่งเป็นมุมต่างๆ เช่น 

อ่านหนงัสือเด็ก, อ่านหนงัสือผูใ้หญ่, ของเล่น, ประดิษฐ์, เล่านิทาน ฯลฯ ซึงผูม้าใชบ้ริการจะเขา้

ร่วมกิจกรรมตามทีตนเองสนใจ  ห้องสมุดมูลนิธิสิกขาเอเชียยงันบัเป็นบา้นหลงัทีสามของเด็กๆ  ก็

วา่ไดเ้พราะตอนเช้าเด็ก ๆ ก็ไปโรงเรียน หลงัเลิกเรียนเด็กก็มาห้องทีห้องสมุดเด็กทุกคนมีเหตุผล

ของตวัเองว่าจะมาทาํอะไรทีห้องสมุด หลายคนมาอ่านหนังสือ ทีบ้างก็นังอ่าน บ้างก็นอนอ่าน    

บางคนมายืมหนงัสือไปอ่านทีบา้น  บางคนมาเพือฟังนิทานเพราะไม่เคยมีใครเล่านิทานให้ฟังเลย 

บางคนมาช่วยทาํงาน บางคนมาซ้อมรํา มาวาดรูป มาเล่นของเล่น เพราะทีบา้นไม่มีของเล่นดีดีหรือ

มาวงิเล่นเพราะในชุมชนไม่มีทีใหเ้ด็กเล่น มาพดูคุยกบัเจา้หนา้ทีเพราะทีบา้นไม่มีใครอยู ่ ผูป้กครอง

จะรู้สึกว่าลูกปลอดภยัถา้หลงัเลิกเรียนแลว้ลูกมาอยู่ทีห้องสมุด  เด็กๆ จะไม่ยอมกลบับา้นจนกว่า

ห้องสมุดจะปิดซึงในความเป็นจริงพบวา่ผูป้กครองส่วนใหญ่ไม่มีเวลาดูแลบุตรหลาน และภายใน

ชุมชนไมมี่สนามใหเ้ด็กเล่น  เด็กๆ เหล่านีไดท้าํกิจกรรมทาํให้ห้องสมุดนิทานเป็นอีกทางเลือกหนึง

ของเด็ก ๆ 
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 2. มูลนิธิเฮลเวิร์ค  ออสเตรีย (Hilfswerk Austria) สร้างห้องสมุดศูนยร์วมใจออสเตรีย-ภูเก็ต
(ชุมชนร่วมสะพานพูนผล  ตาํบลรัชฎา) ก่อสร้างด้วยงบประมาณของมูลนิธิเฮลเวิร์ค  ออสเตรีย

(Hilfswerk  Austria) โดยการประสานงานผา่นสถานทูตออสเตรียประเทศไทย  ทีเห็นนาํใจอนัดีงาม

จาก องค์การบริหารส่วนจงัหวดัภูเก็ตทีเป็นศูนยช่์วยเหลือแก่ชาวต่างชาติ  โดยเฉพาะนกัท่องเทียว

ชาวออสเตรียทีประสบภยัคลืนยกัษ์สึนามิ  ในปี พ.ศ. 2547 จึงประสงค์ตอบแทนโดยสร้างศูนย์

พฒันาคุณภาพชีวิตชาวภูเก็ตในพืนทีชุมชนสะพานร่วมและเกาะสิเหร่ทีประกอบอาชีพประมงเป็น

หลกั  หอ้งสมุดแห่งนีจึงออกแบบเหมือนประภาคารทีส่องสวา่งนาํทางเรือประมงกลบับา้นทีอบอุ่น

ให้ชือวา่ “ประภาคารแห่งชีวิต”สร้างเป็นอาคารสองชนั  ชนัแรก เป็นห้องอ่านหนงัสือสําหรับเด็ก

เล็ก   ชนัที 2  สําหรับเด็กโตหรือผูใ้หญ่  ให้บริการหนงัสือทุกประเภท  โดยเฉพาะหนงัสือเพือ    

การเรียนรู้แก่เด็กในชุมชนทีมีฐานะยากจน และดอ้ยโอกาสทางการศึกษา 

 3.มูลนิธิบา้นนกขมิน  อาํเภอหนองฉาง  จงัหวดัอุทยัธานี สร้างห้องสมุดบา้นดินจากรายได้

ในการจดัโครงการ “ประกวดซานตา้คิดส์” ทูตนอ้ยเพือเพือนดอ้ยโอกาสนายประเจน  ปะนนัตงัผูช่้วย

ผูอ้าํนวยการมูลนิธิบา้นนกขมิน  ผูบุ้กเบิกสร้างบา้นดินให้เด็กกาํพร้าและเด็กเร่ร่อน  เปิดเผยว่า

มูลนิธิบา้นนกขมินก่อตงัขึนเพือช่วยเหลือเด็กทีประสบปัญหาครอบครัว  พ่อแม่ทอดทิงจนตอ้งมา

อาศยัตามทีสาธารณะซึงเสียงต่อการถูกทารุณทางร่างกายและจิตใจ  และตกเป็นเครืองมือในการก่อ

อาชญากรรม เช่น ขายบริการทางเพศ และยาเสพติด   ขณะนีมูลนิธิฯ ไดรั้บอุปการะเด็กประมาณ 

250 คน อาศยัอยู่กับครอบครัวอาสาสมคัรทงัในกรุงเทพฯ   ประจวบคีรีขนัธ์ เชียงใหม่  และ

สุโขทยั  ล่าสุดไดข้ยายครอบครัวไปทีจงัหวดัอุทยัธานี ซึงในเบืองตน้ไดเ้ตรียมสร้างบา้นดิน 1 หลงั

เพือรองรับเด็ก  10  คนไดใ้ชชี้วิตอยูก่บัครอบครัวใหม่อยา่งอบอุ่น ครอบครัวบา้นนกขมินหลงัใหม่

ตงัอยูที่ อาํเภอหนองฉาง  จงัหวดัอุทยัธานี  มีเนือที  7  ไร่ ไดรั้บบริจาคทีดินจากผูมี้อุปการคุณใน

จงัหวดั  และในช่วงทีผา่นมามูลนิธิฯ  และชาวบา้นไดร่้วมกนัพฒันาพลิกฟืนพืนทีใหเ้ป็นศูนยเ์รียนรู้

วิ ถี เกษตรพอเพี ยง  ปลูกข้าว เ ลี ย ง เ ด็ก   และจัด กิจกรรม ต่า งๆ  ให้ เ ด็ กใช้ เ วล าว่ า ง เ ป็น

ประโยชน์  ขณะเดียวกนัไดศึ้กษาขอ้มูลเกียวกบัวิธีการสร้างบา้นดินดว้ยตนเอง  จากการลงพืนทีดู

งานกวา่ 2 ปี  และประสานกลุ่มอาสาสมคัรบา้นดินดอทคอมเป็นทีปรึกษาทุกขนัตอนและช่วยฝึกสอน

ชาวบา้นทาํบา้นดินจะสร้างบา้นดินหลงัแรกเสร็จในปี  2553  หลงัจากนนัก็จะสร้างห้องสมุดบา้นดิน

เพิมอีกหนึงหลัง เพือเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้สําหรับเด็กและชาวบ้านในชุมชนได้รับสนับสนุน
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งบประมาณสร้างห้องสมุดบา้นดินจากรายไดใ้นการจดัโครงการ “ประกวดซานตา้คิดส์”  ทูตนอ้ยเพือ

เพือนด้อยโอกาสโครงการสร้างบ้านดินให้เด็กกาํพร้ามีทงัหมด 4 หลัง ขนาดเนือที 4x6 เมตร มี

หอ้งนาํ  มีค่าใชจ่้ายในการก่อสร้างประมาณ 50,000 บาท สาเหตุทีเลือกสร้างบา้นดินเพราะประหยดั

เ งินและทรัพยากรธรรมชา ติฤ ดู ร้อน  เ ย็นสบายหน้าหนาวก็ ช่ วยให้อบ อุ่นไม่ต้อง ซือ

เครืองปรับอากาศและเปลืองค่าไฟฟ้า  ส่วนความแข็งแรงของบ้านดินเทียบเท่าสร้างด้วย

คอนกรีต  แต่ตอ้งผสมปูนซีเมนตใ์นดินไม่เกิน  10% เพือช่วยยึดอนุภาคดินเขา้ไวด้ว้ยกนัและยงัคง

คุณสมบติัในการหายใจของดิน 

 มูลนิธิบา้นนกขมินก่อตงัเมือปี  2532  เพือจดัหาปัจจยั  4  และสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่เด็ก

ทีมีปัญหาครอบครัว เจา้หนา้ทีออกสํารวจตามสถานทีสาธารณะต่างๆ  เช่น สนามหลวง  อนุสาวรียช์ยั

สมรภูมิ  สวนลุมพินี เป็นต้น  และประสานงานกับกระทรวงพฒันาสังคมและความมันคงของ

มนุษย ์ เพือรับเด็กมาดูแลในรูปแบบครอบครัว โดยมีพ่อแม่อาสาสมคัร 1 คู่จะดูแลเด็กกลุ่มนีไม่เกิน 10 

คน เด็กทุกคนจะสืบประวติัจากฐานทะเบียนราษฎร์ใชว้ิธีพูดคุยทาํความเขา้ใจ และเปิดโอกาสตดัสินใจ

อย่างอิสระว่าต้องการจะมาอยู่กบัมูลนิธิหรือไม่เพือเป็นการให้ชีวิตใหม่แก่เด็กยากไร้ได้มีทียืนใน

สังคม  ฝึกให้รู้จกัคุณค่าชีวิตและพึงพาตนเองได ้ ไม่ตอ้งเป็นภาระหรือสร้างปัญหาความเดือดร้อนกบั

ผูอื้น  และยงัเป็นการช่วยเหลือประเทศชาติอีกด้วย    ปัจจุบนัครอบครัวในมูลนิธิบา้นนกขมินที

กรุงเทพฯ  มี  5  ครอบครัว  แบ่งเป็นบา้นเด็กชาย 3 หลงับา้นเด็กหญิง 1 หลงัและบา้นนักศึกษา

ส่วนทีจงัหวดัสุโขทยัมี 4 ครอบครัว จงัหวดัเชียงใหม่ มี 3 ครอบครัว จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ มี

บา้นนักศึกษาและค่ายกิจกรรม  และจงัหวดัเชียงราย เป็นศูนยบ์าํบดัยาเสพติดมี20คนค่าใช้จ่าย

ในการดูแลประมาณ  3,000 บาทต่อเดือนต่อเด็กหนึงคน (ไทยโพสต์:2552) รวมห้องสมุดที

สร้างและดาํเนินการโดยมูลนิธิ  มีจาํนวนทงัสิน 11 แห่ง 

8.หอ้งสมุดชุมชนทีดาํเนินการโดยชุมชน 

  ห้องสมุดชุมชนหนองผาํตาํบลแสนสุข อาํเภอวารินชําราบจงัหวดัอุบลราชธานี

เกิดขึนจากมติของคนในชุมชนทีเห็นพอ้งตอ้งกนัวา่ควรเจียดพืนทีส่วนหนึงประมาณ32ตารางเมตร 

จากพืนทีชุมชนทงัหมด 1 ไร่ 3 งาน ซึงเดิมเป็นศาลาอเนกประสงค์ชุมชนปรับใหม่ให้กลายเป็น

อาคารห้องสมุดโดยใช้ดอกเบียจากกองทุนออมทรัพยข์องชุมชน ประมาณ 1.5 หมืนบาทในการ
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ปรับสถานทีให้มีชนัวางหนงัสือ หนงัสือในห้องสมุดชุมชนไดจ้ากการระดมหนงัสือจากทุกคนใน

ชุมชนบา้นไหนมีหนังสืออะไรเมืออ่านจบแล้วก็จะนาํมาวางไวที้ชันหนังสือในห้องสมุดชุมชน

รวมถึงหนงัสือทีคนในชุมชนไปร่วมสัมมนาหรือร่วมงานต่างๆ แลว้ไดรั้บแจกมาก็จะนาํมาเก็บไว้

ทีนีเพือแบ่งปันใหค้นในชุมชนไดอ่้านหนงัสืออยา่งทวัถึง ปัจจุบนัในห้องสมุดหนองผาํจึงมีหนงัสือ

เอืออารีสารพดัประเภททงัหนงัสือแบบเรียน การ์ตูน นิทาน นิตยสาร นวนิยาย เอกสาร ปัจจุบนั

สํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั  อาํเภอวารินชาํราบ เขา้ร่วมโครงการ

ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ เพือทีจะได้รับการสนับสนุนสือการเรียนรู้ต่างๆ

โดยเฉพาะอย่างยิงการจดัระบบหนังสือ  นอกจากนีงบประมาณทีได้จากกรมพฒันาสังคมและ

สวสัดิการ สังกดักระทรวงความมนัคงและพฒันาทรัพยากรมนุษย  ์ จาํนวน 20,000 บาทสําหรับ    

ใชพ้ฒันาห้องสมุดโดยเฉพาะอยา่งยิงการจดัซือ และติดตงัชุดเครืองขยายเสียงเพือดาํเนินโครงการ

หนงัสือพิมพต์ามสายโดยใหเ้ด็กในชุมชนผลดัเปลียนเวรอ่านหนงัสือใหค้นในชุมชนฟัง 

ห้องสมุดชุมชนหนองผาํเป็นความตอ้งการของคนในชุมชนสามารถเกิดขึนไดจ้าก

คนในชุมชนเอง ร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมคิด และร่วมทาํโดยไม่จาํเป็นตอ้งรอเพียงความช่วยเหลือหรือ

งบประมาณจากหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง หรือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน (อปท.) เท่านัน

(พวงชมพ ูประเสริฐ2551) รวมหอ้งสมุดชุมชนทีดาํเนินการโดยชุมชน มีจาํนวน 1 แห่ง 

จากการทีผูว้ิจยัทาํการวิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสาร งานวิจยั  และข้อมูลจาก

เวบ็ไซต์ทีเกียวขอ้งกบัห้องสมุดชุมชน  จาํนวน 90 เรือง (ภาคผนวก จ หน้า 213-217) สรุปไดว้่า

หอ้งสมุดชุมชนทีมีการดาํเนินงานในประเทศไทยจากหลายหน่วยงาน ซึงเรียกชือต่างกนั ดงัทีกล่าว

มาขา้งตน้มีจาํนวนรวมทงัสิน  86 แห่ง กบั  1 โครงการ 

กรณตีัวอย่างห้องสมุดชุมชนในต่างประเทศ 

 ผูว้จิยัไดศึ้กษาขอ้มูลทางเวบ็ไซตจ์ากแนวคิดการดาํเนินงานห้องสมุดชุมชนในต่างประเทศ

โดยผูว้ิจยัเลือกกรณีตวัอย่างห้องสมุดชุมชนขนาดเล็กทีประสบความสําเร็จในการดาํเนินงานจาก

ประเทศสหรัฐอเมริกา  อินเดีย  แอฟริกาใต้ นามิเบีย สิงค์โปร์ และญีปุ่นซึงห้องสมุดชุมชนทงั         

6  แห่ง มีสภาพการดาํเนินงานทีแตกต่างกนั ซึงผูว้ิจยัคาดหวงัวา่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อผูที้สนใจ
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และมีความตอ้งการจะศึกษาเพือการประยุกต์ใช้ในการพฒันาห้องสมุดชุมชนตามแต่บริบทของ   

แต่ละทอ้งถิน มีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

 1. หอ้งสมุดขนาดเล็กทีสุดในประเทศสหรัฐอเมริกา (Best Small Library in America 2008, 

Chelsea District Library-A Michigan Model)เจา้หนา้ทีของห้องสมุดเมืองเชลซี (CDL), ไดส้ร้าง

แบบจาํลองสําหรับห้องสมุดขนาดเล็กทวัอเมริกามีการวิจยัร่วมมือกนัในเชิงรุกและการสร้างชุด

นวตักรรมของบริการทีหลากหลายจนได้รับรางวลัและห้องสมุดได้รับการสนับสนุนจากชุมชน

อยา่งเขม้แขง็อีกทงัไดรั้บความช่วยเหลือจากอาสาสมคัรหลายร้อยคนในทอ้งถินมีการทาํงานเป็นทีม

ของบรรณารักษแ์ละเจา้หนา้ทีห้องสมุดโดยให้อิสระและเสรีภาพทีจะสร้างสรรค์และเปิดช่องทาง

การให้บริการห้องสมุด  มีความสําเร็จจากการระดมทุนจากการเลือกตงัสามารถรวบรวมเงินและ

สร้างอาคารประวติัศาสตร์เพือใหบ้ริการชุมชน CDL (Chelsea District Library) ไดติ้ดตงัเทคโนโลยี

ใหม่ล่าสุดเพือความสะดวกใช้งานง่ายมากขึน ทีมการทาํงานเป็นอิสระ CDL (Chelsea District 

Library)ไดรั้บรางวลัหอ้งสมุดขนาดเล็กทีดีทีสุดในอเมริกา(Best  Small Library :2008) ทีสนบัสนุน

โดย Library Journal และ Bill & Melinda Gates Foundation CDL และตวัชีวดัความสําเร็จในการ

ตดัสินรางวลัทีนาํมาซึงขวญัและกาํลงัใจของพนกังานทีทาํงานเป็นทีมมีบริการทีดี  มีอาสาสมคัร

จาํนวนมาก   และมีเงินเป็นจาํนวนมากในการหมุนเวยีน(Library Journal :2008) 
2. ห้องสมุดชุมชนและศูนย์ทรัพยากรของเมืองมณีปุระ ประเทศอินเดีย (READ's 

Community Library and Resource Centre)โดย READ (Rural  Education  and  Development) 

กระบวนทศัน์ในการพฒันาชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาชนบทภูมิภาค  ใน

ปี ค.ศ.1950 เป็นตน้มา การพฒันามีขอ้จาํกดัในดา้นทุน   การมีส่วนร่วมในกิจกรรมพฒันาชุมชนซึง

ในทางปฏิบติัไม่เปิดโอกาสเนืองมาจากกลไกการดาํเนินการ   แนวทางการพฒันาชุมชนแบบมีส่วน

ร่วมตอ้งใช้กระบวนการตดัสินใจทีเพิมบทบาทของประชาชนในการตดัสินใจและการจดัการใน

เรืองของการพฒันาชุมชนดงันนัการพฒันาชุมชนแบบมีส่วนร่วมนบัเป็นกา้วสําคญัในการพฒันา

ชุมชนชนบทอินเดียเป็นประเทศกาํลงัพฒันาทีอตัราการอ่านออกเขียนไดต้าํมากประชาชนรู้หนงัสือ

ร้อยละตาํผูห้ญิง คนชายขอบและผูด้อ้ยโอกาสสาํหรับการพฒันาชนบทแบบยงัยืนนนั  คนในชุมชน

ชนบทควรจะรู้และสามารถเขา้ร่วมอย่างแข็งขนัในกิจกรรของชุมชนการพฒันาREADอินเดียได้

พฒันาชุมชนใช้แบบยงัยืน เพือการศึกษาและการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนทีคู่กนัแบบไม่แสวงหาผล

กาํไรวิธีการอ่านทีส่วนใหญ่เนน้การพฒันาการศึกษาของคนชนบทผา่นห้องสมุดชุมชนวิธีการอ่าน
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การพฒันาชุมชนรวมถึงการพฒันาเศรษฐกิจทีเป็นเสาหลกัของการพฒันาทางการศึกษาของพืนที

ได้รับเงินในการสร้างนวตักรรมเพือสนับสนุนทางการเงินผ่านห้องสมุด   สร้างโปรแกรมที

สนบัสนุนห้องสมุดสําหรับการดาํเนินงานปกติและการพฒันาในอนาคตห้องสมุดชุมชนหมายถึง

สถาบนัการศึกษาทอ้งถินนอกระบบการศึกษาอยา่งเป็นทางการในพืนทีหมู่บา้นทีมีการบริหารโดย

คนทอ้งถินเพือให้โอกาสการเรียนรู้ต่างๆ เพือการพฒันาชุมชนและการพฒันาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน 

แนวคิดของศูนยท์รัพยากรชุมชนคือศูนยชุ์มชนเป็นศูนยว์สัดุการศึกษาตลอดชีวิต ทาํหนา้ที

เป็นคลงัเก็บความรู้และขอ้มูลในมืออืน ๆในการสร้างพืนทีสําหรับชายและหญิงชุมชนเพือร่วมมือ

กนัทาํงานในช่วงของการริเริมการพฒันาห้องสมุดและศูนยข์อ้มูลมีความสําคญัและมีประสิทธิภาพ

ทรัพยากรธรรมชาติสาํหรับบุคคลองคก์รและหน่วยงานภาครัฐ  ห้องสมุดชุมชนช่วยเหลือประชาชน

ในทอ้งถินในการพฒันานิสัยการอ่านเอกสารทีทุกกลุ่มอายุและจากกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆด้วย

ความสะดวกห้องสมุด, เทคโนโลยีและขอ้มูลคนในทอ้งถินเป็นความรู้และพฒันาทกัษะหมู่บา้น

เป็นสถานทีทาํงานไดอ้ยู่ดว้ยการสร้างงานและการเขา้ถึงเทคโนโลยีทาํให้สมดุลลดช่องว่างเมือง

ชนบทผลทีไดแ้น่นอนมีผลต่อการเจริญเติบโตโดยรวมและการพฒันาของพืนทีบทบาทของห้องสมุด

เพือการพฒันาโดยภาพรวมของสังคมเน้นทีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของอินเดียห้องสมุดชุมชนหรือ

หอ้งสมุดชนบทหรือสิงทีเราเรียกชือมนัทีอยูใ่นมณีปุระเป็นสถาบนัทีสําคญั ดงันนัความรับผิดชอบ

จากรัฐบาลรวมทงัจาก  NGO และอืนๆ READ libraries ให้การช่วยเหลือโดยการสร้างห้องสมุด

ชุมชนกบักลยุทธ์ทางการเงินทียงัยืน ทงัห้องสมุดและโครงการสร้างรายไดอ้ยา่งยงัยืน และช่วยให้

อาสาสมคัรทีมีความกระตือรือร้นทีจะเรียนรู้เกียวกบัการพฒันาชุมชนเพือรวบรวมประสบการณ์

เกียวกบัเรืองของชุมชนและเพือคนทีมีความจาํเป็นในการใชบ้ริการ 

3. ห้องสมุดชุมชนโบดา้แบงค์ (Bodibeng Community Library) ทีสร้างในชวาสวอนกึ

(Soshanguve) แอฟริกาใต้  ห้องสมุดชุมชนตงัอยู่ในท้องถินทียากจนและด้อยโอกาสของเมือง  

ชวาสวอนกึม (Soshanguve) อยู่ทางตอนเหนือเป็นแหล่งอาชญากรรมการทาํร้ายการไม่รู้หนังสือ

ของคนในแอฟริกาใต ้  กระบวนการของการสร้างหอ้งสมุดและศูนยข์อ้มูลเพือชุมชน และห้องสมุด

มีเงินงบประมาณจาํกดัห้องสมุดชุมชนกลายเป็นสัญลกัษณ์ของความหวงั    การให้บริการเป็น
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เป้าหมายของคนส่วนใหญ่ทีรับรู้ถึงประโยชน์ของขอ้มูลและการรู้หนงัสือและวฒันธรรมประเพณี 

และการเขา้ถึงขอ้มูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพือการเสริมสร้างพลงัทางเศรษฐกิจและการสร้าง

งานชวาสวอนกึม (Soshanguve) เป็นเมืองดอ้ยพฒันามากทีคนส่วนใหญ่ไม่สามารถเขา้ถึงการใชน้าํ

และไฟฟ้าการจะทาํใหชุ้มชนตระหนกัถึงความสาํคญัของห้องสมุดชุมชน  และแรงผลกัดนัให้กลุ่ม 

สมาชิกชุมชน  และเจา้หนา้ทีเห็นคุณค่าของโครงการมีส่วนร่วมตลอดกระบวนการลดสถานการณ์

ความขดัแยง้และมนัใจว่าอาคารนนัเหมาะสมกบัความตอ้งการของชุมชนบริการทีเป็นเลิศ   การ

ออกแบบโบดา้แบงค์ (Bodibeng) ซึงเป็นห้องสมุดทีไดรั้บการยอมรับในปัจจุบนัและเป็นตน้แบบ

ของการทาํงานเพือพฒันาห้องสมุดชุมชนและศูนย์ข้อมูลทีรองรับทุกความต้องการของชุมชน

เป้าหมายสูงสุดของห้องสมุดคือการปฏิบติัจริงโดยการผสานทฤษฎีทางวิชาการทีเกียวขอ้งกบัการ

ฝึกอบรมซึงเป็นตวัอยา่งของการสร้างหอ้งสมุดในแอฟริกาใต ้(IFLA :2009) 

4.ห้องสมุดชุมชนมาทอลโก กรีนเวล (Matongo Greenwell  Community Library) ประเทศ

นามิเบีย  ห้องสมุดไดก้ารสนบัสนุนดา้นความร่วมมือจาก Vantaa – Windhoek, City of  Windhoek 

และนามีเบียร่วมกบักระทรวงการศึกษาขนัพืนฐานและวฒันธรรมจดัตงัหอ้งสมุดชุมชนทีกลางเมือง

มาทอลโก กรีนเวลในคาชวัร่า (Katutura) ในช่วงนาํร่องหอ้งสมุดทาํงานให้บริการอยา่งเป็นทางการ

ใน Windhoek และประชากรในชุมชนใกลเ้คียงปี  2007 มีห้องสมุดสร้างขึนแต่บางแห่งยงัอยูใ่น

ระหว่างการดาํเนินการก่อสร้างและการพฒันาการดาํเนินงานทีประสบความสําเร็จสูงสุดโดยผูมี้

ส่วนได้ ส่วนเสียหุ้นส่วนของโครงการทีเกียวข้องทาํให้มองเห็นความสําเร็จของห้องสมุดซึงมี

องคป์ระกอบทีประกอบดว้ยเจา้หนา้ทีห้องสมุดของ  Vantaa Helsinki และEspoo Windhoek ขอ้มูล

ประจาํปีมาจากสือของประเทศนามิเบีย การดาํเนินโครงการเนน้ความร่วมมือและการปรึกษาหารือ

กบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทีเกียวขอ้งกบัหอ้งสมุด (IFLA2007:73) 

5.ห้องสมุดสิงคโปร์จูรอง รีจินอล ไลเบอร์รี (Jurong  Regional Library) ซึงเป็นห้องสมุด

ประชาชนทีใหญ่ทีสุดแห่งหนึงในประเทศสิงคโปร์ให้บริการประชาชนในยา่นธุรกิจอุตสาหกรรม

ภาคตะวนัตกของ ประเทศ    การบริการทีนีมีจุดเด่นทีน่าสนใจ คือ มีการแบ่งการบริการออกเป็น 4 

ส่วนใหญ่ๆ ตามกลุ่มผูใ้ช้ คือ Lifestyle Library, Adult Learning ,Teens Library, Children 

Library  ซึงเป็นการตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชไ้ดเ้ป็นอยา่งดี 
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              5.1 ห้องสมุดเพือการดาํเนินชีวิต (Lifestyle Library) เป็นการจดับริการต่างๆให้สอดคลอ้ง

กบัวถีิการดาํรงชีวติของผูใ้ช ้ซึงอยูใ่นบริเวณชนัที 1 ของอาคารไดแ้ก่ Multimedia Stations  สําหรับ

ให้ผูใ้ชล้งทะเบียนเป็นสมาชิก e-library Hub และเขา้ใชฐ้านขอ้มูลต่างๆ และอินเตอร์เน็ต Music 

Post  เป็นบริเวณทีจดัเตรียมไวใ้ห้ผูใ้ช้มานงัฟังเพลง  มีเพลงหลายประเภททงัเพลงคลาสสิค และ

เพลงป๊อบ Borrowing  บริเวณนีมีเครืองยืมอัตโนมติัสําหรับให้ผูใ้ช้ยืมหรือยืมต่อทรัพยากร

สารสนเทศไดด้ว้ยตวัเอง Read + Roam @ Library  เป็นบริการ Wireless access area สําหรับผูใ้ชที้

นาํคอมพิวเตอร์ส่วนตวั (Notebook) เขา้มาใชใ้นหอ้งสมุด สามารถเชือมต่อกบัระบบอินเตอร์เน็ตได ้

Collection  สือสิงพิมพที์ใหบ้ริการ บริเวณนีไดแ้ก่ หนงัสือพิมพ ์ แมคกาซีน นวนิยาย  นอกจากนียงั

มี Program Zone และ มุมร้านอาหารของวา่ง (cafe) สําหรับนงัอ่าน และรับประทานในบริเวณทีจดั

ให้   บริเวณภายนอกอาคารมีส่วนของ Self–service Lobby เปิดให้บริการ 24 ชัวโมงทุกวนั 

ประกอบด้วย Book drop สําหรับคืนหนังสือและ  Borrower’s Enquiry and payment 

machine  สาํหรับใหผู้ใ้ชล้งทะเบียนสมคัรเป็นสมาชิกห้องสมุด จ่ายค่าปรับ ทาํการจองหนงัสือหรือ

ยมืต่อไดด้ว้ยตวัเอง 

 5.2 ศูนยก์ารเรียนรู้ผูใ้หญ่ (Adult Learning) อยูใ่นบริเวณชนั 2 ของห้องสมุด บริการต่างๆ 

ประกอบไปดว้ย Borrowing ระบบการยืมเป็นการใช้เครืองอตัโนมติัทีผูใ้ช้สามารถดาํเนินการได้

ดว้ยตนเอง Borrow ’s Enquiry + Payment  Catalogue  เครืองสําหรับตรวจสอบขอ้มูล จ่ายค่าปรับ

ค่าลงทะเบียนเป็นสมาชิก ยมืต่อและสาํรองหนงัสือไดด้ว้ยตวัเอง  ภาษาทีใชใ้นฐานขอ้มูลเป็นภาษา

ราชการ คือ จีน มาเลย ์ทมิฬ และ องักฤษระบบการจดัหมวดหมู่ ใชร้ะบบดิวอี มีLibrarian’s Choice 

เป็นสถานทีจดัแสดงแนะนาํหนังสือใหม่ทีน่าสนใจและอยู่ในกระแสนิยม (hot topics) Quiet 

Reading Room  เป็นห้องทีจดัไวส้ําหรับนงัอ่านหนงัสือทีมีเกา้อีแบบโซฟาหนัหนา้ไปทิศทางเดียว

ดา้นหนา้เป็นกระจกมองเห็นสวนสวยงามภายนอกเป็นทีพกัสายตาผูใ้ชส้ามารถนงัอ่านหนงัสือได้

อยา่งสบาย ๆ และเงียบสงบหอ้งนีใชเ้ฉพาะการอ่านหนงัสืออยา่งเป็นสัดส่วนสําหรับผูต้อ้งการอ่าน

อย่างแท้จริงหากผูใ้ช้ต้องการมีการประชุมพูดคุยหารือในเรืองต่าง ๆ เป็นกลุ่มก็สามารถขอใช ้

Discussion Rooms ซึงแบ่งเป็นห้องกระจกใสทนัสมยัเป็นสัดส่วนกนัแยกจากกนั มี Multimedia 

Stations สําหรับลงทะเบียนเป็นสมาชิกของ  e-Library Hub และเข้าใช้ฐานข้อมูลต่างๆและ

อินเตอร์เน็ต Microfilm Service  เป็นวสัดุยอ่ส่วนทีจดัเก็บหนงัสือพิมพท์อ้งถิน และต่างประเทศที
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สําคญัตลอดจนหนงัสือหายาก  Reference Services  ให้บริการขอ้มูลเอกสารอา้งอิงต่างๆการถ่าย

สาํเนาเอกสาร และไมโครฟิลม์ การยมืระหวา่งหอ้งสมุด 

5.3 ห้องสมุดสําหรับวยัรุ่นและเยาวชน(Teens  Library)อยู่บริเวณชันบนสุดของอาคาร

ออกแบบตกแต่งตามความตอ้งการของผูใ้ช้ทีเป็นวยัรุ่นโดยขอความคิดเห็นจากผูแ้ทนวยัรุ่นจาก

โรงเรียนต่างๆ มีการแบ่งเป็นมุมต่างๆCollections เป็นมุมวรรณกรรมสําหรับเยาวชน และหนงัสือ

การ์ตูน Earth  บริเวณทีจดัเตรียมไวส้ําหรับอ่านหนังสือ นวนิยาย หรือการ์ตูน และมี beanbags 

สําหรับนงัหรือนอนอ่านไดต้ามอธัยาศยั  Stereo Stations   มุมนีจดัเตรียม CD และ VIDEO ไว้

สําหรับผูที้ตอ้งการฟังเพลง ซึงสามารถหยิบจากชนัมาเปิดฟังไดด้ว้ยตวัเอง Multimedia Stations  มี

คอมพิวเตอร์สําหรับสืบคน้ขอ้มูลและอินเตอร์เน็ต Circular Booth  เป็นมุมทีมีเกา้อีโซฟา ลกัษณะ

เป็นวงกลม สําหรับนงัอ่านหนงัสือและปรึกษาหารือในการทาํรายงาน/การบา้นมุม Oasis  เป็น

บริเวณทีจดัเตรียมไวส้ําหรับนงัอ่านหนงัสือและรับประทานอาหารว่างทีจาํหน่ายจากตู ้ (Vending 

machine) ทีจดัเตรียมไวใ้ห้เท่านนั  Stage  เป็นเวทียกพืนรูปวงกลมสําหรับทาํกิจกรรมต่างๆ เช่น 

การแสดงละคร ดนตรี และการละเล่นต่างๆ Innovation Display  บริเวณทีจดัไวส้ําหรับแสดง

สิงประดิษฐคิ์ดคน้ของนกัศึกษาจากสถาบนัต่างๆ 

            5.4 หอ้งสมุดสําหรับเด็กเล็ก (Children Library) อยูช่นัใตดิ้นของห้องสมุดซึงมีบริการต่างๆ 

สําหรับเด็กและผูป้กครอง ไดแ้ก่ Children Advisoryให้บริการแนะนาํในการคดัเลือกหนงัสือและ

สือต่างๆ สําหรับเด็กในวยัต่างๆได้แก่ครูผูป้กครอง ผูดู้แลเด็กChildren Resource Centre

ประกอบดว้ยวรรณกรรมสําหรับเด็ก Multimedia Stations  เป็นบริเวณทีมีเครืองคอมพิวเตอร์ไว้

สําหรับสืบคน้ฐานขอ้มูลและอินเตอร์เน็ต Activity Area  เป็นบริเวณสําหรับการทาํกิจกรรมต่างๆ 

เช่น การเล่านิทาน การแสดงละครร้องเพลง  Collection  มุมหนงัสือและวรรณกรรมต่างๆสําหรับ

เด็กแล้วมีหนังสือสําหรับผู ้ปกครอง เป็นหนังสือประเภทในการดูแลเด็กและครอบครัวการ

พฒันาการเด็กและจิตวทิยา เช่น Family and parenting, pregnancy, cooking (baby food) เป็นตน้ 

           6. บุงโกะ (Bunko) ห้องสมุดสําหรับเด็กรากหญา้ในญีปุ่นห้องสมุดสําหรับเด็กรากหญา้ใน

ประเทศญีปุ่นซึงเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของชาวแดนอาทิตยอุ์ทยัห้องสมุดเล่านีกระจายอยูท่วัญีปุ่น 

จาํนวน 4,000 กว่าแห่ง ซึงตงัอยู่ในบา้นส่วนตวั ในวดั และโบสถ์คนญีปุ่นมกัเรียกว่า บุงโกะ
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(Bunko) คาํวา่ บุง แปลวา่หนงัสือ   และโกะ แปลวา่ บา้น เมือเรียกรวมกนัก็คือ บา้นหนงัสือนนัเอง

บา้นหนงัสือถูกก่อตงัโดยแม่บา้นทีรักการอ่านคนหนึงและอยากมีความสุขในการแบ่งปันหนงัสือ

ใหก้บัเด็กๆจึงสร้างบา้นหนงัสือขึนจากหนงัสือเพียงเล่มเดียวเรืองราวทีทาํให้เธอมีแรงบนัดาลใจใน

การทาํบา้นหนงัสือในครังนนัเนืองจากวา่เธอไดรั้บหนงัสือกุริ กบักุระ เป็นของขวญัคริสตม์าสเมือ

ครังต้องยา้ยไปพาํนักต่างแดน หนังสือเล่มนีจึงเป็นเล่มโปรดตงัแต่ยงัเยาวที์พาตวัเธอกลับไปสู่

เรืองราวตงัแต่สมยัเด็กได้และเธอก็ได้สร้างบล็อกเว็บไซต์ของตนเองขอบริจาคหนังสือเพือการ

จดัตงับา้นหนงัสือขึนซึงเธอก็ไดรั้บหนงัสือจากทวัโลกถึง 62 กล่อง 

บทบาทของห้องสมุดกบัการจัดการศึกษาตลอดชีวติ 

 1. บทบาทตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และ แกไ้ขเพิมเติม พ.ศ. 2545

มาตราที 25 กาํหนดให้รัฐมีหนา้ที ส่งเสริมการดาํเนินงานการจดัตงัแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้

ทวัถึง และพอเพียง โดยนยัของมาตรา ดงักล่าวตอ้งการใหส้ังคมไทยมีโครงสร้างพืนฐานทีเกือหนุน

ต่อการเรียนรู้ ของบุคคล ในรูปของแหล่งการเรียนรู้ทีบุคคลสามารถจะเรียนรู้ไดอ้ย่างหลากหลาย

กวา้ง ขวาง และมีมากพอเพียงทีจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ขึนได ้ไม่วา่การเรียนรู้นนัเป็นการเรียนรู้ที

เกิดจากการศึกษาในรูปแบบใด ๆ ไม่ว่าจะเป็น การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ หรือ

การศึกษาตามอธัยาศยั ก็ตอ้งมีแหล่งทีจะช่วยให้เกิดการ เรียนรู้ไดม้ากกวา่ในขอบเขตของโรงเรียน

ในมาตรา 25 รัฐตอ้งส่งเสริมการดาํเนินงานและการจดัตงัแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ

ได้แก่ห้องสมุดประชาชน พิพิธภณัฑ์หอศิลป์สวนสัตวส์วนสาธารณะสวนพฤกษศาสตร์อุทยาน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศูนยก์ารกีฬาและนนัทนาการแหล่งขอ้มูลและแหล่งการเรียนรู้อืนอยา่ง

พอเพียงและมีประสิทธิภาพ 

 2 .บทบาทของแหล่งเรียนรู้ในการให้การศึกษาแก่ผูเ้รียนทงัในระบบนอกระบบและตาม

อธัยาศยั 

 2.1 แหล่งเรียนรู้ต้องสามารถตอบสนองการเรียนรู้ทีเป็นกระบวนการ (Process of 

Learning) การเรียนรู้โดยการปฏิบติัจริง  (Learning by doing)  ทงัการเรียนรู้ของคนในชุมชนทีมี

แหล่งเรียนรู้ 
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ของตนเองอยูแ่ลว้และการเรียนรู้ของคนอืนๆทงัในระบบ   นอกระบบและตามอธัยาศยั 

 2.2 เป็นแหล่งทาํกิจกรรมแหล่งทศันศึกษาแหล่งฝึกงานและแหล่งประกอบอาชีพของ

ผูเ้รียน 

  2.3 เป็นแหล่งสร้างกระบวนการเรียนรู้ใหเ้กิดขึนโดยตนเอง 

 2.4 เป็นหอ้งเรียนทางธรรมชาติเป็นแหล่งศึกษาคน้ควา้วจิยัและฝึกอบรม 

 2.5 เป็นองคก์รเปิดผูส้นใจสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่งเตม็ทีและทวัถึง 

 2.6 สามารถเผยแพร่ขอ้มูลแก่ผูเ้รียนในเชิงรุกเขา้สู่ทุกกลุ่มเป้าหมายอยา่งทวัถึงประหยดั

และสะดวก 

 2.7 มีการเชือมโยงและแลกเปลียนขอ้มูลระหวา่งกนั 

 2.8 มีสือประเภทต่างๆประกอบดว้ยสือสิงพิมพแ์ละสืออิเล็กทรอนิกส์เพือเสริมกิจกรรม

การเรียนการสอนและการพฒันาอาชีพ 

 3. ยทุธศาสตร์การทาํงานเชือมโยงแหล่งเรียนรู้ของภาครัฐเอกชนและชุมชน 

 3.1 กาํหนดภารกิจเฉพาะดา้นของแต่ละแหล่งขอ้มูลเพือใหก้ารทาํงานมีพลงัมากขึน 

     3.2 มีการจัดการร่วมกันโดยภาครัฐสนับสนุนและอํานวยความสะดวกรวมทังให้

คาํปรึกษาทางวชิาการประสานการจดักระบวนการกลุ่มการสร้างผูน้าํเพือกระตุน้ให้เกิดแหล่งเรียนรู้

และการจดัการทียงัยืนภาคเอกชนสนบัสนุนงบประมาณการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนทีเกียวขอ้งกบั

แหล่งเรียนรู้    และภาคชุมชนหรือประชาชนในทอ้งถินและผูรั้บผิดชอบกิจกรรมทงัหมดของแหล่ง

เรียนรู้ 

 3.3 กาํหนดรูปแบบและมาตรฐานการบริการขนัพืนฐานของแหล่งเรียนรู้และสามารถ

ดาํเนินการร่วมกนัได ้

      3.4 ใชท้รัพยากรทอ้งถินร่วมกนั 
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 3.5 ดาํเนินการในเชิงรุกโดยการปรับรูปแบบขององคก์รและบุคลากร 

      3.6 จดัตงักองทุนสนบัสนุนและจดัหาอาสาสมคัรมาช่วยในการดาํเนินงาน 

                   3.7 เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลระหวา่งแหล่งเรียนรู้ 

 4. แนวนโยบายการกระจายอาํนาจการปกครองส่วนทอ้งถิน 

 4.1ให้แหล่งเรียนรู้เป็นองคก์รเปิดทีผูเ้รียนสามารถเขา้ถึงโอกาสทางการศึกษาไดอ้ย่าง

แทจ้ริง 

 4.2 จดักระบวนการเชือมโยงระหวา่งแหล่งเรียนรู้สถานศึกษาและชุมชนให้เขา้มามีส่วน

ร่วมในการจดัทาํหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน 

 4.3 นาํเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเผยแพร่ความรู้รวมทงั

พฒันาแหล่งเรียนรู้ใหก้า้วหนา้ทนัต่อการเปลียนแปลงของสังคม 

 4.4 กระจายอาํนาจการจดัการทรัพยากรดา้นต่างๆใหแ้ก่ชุมชนทอ้งถินโดยเปิดโอกาสให้

ชุมชนทอ้งถินมีอาํนาจจดัการแหล่งเรียนรู้และไดรั้บการสนบัสนุนในเรืองขอ้มูลรวมทงังบประมาณ

จากภาครัฐสถานศึกษานกัวชิาการและเอกชน 

 4.5 ใหมี้การระดมทรัพยากรเพือดาํเนินงานในแหล่งเรียนรู้ทุกรูปแบบ 

 4.6 ใหมี้การจดัการเครือข่ายแหล่งเรียนรู้เพือใหเ้กิดการเชือมโยงการบริหารจดัการ 

ทรัพยากรการกาํหนดกลไกการประสานประโยชน์กาํหนดยุทธศาสตร์ในการทาํงานร่วมกนัให้

ประสบความสาํเร็จซึงรูปแบบของเครือข่ายนนัมีหลากหลาย 

 4.7 ส่งเสริมสนบัสนุนใหมี้การแลกเปลียนงานดา้นแหล่งเรียนรู้กบัต่างประเทศ 
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มาตรฐานและตัวชีวดัห้องสมุด 

 องคก์รระหวา่งประเทศวา่ดว้ยมาตรฐาน(International  Organization  for Standardization – 

ISO)กาํหนดมาตรฐานตวัชีวดั (Library Performance Indicator)  สําหรับใชก้บัห้องสมุดทุกประเภท

ซึงผา่นการทดสอบการใชง้านและยงัใชเ้ป็นแนวทางและวิธีปฏิบติัเกียวกบัตวัชีวดัคุณภาพของการ

บริการห้องสมุดซึงมีความสําพนัธ์กบั  ISO  9004 : 2000,Quality  management  systems guideline  

for performance improvements พร้อมคาํแนะนาํวธีิการใชต้วัชีวดัแต่ละตวัใหมี้ประสิทธิภาพ 

  มาตรฐานตัวชีวดัทใีช้ในงานห้องสมุด  

 ISO/TC46/SC8:Quality–Statistics and performance evaluation  ซึงเป็นคณะอนุกรรมการ

คณะหนึงภายใตค้ณะกรรมการวิชาการดา้นการเอกสารและสารสนเทศขององคก์ารระหวา่งประเทศวา่

ดว้ยมาตรฐาน(International  Organization  for Standardization – ISO)กาํหนดมาตรฐานทางดา้น

คุณภาพงานห้องสมุดและแหล่งให้บริการสารสนเทศ   การรวบรวมสถิติ   และการประเมินผล   

รวมถึงตวัชีวดั   มีมาตรฐานเยอรมนั (DIN) ทาํหน้าทีเป็นเลขานุการ (Secretariat)  ปัจจุบนัมีมาตรฐาน

ภายใตค้วามรับผดิชอบรวม  6  เรือง  ดงันี : 

 ISO2789: 2003International and documentation – International Library Statistics

เป็นตวัชีวดังานบริการสารสนเทศหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษา 

         ISO 9230 : 1991International and documentation – Determination of price  indexes 

for books and serials purchased by librariesเป็นตวัชีวดัการหาดชันีราคาหนงัสือและ

สิงพิมพต่์อเนืองทีซือโดยหอ้งสมุด 

 ISO9707 : 1991  International and documentation-Statistics  on  the production and  

distribution of book, newspapers, periodicals and electronic publicationsเป็นตวัชีวดัสถิติเกียวกบั

การผลิตและการกระจายของหนงัสือหนงัสือพิมพว์ารสารและสิงพิมพอิ์เล็กทรอนิกส์ 

 ISO11620 : 1998 International and documentation –library performance     

Indicators  เป็นตวัชีวดัประสิทธิภาพของหอ้งสมุด 
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 ISO  11620 : 1998/Amd.1: 2003 Additional performance  indicators  for libraries เป็น

ตวัชีวดัประสิทธิภาพเพิมเติมสาํหรับหอ้งสมุด 

         ISO/TR20983 :2003  International and documentation – Performance  indicators   

for Electronic  library services  เป็นดชันีชีวดัประสิทธิภาพการใหบ้ริการหอ้งสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 

        มาตรฐานดชันีตวัชีวดัทีเกียวขอ้งกบัการประเมินผลการดาํเนินงานของห้องสมุดทงัใน

ส่วนทีมีรูปแบบการให้บริการห้องสมุดแบบดงัเดิม(Traditional  library services) และรูปแบบการ

ให้บริการแบบอิเล็กทรอนิกส์ (electronic library services) ซึงเป็นตวัชีวดัทีออกแบบสําหรับ

ห้องสมุดทุกประเภท   สามารถนาํไปใช้เปรียบเทียบกบัห้องสมุดทีมีภารกิจ  กิจกรรมการบริการ  

กลุ่มผูบ้ริการ  วตัถุประสงค ์  เป้าหมายหรือสิงแวดลอ้มเดียวกนั   ไม่วา่จะเป็นห้องสมุดในประเทศ

ทีพฒันาแลว้หรือในประเทศทีกาํลงัพฒันา   เป็นชุดของตวัชีวดัทีผ่านการทดสอบการใช้งานโดย

นกัวจิยัและไดรั้บการยอมรับโดยทวัไป 

       วตัถุประสงค์หลักของการใช้ตวัชีวดัก็เพือใช้เป็นเครืองมือในการประเมินผลและ

วางแผนของหอ้งสมุด  มี  2  ขอ้  คือ 

 1.ใชค้วบคุมกระบวนการบริหาร  เพือนาํผลลพัธ์ทีไดไ้ปปรับปรุงแผนกลยุทธ์ของฝ่าย

บริหาร 

 2.ใชใ้นการวเิคราะห์เปรียบเทียบการประเมินผลหอ้งสมุดและการบริการสาระสนเทศ

ในดา้นพนัธกิจ (Mission) หรือวตัถุประสงค ์(Objective) ขององคก์ร 

         ผลของรายงานตัวชีวดันันห้องสมุดสามารถนําไปใช้ให้เกิดผลได้มากมายหลาย

ประเด็นดงันีใช้ตวัชีวดัเพือบ่งบอกถึงความเป็นตวัเอง   เปรียบเทียบผลการดาํเนินงานห้องสมุด

ในช่วงทีผา่นมา   รวมถึงการเปรียบเทียบกบัห้องสมุดอืนในช่วงเวลาเดียวกนัใชใ้นการประเมินผล

ของห้องสมุดในกระบวนการด้านคุณภาพและประสิทธิผลของบริการกิจกรรมอืนของห้องสมุด   

รวมถึงการใช้ทรัพยากรของห้องสมุดใช้เป็นขอ้มูลแสดงถึงผลการดาํเนินงานของห้องสมุดเพือ

เผยแพร่ต่อสาธารณะ/ ผูรั้บบริการตอ้งมีการรายงานผลทีไดจ้ากการประเมินผลโดยใชต้วัชีวดัทงัใน

ส่วนทีเป็นผลแห่งความสําเร็จรวมถึงปัญหาหรืออุปสรรคทีเกิดขึน   เพือนาํไปใช้ในกระบวนการ
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ตดัสินใจในการบริหารจดัการ  เพือทาํให้ห้องสมุดบรรลุถึงพนัธกิจ (Mission)  เป้าหมาย(Goals) 

และวตัถุประสงค ์(Objective) ของหอ้งสมุดใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจในการบริหาร   ดา้น

การพฒันาทรัพยากรบริการใหม่ทีควรเพิมและ/หรือปรับปรุงบริการทีมีในปัจจุบนัเพือให้สนองต่อ

ความตอ้งการของลูกคา้และกลุ่มเป้าหมายผูใ้ชบ้ริการเพือใชป้ระเมินวา่การดาํเนินงาน / บริการของ

หอ้งสมุดวา่มีความแตกต่างจากหอ้งสมุดอืนอยา่งไร (สุวรรณา  ธนพฒัน์  2552 : 11) 

ห้องสมุดมีชีวติ (Living Library) 

 1.ความหมาย 

ไดมี้ผูใ้หค้าํนิยามของห้องสมุดมีชีวติ (LivingLibrary) ไวแ้ตกต่างกนัดงันี 

 ปัญญา  สุขแสน (2546: 2) หมายถึงการบริการวสัดุห้องสมุดทีหลากหลายรูปแบบใหม่

ทนัสมยั  มีคุณค่าต่อผูใ้ชบ้ริการ  รวมทงัการจดัองคก์ารให้อาํนวยประโยชน์แก่ผูใ้ชบ้ริการมากทีสุด  

เช่น จดัพิพิธภณัฑใ์นพืนทีทีใกลเ้คียงหรืออาคารเดียวกบัห้องสมุดให้ผูใ้ชบ้ริการพึงพอใจกลบัมาใช้

บริการประจาํทีสําคญัคือให้ผูใ้ช้บริการนําสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในด้านการศึกษาค้นควา้  

เศรษฐกิจ  การเมือง   วฒันธรรม   หรือดา้นอืน ๆโดยมีจุดมุ่งหมายสูงสุด  คือตอ้งการให้สังคมไทย

เป็นสังคมทีใชค้วามรู้เป็นฐานในการประยกุตพ์ฒันาระบบงานต่างๆ 

 ทวีศกัดิ  กออนนัตกูล  กล่าวไวว้่าวิธีทาํให้ห้องสมุดมีชีวิตคือการจดัหาหนงัสือทีทนัสมยั 

สามารถต่อเขา้อินเทอร์เน็ตได ้(ปิรันยา่, ม.ป.ป.ออนไลน์) 

 นําทิพย์  วิภาวิน (2548:27-37) ห้องสมุดมีชีวิต (1) หมายถึง การรวบรวมสารสนเทศ

ออนไลน์ไวใ้นบริการผา่นเวบ็ไซต ์เพือใหบ้ริการไดต้ลอด  24  ชวัโมงซึงเนน้ดา้นการศึกษา 

 ห้องสมุดมีชีวิต (2) หมายถึงการนาํการเรียนรู้มาสัมพนัธ์กบัสังคมชุมชนและเทคโนโลยี

และชีวติประจาํวนัเกิดขึนในอเมริกา 

 ห้องสมุดมีชีวิต (3)  หมายถึงห้องสมุดทีมีหนงัสือทีทนัสมยัหลากหลายรูปแบบและมีการ

จดัระบบสารสนเทศรองรับเพือการศึกษาคน้ควา้เพือจูงใจใหผู้ใ้ชไ้ดรั้บประโยชน์จากห้องสมุดอยา่ง

เตม็ที 
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 ห้องสมุดมีชีวิต  (4) หมายถึงบุคคลทีมีความรู้ความเชียวชาญเฉพาะด้านเสมือนเป็น

หอ้งสมุดมีชีวติ 

 ห้องสมุดมีชีวิต (5) หมายถึงเป็นแนวคิดในการเผยแพร่สิงพิมพโ์ดยส่งหนังสือต่อไปยงั

ผูอ่้านคนอืน ๆ 

 ห้องสมุดมีชีวิต (6) หมายถึงเป็นแนวคิดในการบริจาคหนังสือในวาระพิเศษ  เป็นการ

เผยแพร่ความรู้ในลกัษณะห้องสมุดมีชีวิตให้สามารถกระจายความรู้และผูบ้ริจาคมีความสุขทีได้

เผยแพร่ความรู้เป็นวทิยาทาน 

 ห้องสมุดมีชีวิตไม่ปรากฏคาํในพจนานุกรมศพัท์บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศแลว้แต่

ผูใ้ห้ความหมายว่าจะนําไปใช้เพือวตัถุประสงค์ใดแต่จากการให้นิยามคาํว่าห้องสมุดมีชีวิตจาก

นกัวิชาการทีไดก้ล่าวมาขา้งตน้พอสรุปความหมายของห้องสมุดมีชีวิตหมายถึงแหล่งรวมสารสนเทศที

ให้บริการความรู้เพือให้บุคคลผูแ้สวงหาความรู้ได้รับขอ้มูลตรงตามความตอ้งการของทุกคน  ในการ

เพิมพูนสติปัญญา  ได้ทุกที  ทุกโอกาสโดยเสมอภาคและเท่าเทียมกันห้องสมุดมีชีวิตนันสามารถ

จาํแนกออกไดเ้ป็นดา้นต่างๆ ดงันีคือ 

 ด้านการบริหารงาน 

1. ควรจดัระบบงานใหมี้มาตรฐานและมีรูปแบบการดาํเนินงานทีชดัเจน 

2. ผูใ้หบ้ริการและผูใ้ชบ้ริการควรมีส่วนร่วมในการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ 

3. ควรมีการบริหารจัดการเชิงรุก  เช่น  การพัฒนาบุคลากร  การจัดหาทรัพยากร

สารสนเทศและการเตรียมความพร้อมในทุก ๆ ดา้น เป็นตน้ 

4. ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกฝ่ายของห้องสมุดให้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน โดย

การเสนอปัญหาและแนวทางแกปั้ญหาร่วมกนั 

5. ควรมีการทาํวิจยัอย่างต่อเนือง เพือนาํผลจากการวิจยัมาเป็นขอ้มูลในการบริหารงาน

ของหอ้งสมุด 

6. ควรปรับการบริหารงานในส่วนงานยอ่ยในดา้นบุคลากร เพือกระจายความรับผิดชอบ

ในการใหบ้ริการต่าง ๆ ของหอ้งสมุด 
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ด้านบุคลากร 

1. ควรพฒันาบุคลากรใหมี้ความเชียวชาญเฉพาะดา้นและมีจิตสาํนึกในการใหบ้ริการ 

2. ควรส่งบุคลากรไปศึกษาดูงานทงัในประเทศและต่างประเทศ เพือสร้างแรงจูงใจใน

การปฏิบติังาน 

3. ควรมีเครืองแบบสาํหรับบุคลากรของหอ้งสมุด 
 

ด้านการให้บริการ 

1. ควรมีบุคลากรใหบ้ริการตามจุดต่างๆ อยา่งเพียงพอและมีการใหบ้ริการทีครบวงจร  

2. ควรจัดบริการให้ค ําปรึกษาและค้นคว้าทางวิชาการรวมทังการแปลข้อมูลจาก
ต่างประเทศ 

3. ควรจดัใหมี้การบริการแบบ Mobile Library 
 

ด้านทรัพยากรสารสนเทศ 

1. ควรเพิมจาํนวนสารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศทีทนัสมยัในหลายสาขาวิชา 
ตลอดจนความรู้ทวัไป 

2. ควรมีสารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภททีทันสมัยครอบคลุมทุก
เนือหาวชิาเพือรองรับทงับุคคลปกติและบุคคลทีมีความบกพร่อง 

3. ควรจดัทาํวารสารของห้องสมุดเพือเผยแพร่ข่าวสารไปยงัหน่วยงานต่างๆ ของสถาบนั

และหน่วยงานภายนอก 
 

ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

1. ควรเพิมศกัยภาพของอุปกรณ์และเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพในการใชง้าน

ไดเ้ป็นอยา่งดี 

2. ควรมีการแปลฐานขอ้มูลออนไลน์แต่ละประเภทของหอ้งสมุดใหเ้ป็นภาษาไทย 

3. ควรจดัอบรมวิธีการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ประเภทต่างๆให้แก่อาจารย์ เจ้าหน้าที 

นกัศึกษา รวมทงับุคคลภายนอก 
 

ด้านระเบียบการใช้บริการ 

1. ควรมีการปรับขอ้กาํหนดการแต่งกายและขอ้ควรปฏิบติัในการเขา้มาใชบ้ริการ 
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2. ควรขยายเวลาในการเปิดใหบ้ริการใหม้ากกวา่นี 
 

ด้านอาคารสถานท ี

1. ควรปรับปรุงอาคารสถานทีให้มีความสะอาด สวยงาม และเป็นระเบียบ ควรทงัมีสิง

อาํนวยความสะดวกพนืฐาน 

2. ควรขยายพืนทีในส่วนทีตงัชนัวางหนงัสือ เพือลดความแออดัในการคน้หาหนงัสือ 

3. ควรจดัมุมสาํหรับจดักิจกรรมใหก้บัเด็กและเยาวชน 

4. ควรจดัมุมสาํหรับผอ่นคลายทีผูใ้ชบ้ริการสามารถนาํหนงัสือเขา้มาอ่านได ้
 

ด้านครุภัณฑ์และฐานข้อมูล 

1. ควรบาํรุงรักษาครุภณัฑใ์หอ้ยูใ่นสภาพทีใชง้านเป็นอยา่งดี 

2. ควรจดัหาชนัวางหนงัสือ วารสาร และชนัรับฝากของใหเ้พียงพอ 

3. ควรจดักิจกรรมทีโนม้นา้วจิตใจใหมี้ผูเ้ขา้มาใชบ้ริการหอ้งวดีีทศัน์ตามตอ้งการ 
 

ด้านการประชาสัมพนัธ์ 

ควรดาํเนินการประชาสัมพนัธ์ในหลายรูปแบบเพือสร้างแรงจูงใจให้มีผูม้าใช้บริการ

หอ้งสมุดมากขึนอยา่งต่อเนือง 

ด้านผู้ใช้บริการ 

 ควรจดักิจกรรมทีจะเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจในเรืองทีเกียวกบัทกัษะการใชห้้องสมุด 

รวมทงัสอดแทรกความมีระเบียบวนิยัและมารยาททีดีในการใชห้อ้งสมุดรวมทงัการเขา้มาใชบ้ริการ

ในส่วนอืน ๆ ของหอ้งสมุดควบคู่ไปดว้ย 

ด้านบริการชุมชน 

1. ควรจัดนิทรรศการในโอกาสต่างๆและจัดนิทรรศการเพือแสดงผลงานศิลปะ
สิงประดิษฐห์รืออืน ๆ ตามความเหมาะสม 

2. ควรจดักิจกรรมร่วมกนัระหวา่งผูใ้หบ้ริการและผูใ้ชบ้ริการรวมทงัจดักิจกรรมเพือเชือม
ความสัมพนัธ์ระหวา่งนกัศึกษากบัชุมชน 

3. ควรจดักิจกรรมสาํหรับเด็กในวยัต่าง ๆ 
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นอกจากการทาํให้ห้องสมุดมีชีวิตดงักล่าวขา้งตน้แลว้  ยงัตอ้งพิจารณาสิงต่าง ๆ ดงันี คือ

จุดประสงค์หลักของการพฒันาห้องสมุดมีชีวิตความเป็นไปได้ในการพฒันาห้องสมุดมีชีวิต

มาตรฐานและแนวทางการพฒันาหอ้งสมุดมีชีวติการนาํขอ้มูลเขา้หรือออกจากฐานขอ้มูลระบบหลกั

ทีใช้ในระบบห้องสมุดมีชีวิตโปรแกรมหลักทีใช้ในระบบห้องสมุดมีชีวิต และเครืองมือหรือ

อุปกรณ์สําหรับห้องสมุดมีชีวิตระบบยืมทรัพยากรดว้ยRFIDโดยสมาชิกไม่ตอ้งติดต่อเคาน์เตอร์

บริการ 

ตอนท ี 3  แนวคิดเกยีวกบัรูปแบบ และการพฒันารูปแบบ 

ความหมาย 

 แคแพลน (Kaplan:1964) ไดใ้นความหมายของรูปแบบว่ารูปแบบเป็นระบบสัญลกัษณ์ที

แสดงถึงนยัสําคญัโดยแสดงถึงโครงสร้างจากจุดใหญ่ไปหาจุดยอ่ย  เพือให้ผลทีสามารถตรวจสอบ

และทดสอบไดจ้ากการทดลองรูปแบบ 

 รอช (Raj:1996) ให้คาํจาํกดัความรูปแบบ คือรูปย่อของความจริงของปรากฏการณ์  ซึง

แสดงดว้ยขอ้ความ  หรือภาพเพือช่วยใหเ้ขา้ใจไดง่้ายขึนเป็นการประหยดัเวลาในการทาํความเขา้ใจ

ในปรากฏการณ์นนัๆ ไดดี้ยงิขึน 

 กู๊ด (Good:1970) ใหค้วามหมายของรูปแบบในพจนานุกรมการศึกษาวา่ 

 1.  เป็นแบบอยา่งของสิงใดสิงหนึงเพือใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างหรือทาํซาํ 

 2. เป็นตวัอยา่งเพือการเลียนแบบเช่นตวัอยา่งในการออกเสียงภาษาต่างประเทศเพือให้

ผูเ้รียนไดเ้ลียนแบบ  เป็นตน้ 

 3. เป็นแผนภูมิซึงเป็นตวัแทนของสิงใดสิงหนึง  เป็นหลกัการหรือแนวคิด 

 4. เป็นชุดของปัจจยัหรือตวัแปรทีมีความสัมพนัธ์ซึงกนัและกนั  ซึงรวมกนัเป็นตวั

ประกอบและสัญลกัษณ์ทางระบบสังคม  อาจเขียนออกมาเป็นสูตรทางคณิตศาสตร์หรือบรรยาย

เป็นภาษาก็ได ้
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 ทิศนา  แขมมณี (2545) ไดใ้ห้คาํจาํกดัความรูปแบบวา่รูปแบบเป็นรูปธรรมของความคิดที

ไดม้าจากนามธรรมซึงบุคคลแสดงออกมาในลกัษณะใดลกัษณะหนึง เช่น แผนผงั  แผนภาพ  เพือ

ช่วยใหต้นเองและบุคคลอืนเขา้ใจไดง่้ายขึน 

 จากความหมายทีกล่าวมาพอสรุปไดว้า่รูปแบบหมายถึงเป็นชุดปัจจยัหรือองคป์ระกอบทีมี

ความสัมพนัธ์กนัทีแสดงถึงแนวคิดของผูส้ร้างภายใตห้ลกัการอยา่งมีระบบ 

  ประเภทของรูปแบบ 

 แคแพลน (Kaplan:1964)  และคีบซ์ Keeves:1988)  ไดก้ล่าวถึงประเภทของรูปแบบทีใช้

ในทางศึกษาศาสตร์และทางสังคมศาสตร์ไว ้ 4ประเภทดงันี 

 1. รูปแบบเชิงอุปมาอุปไมย  (Analogue Model) เป็นรูปแบบทีใช้ในการเปรียบเทียบ

อุปมาอุปไมยกบัปรากฏการณ์ทีเป็นรูปธรรม  เพือสร้างความเขา้ใจในปรากฏการณ์ทีเป็นนามธรรม  

ลกัษณะเป็นรูปธรรมเชิงกายภาพ  ส่วนใหญ่ใชใ้นทางวทิยาศาสตร์(สุธีรา  ตงัสวานิช :2547) 

 2. รูปแบบเชิงภาษา (Semantic Model) เป็นรูปแบบเชิงนามธรรมอยา่งหนึงทีมีลกัษณะสําคญั  

คือเป็นการอธิบายปรากฏการณ์โดยใช้ภาษาซึงอาจเป็นตัวอักษรรูปภาพหรือแผนภูมิเพือให้เห็น

โครงสร้างทางความคิดองค์ประกอบและความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบของปรากฏการณ์นนัๆไดเ้ป็น

อยา่งดี 

 3. รูปแบบเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical  Model) นาํมาใชใ้นการศึกษาโดยช่วงแรกใชก้บัการ

วดัผลการศึกษาต่อมาใช้ในการวิจยัการศึกษาซึงเป็นรูปแบบทีกาํหนดความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบ

ในรูปสมการหรือฟังชนัทางคณิตศาสตร์  โดยส่วนมากจะเกิดขึนหลงัจากไดรู้ปแบบเชิงภาษาแลว้   

 4. รูปแบบเชิงสาเหตุ (Causal Model) เป็นรูปแบบทีมีโครงสร้างแบบสมการเชิงเส้นที

ประกอบด้วยตวัแปรสัมพนัธ์กนัเป็นเหตุและผล  และเป็นการวดัความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรที

สามารถบอกได้ว่าตวัแปรอิสระตวัใด มีผลกระทบทางตรงและมีผลกระทบทางออ้มต่อตวัแปร

ตามทีสนใจศึกษา 
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  การพฒันารูปแบบ 

 มีลสัน และกติวมีล (Meason  and  Khedoumi :1985; อา้งถึงใน สุธีรา  ตงัสวานิช :2547)  

การพฒันารูปแบบและการสร้างรูปแบบ  สามารถเสนอได5้ขนัตอน 

 1.  ขนัรวบรวมปัญหา (Problem Formulation) เพือใหรู้้วา่อะไรคือปัญหาทีแทจ้ริง 

 2. ขนัพฒันารูปแบบ (Model  Construction) ดาํเนินการภายหลงัจากทีไดร้วบรวมปัญหา

ต่างๆแล้ว  ในการพฒันารูปแบบต้องพิจารณาวตัถุประสงค์เบืองต้นของการสร้างและตอ้งรู้ถึง

ลกัษณะเฉพาะทีตอ้งการของผลผลิต  ตอ้งรู้ขอ้มูลสารสนเทศทีจาํเป็นและควรคาํนึงถึงค่าใชจ่้ายใน

การสร้างและความสนใจของผูใ้ชด้ว้ย  เพราะถา้รูปแบบมีค่าใชจ่้ายสูงและไม่เป็นทียอมรับของผูใ้ช้

ขอ้มูล  ทีรวบรวมมาอาจมีโอกาสบกพร่องไดใ้นระหว่างการดาํเนินการในขนัต่างๆ  จึงควรมีการ

ประเมินค่าความแปรปรวนและควรพิจารณาอย่างระมดัระวงั  สมควรนาํตวัแปรใดบา้งมาไวใ้น

รูปแบบทีจะสร้าง   เมือสร้างเสร็จแลว้ก็ตอ้งพิจารณาวา่ครอบคลุมตวัแปรหรือไม่  มีความบกพร่อง

ในตวัแปรใดบา้ง 

 3. การทดสอบรูปแบบ (Testing  the  Model) เมือสร้างรูปแบบเสร็จแลว้ควรทดสอบโดย

พิจารณาถึงองคป์ระกอบดงันี 

 3.1 มีความตรงตามสถานการณ์จริง (Valid) รูปแบบทีสร้างหากมีความใกล้เคียงกับ

ความจริงจะดีมาก  เพราะจะช่วยให้การตดัสินใจดีขึนไม่ยุง่ยากต่อการนาํไปใชแ้ละควรพิจารณาถึง

ระดบัความสาํเร็จของการแกปั้ญหา  

 3.2 มีการนําไปทดลองใช้เพือเปรียบเทียบว่าผลการนําไปใช้ทาํให้มีการปรับปรุง

คุณภาพในการปฏิบติังานอยา่งไร คือการทดลองยอ้นหลงั (Retrospective Evaluation)โดยใช้กบั

ขอ้มูลในอดีตและการทดลองใชป้ฏิบติัในปัจจุบนั 

 4. การทาํให้สําเร็จ (Implementation) เมือผา่นการทดสอบแลว้ควรสามารถทีนาํไป ใช้ให้

เกิดความสําเร็จเพราะไม่มีรูปแบบใดทีจะเรียกว่าสําเร็จอย่างสมบูรณ์จนกว่าจะไดรั้บการยอมรับ  

และมีการนาํไปใช ้
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 5.  การพฒันาปรับปรุงรูปแบบให้ทนัสมยั (Model  Updating) แมว้า่จะมีการนาํรูปแบบไปใช้

อย่างประสบผลสําเร็จแต่ก็ควรมีการพฒันาปรับปรุงประยุกต์ให้เหมาะสมกบัวตัถุประสงค์ของ

องคก์ารและสถานการณ์ทีมากระทบจากภายนอกและภายในองคก์รดว้ย 

 บุญชม ศรีสะอาด (2535:104-106) ไดก้ล่าวถึงการวิจยัเกียวกบัการพฒันารูปแบบนนัอาจ

กระทาํได ้  2  ขนัตอน คือ 

 1.การสร้างหรือการพฒันารูปแบบ  ผูว้ิจยัจะสร้างหรือพฒันารูปแบบขึนมาก่อนเป็น

รูปแบบตามสมมติฐาน  โดยการศึกษาและคน้ควา้ทฤษฎี   แนวความคิดรูปแบบทีมีผูพ้ฒันาไวแ้ลว้

ในเรืองเดียวกนัหรือเรืองอืนๆ  และผลการศึกษาหรือผลการวิจยัทีเกียวขอ้ง  วิเคราะห์สภาพหรือ

สถานการณ์ต่างๆ ซึงช่วยใหส้ามารถกาํหนดองคป์ระกอบหรือตวัแปรต่างๆภายในรูปแบบ   ในการ

พัฒนารูปแบบนันจะต้องใช้หลักเหตุผลเป็นรากฐานสําคัญและการศึกษาค้นคว้าซึงจะเป็น

ประโยชน์ต่อการพฒันารูปแบบเป็นอย่างยิง   ผูว้ิจยัอาจจะคิดโครงสร้างของรูปแบบขึนก่อนแลว้

ปรับปรุงโดยอาศยัขอ้สนเทศจากการศึกษาคน้ควา้ทฤษฎี  แนวความคิด   รูปแบบหรือผลการวิจยัที

เกียวขอ้งหรือทาํการศึกษาองคป์ระกอบยอ่ยหรือตวัแปรแต่ละตวัแลว้คดัเลือกองคป์ระกอบยอ่ยหรือ

ตัวแปรทีสําคัญขึนเป็นโครงสร้างของรูปแบบก็ได้หัวใจสําคัญของขันนีอยู่ทีการเลือกเว้น

องค์ประกอบในรูปแบบ(ตวัแปรหรือกิจกรรม) เพือให้ได้รูปแบบทีเหมาะสมผูว้ิจยัควรกาํหนด

หลกัการในการพฒันารูปแบบอย่างชดัเจน  เช่น เป็นรูปแบบทีไม่ซบัซ้อนสามารถนาํไปปฏิบติัได้

ง่ายตวัแปรในรูปแบบมีนอ้ยตวั แต่สามารถอธิบายผลไดม้าก ฯลฯ  ในการวิจยับางเรืองจาํเป็นตอ้ง

ใหผู้เ้ชียวชาญพิจารณาความถูกตอ้งเหมาะสม   

 2. การทดสอบความเทียงตรงของรูปแบบ  หลังจากได้พฒันารูปแบบในขันต้นแล้ว

จาํเป็นตอ้งทดสอบความเทียงตรงของรูปแบบดงักล่าวเพราะว่ารูปแบบทีพฒันาขึนนนัถึงแมว้า่จะ

พฒันาโดยมีรากฐานจากทฤษฎี  แนวความคิด  หรือรูปแบบของคนอืน และผลการวิจยัทีผา่นมาแลว้

หรือแมก้ระทงัไดรั้บการกลนักรองจากผูเ้ชียวชาญแลว้ก็ตาม  แต่ก็เป็นเพียงรูปแบบตามสมมติฐาน

ซึงจาํเป็นตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มูลในสถานการณ์จริงหรือทาํการทดลองนาํไปใชใ้นสถานการณ์จริง

เพือทดสอบดูวา่มีความเหมาะสมหรือไม่  (ในขนันีบางครังจะใชค้าํวา่การทดสอบประสิทธิภาพของ

รูปแบบ) 
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  สรุปไดว้า่การพฒันารูปแบบ  หมายถึงการนาํแนวคิดในเชิงนามธรรมออกมาในรูปของการ

สร้างชุดความคิดในเชิงรูปธรรม  ตามหลกัการทีกาํหนดขึน  จากนันนาํรูปแบบไปตรวจสอบหา

ความเหมาะสมของรูปแบบ  สําหรับการวิจยัครังนีรูปแบบทีใช้เป็นรูปแบบเชิงภาษา (Semantic 

Model) ทีแสดงถึงความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบในรูปแบบการสร้างทีแสดงขนัตอนในการปฏิบติั

ตามขนัตอนในการวจิยั 

 

ตอนท ี 4  การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในการจัดการศึกษาท้องถิน 

การมีส่วนร่วมหมายถึงการเปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียเขา้มาร่วมดาํเนินกิจกรรม

ตงัแต่การศึกษาปัญหาการวางแผนดาํเนินการการตดัสินใจการแกไ้ขปัญหาและการประเมินร่วมกนั

เพือขบัเคลือนใหกิ้จกรรมนนัดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพโดยยึดหลกัการมีส่วนร่วมคือหลกัร่วม

คิดร่วมทาํร่วมตรวจสอบร่วมรับผิดชอบความหมายของการมีส่วนร่วมเป็นการกระทาํร่วมกนัของ

บุคคลในกระบวนการพฒันามี 2 ลกัษณะไดแ้ก่การมีส่วนร่วมเป็นวิธีการ (Participation as a mean) 

เป็นการนาํเอาทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนไปสู่เป้าหมายของการพฒันาทีวาง

ไวก่้อนแลว้และการมีส่วนร่วมเป็นเป้าหมาย (Participation as a end) คือการมุ่งให้ประชาชนไดมี้

กิจกรรมร่วมกนัเกิดความเชือมนัในตนเองและมีความสามคัคีจนทาํใหเ้กิดการพึงตนเองไดใ้นทีสุด 

ยทุธศาสตร์การพฒันาในช่วงทีผา่นมาและตอ้งมีการปรับเปลียนมาเป็นการให้ความสําคญั

กบัการเรียนรู้ร่วมกนัการนาํเอาความรู้ประสบการณ์ต่างๆทีทุกคนมีอยู่มาแลกเปลียนเรียนรู้สร้าง

องคค์วามรู้ใหม่เพือนาํไปสู่การทาํงานร่วมกนัเพือพฒันาและแกปั้ญหาสังคมและสามารถพฒันาไป

อย่างยงัยืนได ้โดยยึดหลกัการ 6 ร่วมคือร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ ร่วมทาํ ร่วมรับประโยชน์ ร่วม

รับผิดชอบ  และร่วมประเมินผลให้ชุมชนเป็นศูนยก์ลางในการพฒันาทียงัยืนโดยอาศยัเครืองมือที

ช่วยในการจดักระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมรวมถึงยุทธวิธียุทธศาสตร์ทีทาํให้เกิดพลงัของการ

มีส่วนร่วมและกิจกรรมด้านประชาสังคมในระดับท้องถินกระบวนการการมีส่วนร่วมนันเป็น

กระบวนทีสําคญัสําหรับการพฒันาทีจะนาํไปสู่การพฒันาทียงัยืนหลกัการทาํงานแบบมีส่วนร่วม

อาศัยหลักการทํางานทียึดสมาชิกของกลุ่มเป็นศูนย์กลางโดยสมาชิกเป็นผู ้สร้างผลงานจาก

ประสบการณ์เดิมเพือทาํให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ๆ ซึงตอ้งมีการปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง

สมาชิกด้วยกนัเอง และระหว่างวิทยากรกับสมาชิกกลุ่มซึงก่อให้เกิดการขยายตวัของเครือข่าย

ความคิดโดยอาศัยการพูด/การเขียนเป็นเครืองมือในการแลกเปลียนวิเคราะห์และสังเคราะห์
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ความคิดการทีจะทาํให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาเป็นเรืองทีสําคญัและจาํเป็นอยา่ยิง

ซึงการทีชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มาร่วมคิดร่วมตดัสินใจและร่วม

ปฏิบติัการในกระบวนการพฒันาการมีส่วนร่วมของประชาชนช่วยให้เกิดการพฒันาทางเศรษฐกิจ

และสังคมทาํให้ประชาชนมีคุณภาพทีดีขึนช่วยให้ประชาชนมีพลงัการต่อรองกบักลุ่มประโยชน์

อืนๆในสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นการช่วยเหลือตนเองซึงจะนาํไปสู่ความสามารถ

ในการพงึพาตนเองไดใ้นทีสุด (ฉลาด  จนัทรสมบติั :2554)

การมีส่วนร่วมของประชาชน 

ความหมาย 

              การมีส่วนร่วมขอบประชาชน หมายถึง การกระจายโอกาสใหป้ระชาชนไดเ้ขา้มามีส่วน

ร่วมทางการเมืองการบริหารเกียวกบัการตดัสินใจในเรืองต่างๆ รวมทงัการจดัสรรทรัพยากรของ

ชุมชนและของชาติ ทีจะส่งผลกระทบต่อวถีิชีวติความเป็นอยูข่องประชาชน การมีส่วนร่วมในการ

ออกกฎหมายตลอดจนการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใชอ้าํนาจหนา้ทีของรัฐ 

การมีส่วนร่วมของประชาชนกบัการกระจายอาํนาจ 

              การกระจายอาํนาจเป็นเครืองมือสาํคญัทีจะทาํให้รัฐสามารถจดับริการสาธารณะไดอ้ยา่ง

ทวัถึง และตรงกบัความตอ้งการของประชาชนในพืนที เพือใหบ้รรจุวตัถุประสงคด์งักล่าวไดจ้ะตอ้ง

อาศยัการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึงมิไดมี้ความหมายแค่การใชสิ้ทธิในการลงคะแนนเสียงเท่านนั

แต่หมายรวมถึงการทีประชาชนในทอ้งถินมีส่วนรับรู้ในกิจกรรมต่างๆ ของ อปท. โดยประชาชนมี

โอกาสแสดงความคิดเห็น 

              การมีส่วนร่วมของประชาชนมีหลายระดบั ตงัแต่ระดบัร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตดัสินใจร่วม

รับผดิชอบ และร่วมตรวจสอบ ดงันนั ถา้หากประชาชนมีส่วนร่วมตงัแต่เริมกระบวนการตดัสินใจ

ในการดาํเนินการต่างๆ ของทอ้งถิน จะทาํใหบ้ริการสาธารณะต่างๆ ทีเกิดขึนในทอ้งถินสอดคลอ้ง

กบัความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถินมากทีสุด นอกจากนี การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วน

ร่วมในการตรวจสอบการดาํเนินงานของ อปท. รับทราบขนัตอนการดาํเนินงานของ อปท. จะมีผล
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ใหก้ารดาํเนินการต่างๆ ของทอ้งถินเป็นไปดว้ยความโปร่งใส มีความเป็นธรรม ลดการทุจริต และ

ความขดัแยง้ในการทาํงาน 

                    วธีิการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน 

1. การลงสมคัรเป็นผูบ้ริหารหรือสมาชิกสภา อปท. 

2. การสนบัสนุนคนดีมีความสามารถใหเ้ขา้ไปบริหารงานใน อปท. 

3. การไปเลือกตงัผูบ้ริหารหรือสมาชิกสภา อปท. 

4. การเสนอใหมี้การออกขอ้บญัญติัทอ้งถิน 

5. การเสียภาษีอากรและค่าธรรมเนียมต่างๆ ที อปท. จดัเก็บเพือนาํมาใชใ้นการ

บริหารงานภายในทอ้งถิน 

6. การใหข้อ้เสนอแนะแก่ผูบ้ริหารทอ้งถินในการดาํเนินงาน/โครงการต่างๆ 

                    การมีส่วนร่วมตรวจสอบการบริหารงานของ อปท. 

1. ติดตามตรวจสอบการบริหารงานของ อปท. วา่ดาํเนินงาน ดว้ยความโปร่งใส

ยติุธรรมตรงตามความตอ้งาการของประชาชนหรือไม่ 

2. ติดตามตรวจสอบการใชจ่้ายงบประมาณตามขอ้บงัคบังบประมาณรายจ่ายประจาํปี

ของ อปท. วา่ถูกตอ้ง โปร่งใส และเกิดประโยชน์หรือไม่ 

3. เขา้ร่วมรับฟังการประชุมสภา อปท. เพือติดตามผลงานหรือพฤติกรรมของ

ผูบ้ริหาร อปท. 

4. ขอรับทราบขอ้มูลข่าวสารจาก อปท. หากเห็นวา่การบริหารงานไม่โปร่งใส 

5. การเขา้ร่วมเป็นประชาคมของทอ้งถินเพือแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณา

แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ทีมีผลกระทบต่อประชาชนในทอ้งถิน 
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6. ตรวจสอบแผนพฒันาของ อปท. วา่ตรงกบัปัญหาความเดือดร้อน และ ความ

ตอ้งการของประชาชนหรือไม่ 

7. คดัคา้นขอ้บงัคบั หรือมติ ของ อปท.ทีทาํใหป้ระชาชนเดือดร้อน 

8. ถอดถอนผูบ้ริหารหรือสมาชิกสภา อปท. ทีมีพฤติกรรมไม่สุจริต 

ประโยชน์ทปีระชาชนได้รับจากการมีส่วนร่วม 

1. ไดรั้บบริการสาธารณะทีดีขึน ทงัในดา้นคุณภาพ มาตรฐาน ตรงกบัความตอ้งการ

ของประชาชนในทอ้งถินและสามารถเขา้ถึงการบริการสาธารณะไดอ้ยา่งทวัถึงและเป็นธรรม 

2. มีบทบาทในการตดัสินใจในการกาํกบัดูแล ตรวจสอบ และสามารถสนบัสนุนการ

ดาํเนินกิจกรรมของ อปท. ไดอ้ยา่งเตม็ที 

3. มีโอกาสเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารงานของ อปท. เช่น การเสนอปัญหาและ

ความตอ้งการของชุมชน  การมีส่วนร่วมในการดาํเนินการกาํหนดแผนพฒันา อปท. การไปเลือกตงั

ผูบ้ริหาร/สมาชิกสภา อปท. การเสนอขอ้บญัญติัทอ้งถิน และการถอดถอนผูบ้ริหารหรือสมาชิกสภา

อปท. เป็นตน้ 

สิทธิของประชาชนในการมีส่วนร่วม 

ตามบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช 2550 ไดก้าํหนด

สิทธิ เสรีภาพ และการมีส่วนร่วมของประขาขนไว ้สรุปไดด้งันี 

1. สิทธิการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในทอ้งถิน รัฐตอ้งส่งเสริมและ

สนบัสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกาํหนดนโยบาย การตดัสินใจทางการเมือง การวาง

แผนพฒันาทางเศรษฐกิจ สังคม และการจดัทาํบริการสาธารณะ รวมทงัการตรวจสอบการใชอ้าํนาจ

รัฐทุกระดบั 

2. สิทธิในการเลือกตงัผูบ้ริหารและสมาชิกสภา อปท. ในการเลือกตงัทีจะส่งเสริมให้

ประชาชนในทอ้งที อปท. ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมนนั ผูที้จะเขา้มาเป็นผูบ้ริหารหรือสมาชิกสภา อปท. 
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จะตอ้งเป็นผูพ้ร้อมทีจะเสียสละใหแ้ก่ทอ้งถิน และในส่วนของประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตงั ก็จะตอ้งมี

อิสระ และ ไดรั้บความเสมอภาคในการเลือกผูแ้ทนของตน 

3. สิทธิชองการมีส่วนร่วมในการเสนอร่างขอ้บงัคบัทอ้งถิน เนืองจากขอ้บงัคบัทอ้งถิน

เป็นกฎหมายทีออกมาใชบ้งัคบัราษฎรในทอ้งถิน เพือใหก้ารปฏิบติัหนา้ทีของ อปท. เป็นไปตาม

ภารกิจหนา้ที ประชาชนหรือราษฎรในแต่ละ อปท. จึงเป็นองคป์ระกอบสาํคญัในการมีส่วนร่วมใน

การกาํหนดกฎเกณฑใ์หส้อดคลอ้งกบัสภาพทอ้งถินของตน ซึงมีกฎหมายรองรับสิทธิและอาํนาจ

ของประชาชนใน อปท.ไว ้

4. สิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารของ อปท. ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย

พุทธศกัราช  2550  และกฎหมายขอ้มูลข่าวสารของราชการ ได้วางหลกัทวัไปไวว้่า ประชาชน

สามารถรับรู้รับทราบ และเขา้ตรวจดูเอกสารหรือขอ้มูลข่าวสารในรูปแบบอืนของทางราชการได้

เพือทีประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็น และใชสิ้ทธิทางการเมืองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซึง

ในหลกัการดงักล่าวไดใ้ชค้รอบคลุมถึง อปท. ดงันนั ประชาชนในทอ้งถินย่อมสามารถตรวจสอบ 

รับทราบขอ้มูลข่าวสารของ อปท.ได ้

5. สิทธิในการมีส่วนร่วมในการจดัทาํแผนพฒันา อปท. ในการวางแผนพฒันาเศรษฐกิจ

และสังคมภายใตรู้ปแบบ อปท. จะมีผลทีเกียวขอ้งกบัชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในแต่ละ

ทอ้งถิน ดงันนั การวางแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของ อปท. ให้สมตามเจตนารมณ์ร่วมกนัของ

ประชาชนได้ ประชาชนจึงต้องมีส่วนร่วมด้วย  หลักกฎหมายที เ กียวข้อง  คือ  ระ เบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาของ อปท. พ.ศ.2548 ซึงได้กาํหนดให้ผูบ้ริหาร

ทอ้งถินแต่งตงัคณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน โดยให้มีผูแ้ทนประชาคมทอ้งถิน ทีประชาคมทอ้งถิน

คดัเลือกจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ ๓ คนแต่ไม่เกิน 6 คน เขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการการพฒันาทอ้งถิน เพือ

กาํหนดแนวทางการพฒันาทอ้งถิน ร่วมจดัทาํร่างแผนพฒันา เสนอแนะแนวทางการพฒันาและการ

แกไ้ขปัญหาเกียวกบัการจดัทาํร่างแผนพฒันา 

6. สิทธิในการตรวจสอบงบประมาณของ อปท. นอกจากการมีส่วนร่วมในการซือและ

การจา้ง ประชาชนย่อมตอ้งไดรั้บสิทธิในการตรวจสอบกิจกรรมต่างๆ ชองหน่วยงานทีกาํหนดไว้

ในแผนงาน สาํหรับประมาณการดา้นรายรับและรายจ่ายทีแสดงในรูปตวัเลขจาํนวนเงิน ดงันนั เมือ
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สินสุดปีงบประมาณ อปท. จะตอ้งประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจาํปีงบประมาณทีสินสุด ทงั

งบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณไวโ้ดยเปิดเผย ณ ทีทาํการหรือสํานกังาน อปท. เพือให้

ประชาชนทราบ 

การมีส่วนร่วมของชุมชน 

 การมีส่วนร่วมของชุมชนนนั มีนกัวชิาการไดอ้ธิบายและใหค้วามหมาย ปัจจยั ขนัตอนการ

มีส่วนร่วมของชุมชน รูปแบบของชุมชนต่อการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาไวม้ากมาย ซึงผูว้จิยั

ไดน้าํมากล่าวไวเ้ท่าทีจาํเป็นและสอดคลอ้งกบัแนวทางการศึกษา ดงันี 

 ความหมาย 

 การมีส่วนร่วมของชุมชนนนัมีนกัวชิาการหลายท่านไดใ้ห้ความหมายไวด้งันี 

 โคเฮน และอฟัฮอฟ (Cohen and Uphoff 1981:6) ไดใ้หค้วามหมาย การมีส่วนร่วมของ

ชุมชนวา่ สมาชิกของชุมชนตอ้งเขา้มามีส่วนเกียวขอ้งใน 4 มิติ ไดแ้ก่  

1. การมีส่วนร่วมการตดัสินใจวา่ควรทาํอะไรและทาํอยา่งไร 

2. การมีส่วนร่วมเสียสละในการพฒันา รวมทงัลงมือปฏิบติัตามทีไดต้ดัสินใจ 

3. การมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ทีเกิดขึนจากการดาํเนินงาน 

4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการ 

 โดยการสร้างโอกาสใหส้มาชิกทุกคนของชุมชน ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมช่วยเหลือและเขา้มามี

อิทธิพลต่อกระบวนการดาํเนินกิจกรรมในการพฒันา รวมถึงไดรั้บผลประโยชน์จากการพฒันานนั

อยา่งเสมอภาค องคก์ารสหประชาชาติ (United Nation1981 : 5) และรีเดอร์ (Reeder 1974 : 39) ได้

ให้ความหมายเจาะจงถึงการมีส่วนร่วม ว่าการมีส่วนร่วมเป็นการปะทะสังสรรค์ทางสังคม ทงัใน

ลกัษณะการมีส่วนร่วมของปัจเจกบุคคล และการมีส่วนร่วมของกลุ่ม 

 นอกจากนี สุชาดา จกัรพิสุทธิ (2547) ศึกษาเรืองชุมชนกบัการ มีส่วนร่วมจดัการศึกษา 

สรุปไดว้า่ การมีส่วนร่วมของชุมชน แบ่งไดอ้อกเป็น 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 
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 1.ลกัษณะการมีส่วนร่วมจากความเกียวขอ้งทางดา้นเหตุผล โดยการเปิดโอกาสให้สังคม 

องค์กรต่างๆ ในชุมชน ประชาชนมีบทบาทหลกัตามสิทธิ หน้าทีในการเขา้มามีส่วนร่วมในการ

ดาํเนินงาน ตงัแต่การคิดริเริม การพิจารณาตดัสินใจ วางแผน การร่วมปฏิบติัและการรับผิดชอบใน

ผลกระทบทีเกิดขึน รวมทงัส่งเสริม ชกันาํ สนบัสนุนให้การดาํเนินงานเกิดผลประโยชน์ต่อชุมชน

ตามจุดมุ่งหมายทีกาํหนดดว้ยความสมคัรใจ  

 2. ลกัษณะการมีส่วนร่วมจากความเกียวขอ้งทางดา้นจิตใจ เป็นการมีส่วนร่วมของชุมชน ที

การเกียวขอ้งทางดา้นจิตใจ อารมณ์ รวมทงั ค่านิยมของประชาชนเป็นเครืองชีนาํตนเองใหเ้ขา้มามี

ส่วนร่วม แสดงความคิดริเริมสร้างสรรค ์การกระทาํใหบ้รรลุวตัถุประสงคที์กาํหนดไว ้ทาํใหผู้ที้เขา้

มามีส่วนร่วม เกิดความผกูพนั มีความรู้สึกรับผิดชอบต่อกิจกรรมทีดาํเนินงานดว้ยความสมคัรใจ 

 จากแนวคิดและทศันะทีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ทงัหมด สามารถแยกประเด็นสรุปไดว้า่ การมี

ส่วนร่วมของประชาชนเกิดขึนจาก เป้าหมายทีตอ้งการ ค่านิยม ความเชือ วฒันธรรมประเพณี ความ

ผกูพนั การเสริมแรง โอกาส ความสามารถ การสนบัสนุน ความคาดหมายในสิงทีตอ้งการ โดยมี

พืนฐานของการมีส่วนร่วม ดงันี  

 1.การมีส่วนร่วมบนพืนฐานของเหตุผล 

 2.การมีส่วนร่วมบนพืนฐานของค่านิยม 

 3.การมีส่วนร่วมบนพืนฐานของประเพณี 

 4.การมีส่วนร่วมบนพืนฐานของความผกูพนั ความเสน่หา 

 โดยสรุป การมีส่วนร่วมของชุมชนนัน เกิดจากจิตใจทีต้องการเข้าร่วมในกิจกรรมใด

กิจกรรมหนึง เพือใหบ้รรลุถึงวตัถุประสงคข์องกลุ่มคนทีสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตทางสังคม ซึงการเร้า

ให้คนในชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมนนั ผูด้าํเนินงานจะตอ้งมีความเขา้ใจในวิธีการดาํเนินชีวิต ค่านิยม 

ประเพณี ทศันคติของบุคคล เพือใหเ้กิดความสมคัรใจเขา้ร่วมกิจกรรม 
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 ปัจจัยทีทาํให้เกดิการมีส่วนร่วม 

 การทีชุมชนจะเขา้มามีส่วนร่วมนนั มีปัจจยัทีส่งผลใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วม ซึงมี

นกัวชิาการไดเ้สนอแนวคิด ดงันี 

ความสัมพนัธ์กบัระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 นอกจากนี ประยรู ศรีประสาธน์ (2542 : 5) ไดน้าํเสนอปัจจยัของการมีส่วนร่วม วา่ปัจจยัที

ส่งผลต่อการมีส่วนร่วม มีดว้ยกนั 3 ปัจจยั คือ 

 คูฟแมน (Koufman 1949 : 7) ศึกษาปัจจยัทีเกียวขอ้งกบัการพฒันาชุมชนในชนบท พบวา่ 

อาย ุเพศ การศึกษา ขนาดของครอบครัว อาชีพ รายไดแ้ละระยะเวลาการอยูอ่าศยัในทอ้งถิน มี 3 

ปัจจยั คือ 

 1. ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อาย ุเพศ 

 2. ปัจจยัทางสังคมและเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ การศึกษา อาชีพ รายได ้และการเป็นสมาชิก

กลุ่ม 

 3. ปัจจยัดา้นการสือสาร ไดแ้ก่ การรับข่าวสารจากสือมวลชนและสือบุคคล 

 จากแนวคิดทีกล่าวมาขา้งตน้ สามารถสรุปปัจจยัต่อการมีส่วนร่วมทาํกิจกรรมได ้ดงันี 

 1. ลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ประสบการณ์ต่างๆ  

 2. ลกัษณะทางเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ อาชีพ รายได ้

 3. การไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร ไดแ้ก่ ความถีในการรับรู้ข่าวสาร และแหล่งทีมาของ

ข่าวสาร 

 ขันตอนการมีส่วนร่วมของชุมชน 

 การเขา้มามีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน เพือการกระทาํกิจกรรมใดกิจกรรมหนึงให้

เกิดประโยชน์ต่อชุมชนนนั มีนกัวชิาการไดเ้สนอแนวคิดถึงขนัตอนการมีส่วนร่วมของชุมชน ดงันี 
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 ฟอร์นารอฟ (Fornaroff1980 : 104) เสนอวา่กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน มีขนัตอน

การมีส่วนร่วม ดงันี 

 1. การวางแผน รวมถึงการตดัสินใจในการกาํหนดเป้าหมาย กลวธีิ ทรัพยากรทีตอ้งใช ้

ตลอดจนการติดตามประเมินผล 

 2. การดาํเนินงาน 

 3. การใชบ้ริการจากโครงการ 

 4. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 

 นอกจากนี อภิญญา กงัสนารักษ ์(2544 : 14 – 15) ไดน้าํเสนอขนัตอนการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนวา่ ชุมชนตอ้งมีส่วนร่วมใน 4 ขนัตอน คือ 

  1. การมีส่วนร่วมในการริเริมโครงการ ร่วมคน้หาปัญหาและสาเหตุของปัญหาภายใน

ชุมชน ร่วมตดัสินใจกาํหนดความตอ้งการและร่วมลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการ 

  2. การมีส่วนร่วมในขนัการวางแผน กาํหนดวตัถุประสงค ์วธีิการ แนวทาง 

การดาํเนินงาน รวมถึงทรัพยากรและแหล่งวทิยากรทีจะใชใ้นโครงการ 

  3. การมีส่วนร่วมในขนัตอนการดาํเนินโครงการ ทาํประโยชน์ใหแ้ก่โครงการ โดยร่วม

ช่วยเหลือดา้นทุนทรัพย ์วสัดุอุปกรณ์ และแรงงาน 

  4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการ เพือใหรู้้วา่ผลจากการดาํเนินงานบรรลุ

วตัถุประสงคที์กาํหนดไวห้รือไม่ โดยสามารถกาํหนดการประเมินผลเป็นระยะต่อเนืองหรือ

ประเมินผลรวมทงัโครงการในคราวเดียวก็ได ้

 ส่วน อคินรพีพฒัน์ (2547 : 49) ไดแ้บ่งขนัตอนการมีส่วนร่วมออกเป็น 4 ขนัตอน คือ 

 1. การกาํหนดปัญหา สาเหตุของปัญหา ตลอดจนแนวทางแกไ้ข  

 2. การตดัสินใจเลือกแนวทาง และวางแผนพฒันา แกไ้ขปัญหา 
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 3. การปฏิบติังานในกิจกรรมการพฒันาตามแผน 

 4. การประเมินผลงานกิจกรรมการพฒันา 

 ขนัตอนการเขา้มามีส่วนร่วมของชุมชน วิรัช วิรัชนิภาวรรณ  (2547)  ไดส้รุปและนาํเสนอ

ขนัตอนการมีส่วนร่วมใน 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่  

 ลกัษณะที 1 มีขนัตอน ดงันี การคิดการตดัสินใจการวางแผนการลงมือปฏิบติั 

 ลกัษณะที 2 มีขนัตอน ดงันี การกาํหนดปัญหาการวางแผนการดาํเนินงาน 

การประเมินผลการบาํรุงรักษา และพฒันาใหค้งไว  ้

 จากแนวคิดเกียวกบัขนัตอนการมีส่วนร่วมของชุมชนทงัหมดสรุปไดว้า่ ขนัตอนของการ

เขา้มามีส่วนร่วมของชุมชนนนัมี 6 ขนัตอน ไดแ้ก่  

 1.การคน้หาปัญหา สาเหตุของปัญหา และแนวทางแกไ้ข 

 2.ตดัสินใจกาํหนดความตอ้งการ 

 3.ลาํดบัความสาํคญั 

 4.วางแผน กาํหนดวตัถุประสงค ์วธีิการ แนวทางการดาํเนินงาน ทรัพยากร 

 5.วางแผน กาํหนดวตัถุประสงค ์วธีิการ แนวทางการดาํเนินงาน ทรัพยากร 

 6.ดาํเนินงานตามโครงการ และ/หรือ สนบัสนุนการดาํเนินงาน 

 7.ประเมินผล 

รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา 

 จากขนัตอนของการมีส่วนร่วมของชุมชน เพือการร่วมทาํกิจกรรมใดกิจกรรมหนึง ให้เกิด

ประโยชน์ต่อชุมชนนัน บนพืนฐานของการเขา้มามีส่วนร่วม ไพบูลย  ์ วฒันศิริธรรม (2547) ได้
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นาํเสนอความคิดเห็นผ่านบทความ “แลหน้าเศรษฐกิจสังคมไทย” สรุปการเข้ามีส่วนร่วมของ

ประชาชนไดใ้น 2 ลกัษณะ ดงันี 

 1.การมีส่วนร่วมของประชาชนทีรัฐเป็นผูน้าํ การมีส่วนร่วมในลกัษณะนีเป็นการมองมา

จากเบืองบนหรือมาจากรัฐ ประชาชนเป็นเพียงผูค้อยรับนโยบายและปฏิบติัตาม 

 2.การมีส่วนร่วมทีเกิดจากความตอ้งการของประชาชนด้วยความสมคัรใจโดยทีรัฐคอย

ช่วยเหลือใหค้าํแนะนาํหรือคอยอาํนวยความสะดวกเท่านนั 

 ทงันี จากการทีกฎหมายไดก้าํหนดบทบาทของทอ้งถินกบัการจดัการศึกษาในสาระมาตรา 

41 ของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที 2) พ.ศ. 2545 ทีระบุไว้

วา่ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถินมีสิทธิจดัการศึกษาในระดบัใดระดบัหนึงหรือทุกระดบัตามความ

พร้อม ความเหมาะสม และความต้องการภายในท้องถิน ทังนี วิชิต นันทสุวรรณ และจาํนง         

แรกพินิจ (2541 : 21-29) ไดน้าํเสนอรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการศึกษาไวด้งันี 

 1.รูปแบบการจัดการศึกษาเพือพฒันาตนเอง การจัดการศึกษาในลักษณะนี เกิดจาก

ความสามารถและความตอ้งการของคนในชุมชน ทีมุ่งให้เกิดการเรียนรู้ทีสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตและ

ตอบสนองความตอ้งการของสมาชิกในชุมชน โดยยดึหลกัใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้อยา่งไม่มีขีดจาํกดัของ

ระยะเวลา สถานที เพศ และอาย ุเป็นการเปิดโอกาสใหค้นไดเ้รียนรู้ตามอธัยาศยัที แทจ้ริง ชุมชนได้

เขา้มามีบทบาทหลกัในการจดัการศึกษา ทงันี รูปแบบการมีส่วนร่วมตามแนวทางนี ตอ้งอาศยั

องค์ประกอบ 3 อย่างทีมีอยู่ในชุมชน ได้แก่ คน ความรู้ และทรัพยากร โดยมีกระบวนการ

ดาํเนินการ คือ  

1. การวเิคราะห์ – สังเคราะห์ ปัญหาชุมชน 

2. หาทางออกทีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวถีิชีวติ 

3. ดาํเนินการสร้างกิจกรรมเพือใหผู้เ้รียนไดแ้กไ้ขปัญหาทีมีอยู ่

4. ประเมินผลกิจกรรม 
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 โดยการกําหนดเนือหาหรือกิจกรรมการเรียนรู้ จะเริมจากจุดเล็กๆ  ทีเกียวข้องกับ

ชีวติประจาํวนัแลว้ขยายออกไปสู่เนือหาหรือกิจกรรมทีซบัซอ้น และเกียวขอ้งกบัวถีิชีวติทงัหมด 

 2. รูปแบบการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของโรงเรียน ชุมชนมีส่วนร่วมกบัโรงเรียนใน

การสร้างหลกัสูตรทอ้งถินทีสัมพนัธ์ และสอดคลอ้งกบัความเป็นจริงของสภาพชุมชน สนองความ

ตอ้งการและวถีิชีวติของชุมชนในทอ้งถิน โดยบุคคลในทอ้งถิน เช่น ปราชญช์าวบา้น ผูรู้้ผูน้าํชุมชน 

ผูป้กครอง มาจดัทาํหลกัสูตรทอ้งถินและประเมินผล 

 3.รูปแบบการเชือมประสานการจดัการศึกษาระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน การมีส่วนร่วมของ

ชุมชนในรูปแบบนีจะเกิดขึนเฉพาะกบัชุมชนทีมีกระบวนการเรียนรู้ทีเขม้แข็ง มีองคก์รชุมชนเพือ

จดัการเรียนรู้ร่วมกนั มีเครือข่ายการเรียนรู้เพือการแลกเปลียนประสบการณ์กบัชุมชนอืน 

 รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการศึกษา ตามทีได้กล่าวมานัน สรุปได้ว่า 

รูปแบบการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษานนั นอกจากจะเป็นการมีส่วนร่วมกบัโรงเรียนในการ

พฒันา การจดัการเรียนการสอนแลว้ นอกจากจะเป็นการมีส่วนร่วมกบัโรงเรียนในการพฒันาการ

จดัการเรียนการสอนแลว้ ยงัเป็นไปในลกัษณะของการร่วมกนัจดัการศึกษาให้แก่คนในชุมชน เพือ

สร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่ชุมชนนนั ๆ ดว้ยบนพืนฐานของการมีส่วนร่วมในระดบัสูง 

 การมีส่วนร่วมของชุมชน เกิดจากจิตใจทีต้องการเข้าร่วมในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึง 

เพือให้เกิดผล ต่อความตอ้งการของกลุ่มคนทีสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตทางสังคม ทงันี ในการทีจะให้

ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมอย่างแทจ้ริงนนั การจดักิจกรรมการมีส่วนร่วมตอ้งคาํนึงถึง วิถีการดาํเนิน

ชีวิต ค่านิยม ประเพณี ทศันคติของบุคคล เพือให้เกิดความสมคัรใจเขา้ร่วมกิจกรรม เพราะกลุ่มคน

ในชุมชน มีความแตกต่างกนัใน ลกัษณะส่วนบุคคล ลกัษณะทางเศรษฐกิจ และการได้รับขอ้มูล

ข่าวสาร ทงันี การเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชนโดยสรุปมีขนัตอมทังสิน 5 ขันตอนคือ 1) การ

วเิคราะห์ – สังเคราะห์ปัญหาของชุมชน 2) การวางแผนทีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวถีิชีวิต 3) การ

กาํหนดกิจกรรม 4) การดาํเนินกิจกรรม และ 5) การประเมินผลกิจกรรม ซึงเป็นขนัตอนของการเขา้

มามีส่วนร่วมทีใหค้วามสาํคญัโดยใชชุ้มชนเป็นศูนยก์ลาง โดยมีหน่วยงานภาครัฐคอยช่วยเหลือ ให้

คาํแนะนาํหรืออาํนวยความสะดวกเท่านนั (สุธี  วรประดิษฐ: 2554) 
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สรุปไดว้่าการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นหัวใจสําคญัของพฒันาโดยเฉพาะในด้านการจดั

การศึกษาในระดบัทอ้งถิน  หากผูน้าํทอ้งถินไดใ้ห้ความสําคญักบังานห้องสมุดชุมชนและผูมี้ส่วน

เกียวขอ้งในชุมชน อาทิ  ครู   พระ  คนในชุมชน  มีมุมมองห้องสมุดชุมชนหรือจดัความสําคญัของ

หอ้งสมุดชุมชนอยูใ่นลาํดบัตน้ ๆในการพฒันา และเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในทุก

กระบวนการของการพฒันาดว้ยแลว้  จะมีส่วนช่วยในการทีจะผลกัดนังานห้องสมุดชุมชนไดมี้การ

พฒันาไปในอีกระดบัหนึงซึงในแต่ละบริบทของชุมชนก็มีความแตกต่างกนั  การมีเครือข่าย  การ

ไปดูความสําเร็จของห้องสมุดชุมชนอืน ๆ  และการหารูปแบบทีเหมาะสมกบับริบทของชุมชนใน

การนาํมาปรับใช้เพือการพฒันา  ผสานกบัการบริหารจดัการทีมีคุณภาพน่าจะเป็นเรืองของความ

ร่วมมือ  ร่วมใจกนัพฒันาในมิติ/หรือการมีมุมมองในแง่ของการพฒันาทีจะยงัประโยชน์ให้เกิดขึน

ในชุมชน 

ตอนท ี 5 งานวจัิยทีเกยีวข้อง 

งานวจัิยในประเทศ 

 เพียรศิล  สุตโต (2547) ไดศึ้กษาพฒันาการจดัระบบงานห้องสมุดประชาชนศูนยบ์ริการ

การศึกษานอกโรงเรียนอาํเภอสวา่งแดนดินจงัหวดัสกลนครโดยใชห้ลกัการวิจยัเชิงปฏิบติัการตาม

แนวคิดของแคมมิส และแมคไทเบิร์ด (Kemmis and McTaggart) โดยดาํเนินการพฒันาเป็น 2 

วงรอบแต่ละวงรอบประกอบดว้ยการวางแผนการปฏิบติัการสังเกตและการสะทอ้นผลกลบัโดยใชก้ล

ยทุธ์การศึกษาดูงานการมอบหมาย  งานใหป้ฏิบติัและการนิเทศภายในการศึกษาครังนีมีผูร่้วมศึกษา 8 

คนประกอบดว้ยผูอ้าํนวยการศูนยบ์ริการการศึกษานอกโรงเรียน  1 คนผูศึ้กษาในฐานะหวัหนา้งาน

หอ้งสมุด 1 คนครูการศึกษานอกโรงเรียนผูร่้วมศึกษา 5 คนเจา้หนา้ทีโสตทศันศึกษา 1 คนเครืองมือ

ทีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลไดแ้ก่แบบสังเกตแบบสัมภาษณ์แบบบนัทึกโดยการจดักระทาํและ

การตรวจสอบขอ้มูลโดยใช้วิธีการตรวจสอบแบบสามเส้าวิเคราะห์และนาํเสนอผลการวิเคราะห์

ข้อมูลโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ผลการวิจัยพบว่าก่อนการดาํเนินการพฒันาการจัดระบบงาน

ห้องสมุดประชาชนอาํเภอสว่างแดนดิน  มีสภาพการดาํเนินงานทงั 3 ด้าน คือด้านงานบริการ

วชิาการ  งานบริการ/กิจกรรม  งานเทคนิคไม่เป็นไปตามระบบการดาํเนินงานห้องสมุดประชาชนที

ถูกตอ้งตามเกณฑ์มาตรฐานวา่ดว้ยระเบียบห้องสมุดประชาชน พ.ศ. 2535  และสภาพบุคลากรทีมี
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อยู่ไม่สอดคลอ้งกบัปริมาณงานมีความรู้และประสบการณ์ดา้นจดัระบบงานห้องสมุดไม่เพียงพอ

หลงัจากไดรั้บการพฒันาโดยใช้กลยุทธ์การศึกษาดูงานการมอบหมายงานให้ปฏิบติัและการนิเทศ

ภายในปรากฏวา่การดาํเนินงานห้องสมุดประชาชนในวงรอบที 1 พบวา่ผูร่้วมศึกษามีความรู้ความ

เขา้ใจเกียวกบัการดาํเนินงานครอบคลุมงานทงั 3  ดา้นไดแ้ก่งานดา้นการบริการห้องสมุดประชาชน

มีการกาํหนดเป้าหมายการวางแผนงานมีการรายงานผลการดาํเนินงานและสถิติต่างๆด้านงาน

บริการการยมื-คืนหนงัสือสือสารสนเทศเป็นไปตามขนัตอนการยืมคืนตามระเบียบหลกัการจดัแบบ

ทศนิยมดิวอีด้านงานเทคนิคมีความรู้ในด้านงานคดัเลือกหนังสือและสือทกัษะในการซ่อมแซม

หนงัสือทีชาํรุดและมีการจดัหาสือหนงัสือทีทนัสมยัแต่ยงัขาดเทคโนโลยมีาช่วยในการดาํเนินงานให้

เกิดความรวดเร็วสะดวกจึงตอ้งพฒันาในวงรอบที 2 หลงัจากไดใ้ช้กลยุทธ์ในการนิเทศภายในพบวา่ผู ้

ร่วมศึกษามีความรู้ความเขา้ใจในการบริหารงานห้องสมุดมีการร่วมกาํหนดเป้าหมายวิสัยทศัน์ภารกิจ

ภายใตก้รอบปัจจยัในการบริหารทีมีประสิทธิภาพและชดัเจนยิงขึนดา้นงานบริการและกิจกรรมผูร่้วม

ศึกษามีความสามารถจดัหนงัสือสิงพิมพส์ารสนเทศทรัพยากรสารนิเทศต่างๆตามหมวดหมู่สากลนิยมมี

การบริการการอ่านและศึกษาหาความรู้ดา้นงานเทคนิคผูร่้วมศึกษามีความสามารถและมีทกัษะในการ

สํารวจการจดัหาสือหนังสือสารนิเทศการจดักิจกรรมเสริมการอ่านการจดันิทรรศการวนัสําคญัและ

สามารถใช้เทคโนโลยีใหม่มาใช้ประกอบช่วยให้ผูใ้ช้บริการสามารถค้นหาได้อย่างรวดเร็วจัด

บรรยากาศสภาพแวดลอ้มจดัสือสารสนเทศและสิงอาํนวยความสะดวกสะอาดสวยงามทนัสมยัมี

ประสิทธิภาพตรงตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 

 หนึงนิรามิษ  วรรณรมย ์(2547) ไดศึ้กษาสภาพปัญหาและระดบัการปฏิบติัตามรูปแบบการ

จดักิจกรรมส่งเสริมการอ่านรวมทงัเปรียบเทียบปัญหาและระดับการปฏิบติัตามรูปแบบการจดั

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุดประชาชนในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือผลการวิจยัพบวา่

สภาพการจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุดประชาชนพบว่าห้องสมุดประชาชนใช้ตวั

อาคารห้องสมุดประชาชนเป็นสถานทีในการจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพราะประหยดัค่าใชจ่้าย

ในเรืองสถานทีระยะเวลาทีใชใ้นการจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่านในแต่ละครังส่วนใหญ่ใชเ้วลา 1

วนัทาํการ (7-8 ชวัโมง) ปัจจยัสําคญัทีสุดต่อการกาํหนดระยะเวลาในการจดักิจกรรมการส่งเสริม

การอ่านคือรูปและเนือหาของกิจกรรม่งเสริมการอ่านทีจดัมีการวางแผนการจดักิจกรรมโดยภาพอยู่

ในระดบัปานกลางโดยมีการวางแผนการจดักิจกรรมมุ่งเสริมการอ่านในดา้นบริหารงานมากทีสุด
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รองลงมาคือดา้นวสัดุอุปกรณ์ดา้นบุคลากรและดา้นการประชาสัมพนัธ์ตามลาํดบัมีการปฏิบติัตาม

รูปแบบการจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยภาพรวมอยู่ในระดบัน้อยเมือพิจารณาแต่ละรูปแบบ

กิจกรรมพบวา่รูปแบบกิจกรรมทีมีการปฏิบติัมากทีสุดคือการจดันิทรรศการรองลงมาคือห้องสมุด

เคลือนทีและการแนะนาํหนงัสือตามลาํดบัการประเมินผลการจดักิจกรรมโดยภาพรวมอยูใ่นระดบั

นอ้ยเมือพิจารณาวิธีการประเมินพบวา่วิธีทีนาํมาใชม้ากทีสุดคือเก็บสถิติจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม

ส่งเสริมการรองลงมาคือใชแ้บบสอบถามและใชก้ล่องรับความคิดเห็นตามลาํดบัมีปัญหาในการจดั

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลางโดยมีปัญหาดา้นผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมมาก

ทีสุดรองลงมาคือด้านงบประประมาณและด้านวสัดุอุปกรณ์ตามลําดับบรรณารักษ์ห้องสมุด

ประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ไดมี้การปฏิบติัตามรูปแบบการจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่านสูงกว่า

บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอาํเภออย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 และบรรณารักษ์

ห้องสมุดประชาชนจงัหวดัได้มีการปฏิบติัตามรูปแบบการจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่านสูงกว่า

บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอาํเภออย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั0.05 ปัญหาในการจดั

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเมือเปรียบเทียบตามประเภทของห้องสมุดประชาชนโดยภาพรวมและราย

ดา้นพบวา่ห้องสมุดประชาชนทีแตกต่างกนัมีปัญหาในการจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่านไม่แตกต่าง

กนั 

 อาชญัญา  รัตนอุบล และคณะ (2548) ไดจ้ดัทาํวิจยัการจดัการเรียนรู้ของแหล่งการเรียนรู้

ตลอดชีวติ : หอ้งสมุดประชาชนผลการวิจยัพบวา่ห้องสมุดประชาชนในปัจจุบนัจดัขึนเพือเป็นศูนย์

ขอ้มูลข่าวสารศูนยก์ารเรียนรู้และจดักิจกรรมเป็นเครือข่ายของชุมชนให้การศึกษาแก่ประชาชน

ส่งเสริมการอ่านส่งเสริมและเผยแพร่วฒันธรรมมีการใช้ระบบทีเน้นผูรั้บบริการเป็นสําคญัจดั

บรรยากาศทีเอือต่อการอ่านหนงัสือและมีการกาํหนดให้ห้องสมุดประชาชนเป็นแหล่งการเรียนรู้ที

ชดัเจนการดาํเนินการของห้องสมุดประชาชนพบปัญหาคือปัญหาดา้นการจดัการเรียนรู้ปัญหาดา้น

บุคลากรและปัญหาดา้นสิงแวดลอ้มทวัไป 

 อรุณรัตน์  พะยอมไพร (2548) เรือง ห้องสมุดชุมชนเพือการท่องเทียว: โครงการตน้แบบ

สาํหรับองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสุเทพ  อาํเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการวจิยัพบวา่ประชาชนมี

ความตอ้งการและสนใจทีจะให้องค์การบริหารส่วนตาํบลสุเทพ  มีการจดัตงัห้องสมุดชุมชนเพือ
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การท่องเทียวขึน เพือเป็นประโยชน์และเป็นศูนยก์ลางขององค์ความรู้  ส่งเสริมและพฒันาความรู้

ความเข้าใจในยุคข้อมูลข่าวสารทีทันต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ทงัด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  

วฒันธรรมและสิงแวดลอ้มต่อประชาชนในชุมชนและต่อนกัท่องเทียว  โดยประชาชนมีส่วนร่วม

และส่งเสริมการท่องเทียว  การให้ข้อมูลทีถูกต้องแก่นักท่องเทียว  นักท่องเทียวชาวไทยและ

นกัท่องเทียวชาวต่างประเทศมีความตอ้งการและมีความคิดเห็นว่าควรมีการจดัตงัห้องสมุดชุมชน

เพือการท่องเทียวขึน  เพือให้เป็นประโยชน์กบันกัท่องเทียว  เป็นแหล่งรวบรวมความรู้เกียวกบัการ

ท่องเทียวในชุมชน  และสามารถเผยแพร่ขอ้มูลสู่ภายนอกได ้ทงัโดยใชส้ถานทีขององคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลสุเทพ  แหล่งท่องเทียวและโดยผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

0แนวทางการพฒันาห้องสมุดประชาชนในระดบันโยบายรัฐบาลควรมีการออกกฎหมาย

ห้องสมุดประชาชนการดาํเนินการตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 25 

กาํหนดมาตรฐานการรู้สารสนเทศของประชาชนกาํหนดนโยบายความร่วมมือระหวา่งหน่วยงาน

กบัห้องสมุดประชาชน  ห้องสมุดประชาชนเขา้ร่วมเป็นเครือข่ายในระดับชาติ และการพฒันา

บุคลากรห้องสมุดประชาชนในระดบัปฏิบติั  ห้องสมุดประชาชนควรเป็นแหล่งจดัเก็บรวบรวม

สารสนเทศดาํเนินงานเพือส่งเสริมใหป้ระชาชนเป็นผูรู้้หนงัสือ  รู้สารสนเทศ  เรียนรู้ตลอดชีวิตและ

เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย   งบประมาณ  ชวัโมงการบริการ การใช้บริการและการ

เข้าถึงโดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์   ผลการสังเคราะห์แนวคิดเป็นข้อเสนอแนะมาตรฐาน

หอ้งสมุดประชาชนทีเหมาะสมสาํหรับประเทศไทยทีนาํเสนอแบ่งเป็น 9 หมวดประกอบดว้ยหมวด 

1 ปรัชญาพนัธกิจและวตัถุประสงค ์ หมวด 2 การบริหารและโครงสร้าง  หมวด 3 ความร่วมมือและ

เครือจ่าย  หมวด 4  งบประมาณและการเงิน  หมวด 5 ทรัพยากรสารสนเทศ  หมวด 6 การบริการ

หมวด 7 บุคลากรห้องสมุด  หมวด 8 อาคารสถานทีและครุภณัฑ์  และหมวด 9 การสือสารและการ

ประชาสัมพนัธ์  โดยเป็นมาตรฐานเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณประกอบในบางรายการโดยมาตรฐาน

เชิงปริมาณอิงตวัเลขตามแนวทางทีกาํหนดในมาตรฐานการบริการห้องสมุดประชาชน(The Public 

Library  Service IFLA / UNESCO Guidelines for Development 2001)เป็นหลกัและเพิมเติมตาม

ความเหมาะสม 
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 รัชดา  คงคาหลวง (2550) วจิยัเรืองการศึกษาความตอ้งการและแนวทางการจดักิจกรรมการ

เรียนรู้ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอธัยาศยัของบา้นหนงัสือกรุงเทพมหานคร

ผลการวจิยัพบวา่ 

1. ผูที้มาใชบ้ริการบา้นหนงัสือมีความตอ้งการจดักิจกรรมการเรียนรู้ทางการศึกษานอกระบบ

โรงเรียน และการศึกษาตามอธัยาศยัในบา้นหนังสือ  กรุงเทพมหานครโดยระดบัมาก ( =3.80,3.78  

ตามลาํดบั) ทงั  5  ดา้น 

 2. ผูที้มาใช้บริการบา้นหนังสือทีอายุต่างกนัตอ้งการการจดักิจกรรมการเรียนรู้ทางการศึกษา

นอกระบบโรงเรียน  ดา้นการมีส่วนร่วม   การประชาสัมพนัธ์  การจดัการและสภาพแวดลอ้มและการ

ประเมินผล ส่วนการศึกษาตามอัธยาศัย ด้านการจัดกิจกรรมและเนือหา การมีส่วนร่วม การ

ประชาสัมพนัธ์  การจดัการและสภาพแวดลอ้มและการประเมินผลต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ

ทีระดบั  .05 

 3. ผูที้มาใชบ้ริการบา้นหนงัสือทีระดบัการศึกษาต่างกนั  ตอ้งการการจดักิจกรรมการเรียนรู้

ทางการศึกษานอกโรงเรียนดา้นการมีส่วนร่วม  ส่วนการศึกษาตามอธัยาศยั  ดา้นการมีส่วนร่วมและ

การประเมินผลต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั  .05 

 4. ผูที้มาใช้บริการบ้านหนังสือทีอาชีพต่างกนั  ต้องการการจดักิจกรรมการเรียนรู้ทาง

การศึกษานอกโรงเรียนดา้นการมีส่วนร่วม  การประชาสัมพนัธ์  การจดัการและสภาพแวดลอ้มและ

การประเมินผล ส่วนการศึกษาตามอธัยาศยั  ด้านการจดักิจกรรมและเนือหา การมีส่วนร่วม การ

ประชาสัมพนัธ์ การจดัการและสภาพแวดลอ้มและการประเมินผลต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ

ทีระดบั  .05 

 5. ผูที้มาใชบ้ริการบา้นหนงัสือทีระบบการศึกษาต่างกนั  ตอ้งการการจดักิจกรรมการเรียนรู้

ทางการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอธัยาศยั  ดา้นการจดักิจกรรมและเนือหา การมีส่วน

ร่วม การประชาสัมพนัธ์ การจดัการและสภาพแวดลอ้มและการประเมินผลต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญั

ทางสถิติทีระดบั  .05 
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 6. ผูที้มาใชบ้ริการบา้นหนงัสือทีเขตทีอยู่อาศยัต่างกนั  ตอ้งการการจดักิจกรรมการเรียนรู้

ทางการศึกษาตามอธัยาศยั  ดา้นการมีส่วนร่วมต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั  .05 

 7.จากผลการวิจยัและการสัมภาษณ์กลุ่มผูจ้ดักิจกรรมในบา้นหนังสือได้แนวทางการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้ทางการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยของบ้านหนังสือ 

กรุงเทพมหานคร ดังนี ควรจดัให้เป็นห้องสมุดมีชีวิต  มีกิจกรรมเหมาะกับทุกวยั   ให้ความรู้

เกียวกบัทกัษะชีวติ  มีบริการอินเทอร์เน็ต  เพิมขนาดให้กวา้งมากขึน  เปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้

เขา้ถึงขอ้มูลโดยการประชาสัมพนัธ์และไดป้ระเมินผลทุกครัง  

 ชุติมา  สัจจานนัท ์(2551) ไดศึ้กษาการพฒันามาตรฐานห้องสมุดประชาชนทีเหมาะสมสําหรับ     

ประเทศไทยการศึกษาวิจัยพบว่าในภาพรวมมาตรฐานห้องสมุดประชาชนของประเทศไทยและ

ต่างประเทศมีคาํเรียกมาตรฐานห้องสมุดประชาชนหลากหลายภาษาไทยมีคาํวา่มาตรฐานเกณฑ์ระเบียบ

คาํสังส่วนภาษาองักฤษคาํทีนิยมใช้คือ Standard guidelines law rules act legislation ประกาศใช ้         

โดยองค์กรของรัฐทีกาํกบัดูแลหรือองค์กรทีสังกดัองคก์รส่วนทอ้งถินสมาคมวิชาชีพองคก์รนานาชาติ

และสมาคมวชิาชีพนานาชาติมีทงัมาตรฐานทีใชใ้นระดบันานาชาติระดบัชาติระดบัรัฐหรือระดบัองคก์ร

มาตรฐานขนัตาํ  มาตรฐานเป็นชนั  หรือลดหลนัมาตรฐานตามระดบัผลการดาํเนินงานหรือผสมผสาน

การบงัคบัใชม้าตรฐานหอ้งสมุดประชาชนจาํแนกเป็นมาตรฐานการบงัคบัใช้  และมาตรฐานไม่บงัคบัใช้

เนือหาของมาตรฐานครอบคลุมทุกองค์ประกอบทีสําคญัของการบริหารจดัการการดาํเนินงานและการ

บริการห้องสมุดโดยมีภาพรวมและหัวขอ้สําคญัของเนือหาใกล้เคียงกนัหัวขอ้สําคญัซึงครอบคลุมใน

มาตรฐานประกอบดว้ย การบริหารและโครงสร้างองคก์ร การเงินและงบประมาณ ทรัพยากรสารสนเทศ

การบริการ บุคลากร อาคารสถานที  เทคโนโลยี  เครืองมือวสัดุอุปกรณ์  ความร่วมมือและเครือข่าย  การ

ประชาสัมพนัธ์และการตลาด  และมีการจัดทาํมาตรฐานห้องสมุดประชาชนทีเน้นเฉพาะด้านใด        

ด้านหนึง   รายละเอียดในเนือหาของมาตรฐานห้องสมุดประชาชนส่วนใหญ่สอดคล้องกัน  ยกเวน้

มาตรฐานเชิงปริมาณซึงแตกต่างกนัไปตามบริบทของแต่ละประเทศโดยมาตรฐานเชิงปริมาณเกียวขอ้ง

กบับุคลากรและทรัพยากร 

 อภิรดี  กนัเดช (2551) ไดศึ้กษา แนวโน้มการพฒันารูปแบบห้องสมุดประชาชนในสังคม

ฐานความรู้ใน  พ .ศ .2560  ผลการวิจัย  พบว่า1)ห้องสมุดประชาชนทีดํา เนินการทังในและ
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ต่างประเทศต่างมีวสิัยทศัน์ทีมุ่งสู่การเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

โดยมีทิศทางการดาํเนินงานทีสนองความตอ้งการของประชาชนดว้ยรูปแบบทีหลากหลายเนน้การ

ให้บริการโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้บริการโดยเท่าเทียมและทัวถึงมีกิจกรรม

หลากหลายทีส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ห้องสมุดประชาชนทีดาํเนินการในต่างประเทศมีกฎหมาย

กาํหนดเรืองมาตรฐานและงบประมาณรองรับการดาํเนินงานอยา่งชดัเจนและหอ้งสมุดประชาชนใน

ประเทศไทยมีแนวโน้มในการให้ความสําคญักบัเรืองเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของประชาชน   

2) รูปแบบห้องสมุดในสังคมฐานความรู้ประกอบดว้ยองคป์ระกอบสําคญั  9 องคป์ระกอบไดแ้ก่

องค์ประกอบด้านรูปแบบทางกายภาพจุดมุ่งหมายหลักการกิจกรรมการเรียนรู้การให้บริการ

เครือข่าย  การมีส่วนร่วม    งบประมาณและการประเมินผล  3)อนาคตภาพห้องสมุดประชาชน

หอ้งสมุดประชาชนในอนาคตตอ้งเป็นแหล่งการเรียนรู้ทีกระจายอยูใ่นทุกพืนทีเป็นแหล่งการเรียนรู้

ทีเป็นศูนย์กลางการแลกเปลียนเรียนรู้ตลอดชีวิตให้บริการทุกคนอย่างเท่าเทียมและทวัถึงเน้น

กิจกรรมการเรียนรู้ตามอธัยาศยัทีหลากหลายและตรงใจผูรั้บบริการมีบทบาทในการจดัการความรู้

ดาํเนินงานโดยเนน้รูปแบบภาคีเครือข่ายมีงบประมาณทีพอเพียงบริหารงานโดยรูปแบบคณะกรรม

และมีการประเมินผลอย่างหลากหลาย  4)แนวทางการพฒันาการดาํเนินงานห้องสมุดประชาชน

เพือให้เป็นไปตามรูปแบบห้องสมุดประชาชนในสังคมฐานความรู้ต้องดาํเนินงานพฒันา  3 

องค์ประกอบหลักได้แก่โครงสร้างพืนฐานการจัดกิจกรรมของห้องสมุดประชาชนและการ

บริหารงานหอ้งสมุดประชาชน 

จริยา  อน้อารี (2551) ทาํการวิจยัเรือง การประเมินโครงการพฒันาห้องสมุดประชาชนให้

เป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ตลอดชีวิต  โดยใช้รูปแบบการประเมินซิปโมเดล (CIPP Model) พบว่า 

1.  ผลการศึกษาสภาพปัญหาดาํเนินงานห้องสมุดประชาชนอาํเภอลานกระบือพบว่า มีปัญหา

เกียวกบัอาคารทงัภายนอกภายในเก่าชาํรุด พืนทีบริเวณภายนอกอาคารรกรุงรัง ไม่สวยงาม ครุภณัฑ์

เก่าชาํรุด โต๊ะเกา้อีชนัวางหนงัสือไม่เหมาะสม ทาํให้การให้บริการแก่สมาชิกและผูใ้ชบ้ริการไม่มี

ประสิทธิภาพ 2.  ผลการกาํหนดแนวทางในการพฒันาห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนยก์ลางการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต คือแนวทางในการพฒันาห้องสมุดประชาชน ใน 4 ดา้น คือ1) พฒันาระบบการ

ใหบ้ริการ  2) พฒันาอาคารสถานที  3) พฒันาบุคลากรและ  4) พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ  3. การ

ดาํเนินการพฒันาห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยจดัทาํโครงการ
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พฒันาห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิต  มีวตัถุประสงค์  4  ประการ  

คือ  1) เพือพฒันาห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนยก์ลางข้อมูลข่าวสาร   2) เพือพฒันาห้องสมุด

ประชาชนให้เป็นแหล่งรวบรวมขอ้มูลประจาํอาํเภอ และแหล่งภูมิปัญญาทอ้งถิน  3) เพือพฒันา

ห้องสมุดประชาชนให้เป็นห้องสมุดทีมีชีวิตชีวาและ  4) เพือพฒันาห้องสมุดประชาชนให้เป็น

แหล่งขอ้มูลทีหลากหลายและทนัสมยั การดาํเนินการพฒันามีการดาํเนินการดังนี การประชุม

คณะกรรมการพฒันาห้องสมุด การศึกษาปัญหาและความตอ้งการของผูใ้ช้บริการ การวางแผน

ดาํเนินงานพฒันา ดาํเนินการพฒันาติดตามผลและประเมินผล ประชุมคณะกรรมการ สรุปผลการ

ดาํเนินการ และจดัทาํรายงานประเมินโครงการและเผยแพร่4.  ผลการประเมินโครงการพฒันา

ห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีดงันี   ด้านสภาวะแวดล้อม พบว่า 

โครงการพฒันาห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นไปในแนวทาง

เดียวกบันโยบายการพฒันาหอ้งสมุดประชาชน ปี 2549 - 2551 ของสํานกับริหารงานการศึกษานอก

โรงเรียน และเป็นไปตามจุดเน้นและกลยุทธ์การดําเนินงาน การศึกษานอกโรงเรียน ปี 2550 

นอกจากนนัยงัเป็นไปตามเจตนารมณ์การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2542 มาตรา 25 ทีกาํหนดให้ห้องสมุดประชาชนเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต    ด้านปัจจยั 

พบวา่ อาคารสถานทีทงัภายนอกภายใน ร่มรืนสวยงามสะดวกสบายต่อการให้บริการ เช่น มีการจดั

สวนหยอ่ม จดัโตะ๊เกา้อีสาํหรับนงัพกั นงัอ่านหนงัสือ จดัมุมอ่านหนงัสือ มีสถานทีจดักิจกรรม มีมุม

กิจกรรมต่างๆ มีชนัหนงัสือชนัวารสาร มีมุมกาแฟ ซึงเป็นบรรยากาศทีส่งเสริมการเรียนรู้ ครุภณัฑ ์

มีความเหมาะสม และเพียงพอต่อการให้บริการ เช่นโต๊ะเก้าอีชันวางวารสาร ชันวางหนังสือ 

คอมพิวเตอร์ เครืองพิมพ ์(Printer) เครืองถ่ายเอกสาร โทรทศัน์ เครืองเล่น  วีซีดี/ดีวีดี วิทยุ เทป 

เครืองเล่นวีดีโอ และมีบุคลากรเพียงพอในการให้บริการและบุคลากรได้จดัการอบรมด้านงาน

ห้องสมุดอย่างต่อเนือง   ด้านกระบวนการ พบว่า มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ คือมี

แผนพฒันาหอ้งสมุด มีการดาํเนินงานตามแผน มีคู่มือ ปฏิบติังานห้องสมุด มีการติดตามประเมินผล 

และมีการนาํผลการติดตามไปพฒันา   ดา้นผลผลิต พบวา่ มีจาํนวนสมาชิก และผูใ้ชบ้ริการเพิมขึน

และผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจ ในการให้บริการห้องสมุดประชาชนในภาพรวมในระดบัมาก และ

เมือพิจารณาในแต่ละเรืองพบว่า มีความพึงพอใจในระดบัมากทีสุด 3 เรือง อนัดบัแรก คือ ความ

สะดวกในการใชบ้ริการ รองลงมา คือ ความร่มรืนสวยงามของบริเวณภายนอก และบรรยากาศใน
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ห้องสมุดเหมาะสม ต่อการเรียนรู้ตามลาํดบั ส่วนความพึงพอใจในระดบัมาก 20 เรือง อนัดบัแรก 

การจดัมุมต่างๆ เป็นสัดส่วน รองลงมา มีคาํแนะนาํในการใชห้้องสมุด การให้บริการอย่างรวดเร็ว

การจดัพืนที ให้บริการเหมาะสม ระบบการให้บริการไม่ยุง่ยากซับซ้อน มีความตอ้งการใช้บริการ

อีกเมือมีโอกาสการให้บริการด้วยความเป็นมิตรและยิมแย้มแจ่มใสการดูแลเอาใจใส่ และ

กระตือรือร้นในการบริการ การให้คาํแนะนํา และตอบข้อซักถามมีความสะดวกในการติดต่อ

ประสานงาน ความช่วยเหลืออาํนวยความสะดวกในทุกดา้น การให้บริการเป็นระบบและมีขนัตอน

ทีเหมาะสม มีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ มีความทนัเหตุการณ์ เสริมสร้างนิสัย

รักการอ่านให้ผูใ้ช้บริการ มีความน่าสนใจ รูปแบบการจดักิจกรรม มีความหลากหลาย มีความ

ทนัสมยั ทนัเหตุการณ์ มีการจดักิจกรรมอย่างต่อเนือง สมาํเสมอและมีความสอดคล้องกบัความ

ต้องการตามลําดับ และมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 1 เรือง คือ มีจาํนวนเพียงพอต่อ

ผูใ้ช้บริการ  ดา้นความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะสําหรับผูใ้ช้บริการ พบว่าผูใ้ช้บริการห้องสมุด

ประชาชนอาํเภอลานกระบือ คือให้เพิมจาํนวนและประเภทหนังสือให้หลากหลายมากขึนเป็น

อันดับที 1 รองลงมาคือควรเพิมคอมพิวเตอร์ในการให้บริการอินเตอร์เน็ต  และควรเพิมสือ

อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ภาพยนตร์ สารคดี เกมเพิมทกัษะต่าง ๆ และเพิมโทรศพัท์สาธารณะให้อยู่ใน

ห้องสมุด(ใกล้เคียง) เป็นอนัดบัสุดทา้ย  ด้านความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะสําหรับผูใ้ห้บริการ 

พบว่า ควรประชาสัมพนัธ์ในชุมชน และทางวิทยุกระจายเสียงให้ทวัถึง ปรับปรุงบรรยากาศใน

ห้องสมุด นอกห้องสมุดให้น่าใช้น่าชมสวยงามเป็นอนัดบั 1 รองลงมาคือ จดัหาทรัพยากรเพิม สือ

สิงพิมพ์ สืออิเล็กทรอนิกส์ตามความตอ้งการของผูใ้ช้บริการ ในการจดักิจกรรมชกัชวนนักเรียน 

นกัศึกษา เขา้ร่วมกิจกรรมให้มากทีสุด และจดัสวนหย่อมเพิมเพือความสวยงามร่มรืน เป็นอนัดบั

สุดทา้ย 

อาภรภรณ์  องัสาชน และคณะ (2551) วิจยัเรืองการพฒันารูปแบบห้องสมุดสู่ศูนยก์ลาง

ความรู้ พบวา่ รูปแบบห้องสมุดสู่ศูนยก์ลางความรู้ ประกอบดว้ยนโยบาย  เป้าหมาย  วตัถุประสงค ์

และองค์ประกอบของศูนย์กลางความรู้ ซึงได้แก่ ทรัพยากรสารสนเทศ  บริการสารสนเทศ  

เทคโนโลย ี วสัดุอุปกรณ์และสถานที  กิจกรรม  รวมทงับุคลากร  โดยนาํหลกัการจดัการความรู้ มา

ใชใ้นการพฒันาศูนยก์ลางความรู้เพือสนบัสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน  นอกจากนนัยงันาํ

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครืองมือในการสร้างศูนย์กลางความรู้ในรูปแบบของเว็บไซต์
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(http://www.siamkc.org)  เพือให้บริการความรู้ เผยแพร่ความรู้ และแลกเปลียนความรู้ของคนใน

ชุมชน ซึงศูนยก์ลางความรู้อาจจะเป็นสถานทีทีสร้างขึนมาใหม่ หรือพฒันาจากห้องสมุดเดิม  หรือ

อาจจะดาํเนินการผา่นทางเวบ็ไซต ์ โดยไม่จาํเป็นตอ้งมีสถานทีก็ได ้ ซึงผูใ้ชส้ามารถเขา้มาใชบ้ริการ

ไดทุ้กทีทุกเวลารูปแบบของศูนยก์ลางความรู้ทีพฒันาขึนมามีชือวา่ “CAP-SMART  Model”ทีเป็น

ตวักลางในการเชือมความสัมพนัธ์ระหว่างห้องสมุดกบัชุมชน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆในศูนยก์ลาง

ความรู้ ทีเพิมเติมขึนมานอกเหนือจากบริการหลกัของห้องสมุดทีเป็นอยู่ในปัจจุบนั  เพือรองรับ

รูปแบบการศึกษาหาความรู้ของชุมชน  โดยในการสร้างศูนยก์ลางความรู้ตามรูปแบบทีไดว้ิจยัมา

นัน  ควรได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนท้องถิน  โดยเฉพาะองค์การ

บริหารส่วนจงัหวดั  องค์การบริหารส่วนตาํบล  และเทศบาล อย่างจริงจงัเพือให้ประชาชนใน

ทอ้งถินไดรั้บความรู้เพิมขึน ส่งผลให้เกิดการพฒันาทางดา้นการประกอบอาชีพ  การดาํเนินชีวิต

และทาํใหเ้กิดสังคมแห่งการเรียนรู้มากขึน 

งานวจัิยในต่างประเทศ 

 วอลเตอร์ อี เฮล ไลเบอร์รี(Walter E. Helmke Library:1997) ไดท้าํการรายงานการวิจยัไวว้า่

ห้องสมุด Indiana Carnegie Libraries เป็นแหล่งศูนยก์ลางสําหรับชนทุกชนัไม่จาํกดัการศึกษา

สามารถแสวงหาหนงัสือและสืออืนๆเพือสนบัสนุนการศึกษาในรูปแบบการศึกษาต่อเนืองตลอด

ชีวิตและสามารถคน้หาสิงทีตอ้งการรวมทงัได้รับความสนุกสนานจากห้องสมุดแห่งนีด้วยและ

อธิบายถึงการให้บริการโสตทศันูปกรณ์ว่ามีการให้บริการด้านวีดีทศัน์เทปบนัทึกเสียงหนังสือ

ประกอบเทปบนัทึกเสียงแผน่ซีดีเครืองฉายภาพขา้มศีรษะกลอ้งโพลาลอยด์และภาพพิมพใ์นส่วน

ของห้องสมุดเคลือนทีมีการให้บริการวีดีทศัน์เทปบนัทึกเสียงโครงการปิดภาคเรียนสําหรับเด็ก

บริการสาํหรับผูสู้งอายบุริการต่ออายหุนงัสือทางโทรศพัท ์

 มิกยอง ชา (Mikyeong Cha:1998)ศึกษาการใชป้ระโยชน์จากมาตรฐานห้องสมุดประชาชน

ของรัฐสาํหรับการวางแผนและการประเมินตามการรับรู้ของผูอ้าํนวยการห้องสมุดประชาชนในมล

รัฐแคนซสั เท็กซสั  และวิสคอนซิล  ประชากร คือผูอ้าํนวยการห้องสมุดประชาชนจาํนวน 1,198 

คน 737 คน (ร้อยละ61.50) ผลการวิจยัพบว่าผูอ้าํนวยการห้องสมุดรับรู้ถึงคุณค่าของมาตรฐาน

หอ้งสมุดประชาชนของรัฐในการวางแผนและการประเมินโดยเฉพาะอยา่งยิงการประเมินระดบัการ
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บริการการระบุจุดอ่อนของการบริการการเปรียบเทียบการบริการกบัห้องสมุดแห่งอืนๆและการ

กาํหนดเป้าหมายและวตัถุประสงค์ผูอ้าํนวยการห้องสมุดประชาชนมีความเห็นว่ามาตรฐานด้าน

ทรัพยากรและการบริการมีประโยชน์มากกวา่มาตรฐานดา้นการบริหารบุคลากรและสิงอาํนวยความ

สะดวกมีขอ้เสนอแนะให้นาํประเด็นการวางแผนและการประเมินห้องสมุดประชาชนโดยเน้น

ชุมชนไปใชม้าตรฐาน 

 ไวท์ เลค คอมมูนนิตี ไลเบอร์รี (White Lake Community Library:2002) ประเมินการใช้

และผลกระทบของเครืองมือวดัผลการปฏิบติังานของห้องสมุดประชาชนในมลรัฐฟลอริดาโดยใช้

วิธีการสํารวจประชากรประกอบดว้ยผูบ้ริหารห้องสมุดประชาชน  75 คน และมีการวิจยัสองระยะ

โดยการสํารวจโดยใชแ้บบสอบถามส่งทางไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์การสัมภาษณ์ผลการวิจยัพบว่า

ห้องสมุดประชาชนในมลรัฐฟลอริดามีการวดัผลการดาํเนินงานโดยใช้วิธีการทีหลากหลายและมี

การลงทุนจดัสรรงบประมาณเพิมขึนเพือการวดัผลการปฏิบติังานและมีการใชบุ้คลากรเต็มเวลา 609 

คนเพือดาํเนินการวดัผลการปฏิบติังานในปีงบประมาณ ค.ศ. 2000 และ 2001 นอกจากนียงัพบวา่

หอ้งสมุดประชาชนในมลรัฐฟลอริดายงัไม่มีวฒันธรรมการประเมิน 

 บีเชอร์ แอน บี (Beecher Ann B.:2004)  ศึกษาขอ้คน้พบเครืองมือทีช่วยในดา้นการก่อสร้าง

หอ้งสมุดสาธารณะ   มาจากกระบวนการของการใชเ้ครืองมือไปสู่เป้าหมายของความสําเร็จของการ

ใชข้อ้มูล  โดยกลุ่มอาสาสมคัรห้องสมุดสาธารณะใน  3  ประเด็นในเรืองของการจดัเก็บขอ้มูลดา้น

ขนบธรรมเนียมประเพณีดงัเดิม,ขอ้มูลร่วมสมยัและขอ้มูลทีทนัสมยั  ในการออกแบบสถานทีตงัการ

ส่งผ่านขอ้มูลข่าวสารในห้องสมุดประชาชนไปสู่ผูใ้ช้บริการซึงขอ้มูลดงักล่าวจะถูกจดัเก็บโดย 

คอมพิวเตอร์ไปสู่ผูใ้ช้บริการปลายทาง  ถูกนาํเสนอต่อผูอุ้ปการะห้องสมุดซึงปัจจุบนัการคน้หา

ขอ้มูลใน  3  ประเด็นดงักล่าวมีอยู่มากมายและทาํให้ผูใ้ชบ้ริการไม่ไดรั้บความสะดวก   ตอ้งอาศยั

ยทุธศาสตร์วา่จะดาํเนินการอยา่งไรกบัประเด็นดงักล่าว 

 รอนและคนอืนๆ (Ron and Others:2006)  ศึกษาเรืองการอธิบายคุณลกัษณะของศูนยแ์ห่ง

อนาคต   เสมือนเป็นเครืองจกัรในการสร้างนวตักรรมให้กบัเมืองเพือเป็นเมืองแห่งความรู้ ขอ้มูลที

ไดจ้ากการวิจยันาํไปสู่การสร้างแนวคิดสําหรับศูนยแ์ห่งอนาคต  รวม 13 ดา้นไดแ้ก่ เวลา  สถานที  

ทีมงานและการเป็นผูน้าํ  ความเสียงกลยุทธ์  พืนทีเสมือน  โครงสร้างและการประมวลผลทีเกิดขึน
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เองการจดัการความรู้ทุนทางการเงิน  ความหลากหลายความตงัใจสู่อนาคตความทา้ทายและหลกั

ความสอดคลอ้งกนั 

 วินสัน (Wilson:2008) ศึกษาเรืองมุมมองห้องสมุดสาธารณะในแคนาดา  การตรวจสอบ  

การออกแบบและการใชข้อ้มูลข่าวสารในหอ้งสมุดสาธารณะในแคนาดามาจากกฎหมายของจงัหวดั

ในแคนาดาส่วนหนึงมาจากหอ้งสมุดสาธารณะเองและ websites ต่าง ๆทีเกียวขอ้งกบัจงัหวดัมาจาก

การออกกฎหมายระดบัชาติ  ในเรืองแหล่งเงินทุนแคนาดาให้ห้องสมุดสาธารณะมีอาํนาจอิสระใน

การออกกฎหมายในการไดม้าซึงเงินทุนทีมาจากแหล่งอืน ๆ 

 วอคเกอร์ วจีิเนียร์ เอ (Walter Virginia A. :2003)  ศึกษาเรืองการเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะใน

พืนทีขนาดเล็ก  มีการจดัทาํเอกสารของทางราชการโดยมีผูน้าํชมรมและประโยชน์ของการจดัทาํ

เครือข่ายของชุมชนเพือการไดม้าซึงกลุ่มเงินสาธารณะเพือการสร้างสวนสาธารณะและห้องสมุด  

รัฐบาลให้อาํนาจกบัประชาชนหรือให้คนสามารถสอบถามงบประมาณของพวกเขาผา่นระบบซึง

สาธารณะจดัใหบ้ริการ 

คาลีน เชลลีย ์โจน (Kathleen Shelley Jones :2009)ห้องสมุดชุมชนเป็นเวบ็ไซตก์ารศึกษา

และการเสริมพลงัเพือสตรีชนบทเชิงลึกจากยกูนัดาห้องสมุดชุมชนในประเทศกาํลงัพฒันาสามารถ

เขา้ถึงสถานทีสําคญัของการแลกเปลียนความรู้และการเขา้ถึงความไม่รู้ของสตรีกบัการศึกษาอนั

เนืองมาจากการอยูใ่นชุมชนทีมีลกัษณะของความยากจนมากและปัญหาการกดขีทางเพศซึงเป็นผล

มาจากการบริหารจดัการทงัในประเทศและดาํเนินการสถาบนัความตอ้งการทีระบุโดยสมาชิกใน

ชุมชนในรูปเอกสารประเภทของทรัพยากร/กิจกรรมทีของพวกเขาและห้องสมุดชุมชนยงัมี”พืนที”

เป็นกลางทีผูห้ญิงสามารถรวบรวมความรู้และมีอิสระหรือติดตามการเรียนรู้ในดา้นทีสนใจงานวิจยั

นีเกิดจากผลกระทบของ Kyato Community Library (KCl) ในชีวิตของสตรีในชนบทของUgandan

งานวจิยันีให้ความสนใจไปทีสิงทีผูห้ญิงตอ้งรู้และความตอ้งการของผูห้ญิงตามบริบทในการจดัหา

ทรัพยากรทีเหมาะสมในทอ้งถินและความใจกวา้งของบุคลากรในชุมชนทีห้องสมุดชุมชนสามารถ

ส่งเสริมและสนับสนุนการรู้หนังสือของสตรีและทาํให้เกิดการพฒันาในส่วนบุคคล  ทาํให้เกิด

ความสามารถในการประกอบอาชีพทีจาํเป็นมากขึนอย่างเต็มทีเพือให้เกิดความเท่าเทียมกนัของ

ประชาชนในสังคม 
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  สรุปไดว้า่งานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัการพฒันาห้องสมุดและห้องสมุดชุมชนในภาพรวมพบวา่ 

ประชาชนมีความตอ้งการและสนใจทีจะให้องค์การปกครองส่วนทอ้งถินมีการจดัตงัห้องสมุด

ชุมชนขึน เพือเป็นศูนยก์ลางขององค์ความรู้  ส่งเสริมและพฒันาความรู้ความเขา้ใจในยุคขอ้มูล

ข่าวสารทีทนัต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ทงัดา้นเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  วฒันธรรมและสิงแวดลอ้มต่อ

ประชาชนในชุมชน  รูปแบบการบริหารจดัการห้องสมุด กล่าวถึงดา้นบุคลากร ดา้นอาคารสถานที

และครุภณัฑ์    ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้   ดา้นเทคโนโลยี   การประเมินโครงการพฒันา

หอ้งสมุดประชาชนใหเ้ป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ตลอดชีวิต  โดยใชรู้ปแบบการประเมินซิปโมเดล มี

การดาํเนินการพฒันาห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีการดาํเนินการ

ดังนี คือการประชุมคณะกรรมการพัฒนาห้องสมุด การศึกษาปัญหาและความต้องการของ

ผูใ้ช้บริการ การวางแผนดาํเนินงานพฒันา ดาํเนินการพฒันาติดตามผลและประเมินผล ประชุม

คณะกรรมการ สรุปผลการดาํเนินการ และจดัทาํรายงานประเมินโครงการและเผยแพร่ 

  งานวิจัยเรืองการพฒันามาตรฐานห้องสมุดประชาชนทีเหมาะสมสําหรับประเทศไทยใน

ภาพรวมมาตรฐานห้องสมุดประชาชนของประเทศไทยและต่างประเทศประกาศใชโ้ดยองค์กรของรัฐที

กาํกับดูแล หรือองค์กรทีสังกัดองค์กรส่วนท้องถิน  สมาคมวิชาชีพ  องค์กรนานาชาติและสมาคม

วิชาชีพนานาชาติ  มีทังมาตรฐานทีใช้ในระดับนานาชาติ  ระดับชาติ ระดับรัฐหรือระดับองค์กร

มาตรฐานขนัตาํ  มาตรฐานเป็นชนั  หรือลดหลนัมาตรฐานตามระดบัผลการดาํเนินงานหรือผสมผสาน

การบงัคบัใช้มาตรฐานห้องสมุดประชาชนจาํแนกเป็นมาตรฐานการบงัคบัใช้และมาตรฐานไม่บงัคบัใช้

เนือหาของมาตรฐานครอบคลุมทุกองค์ประกอบทีสําคญัของการบริหารจดัการการดาํเนินงานและการ

บริการห้องสมุด   แนวโน้มการพฒันารูปแบบห้องสมุดประชาชนในสังคมฐานความรู้ห้องสมุด

ประชาชนทีดาํเนินการทงัในและต่างประเทศต่างมีวิสัยทศัน์ทีมุ่งสู่การเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอด

ชีวติและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้โดยมีทิศทางการดาํเนินงานทีสนองความตอ้งการของประชาชน

ดว้ยรูปแบบทีหลากหลายเน้นการให้บริการโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้บริการโดยเท่า

เทียมและทวัถึงมีกิจกรรมหลากหลายทีส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ห้องสมุดประชาชนทีดาํเนินการ

ในต่างประเทศมีกฎหมายกาํหนดเรืองมาตรฐานและงบประมาณรองรับการดาํเนินงานอยา่งชดัเจน

และหอ้งสมุดประชาชนในประเทศไทยมีแนวโนม้ในการให้ความสําคญักบัเรืองเครือข่ายและการมี

ส่วนร่วมของประชาชนรูปแบบห้องสมุดในสังคมฐานความรู้ประกอบดว้ยองคป์ระกอบสําคญั 9 
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องค์ประกอบไดแ้ก่องค์ประกอบดา้นรูปแบบทางกายภาพจุดมุ่งหมายหลกัการกิจกรรมการเรียนรู้

การให้บริการเครือข่าย  การมีส่วนร่วมงบประมาณและการประเมินผลในต่างประเทศ ห้องสมุด

ชุมชนเป็นเวบ็ไซต์เพือการการศึกษาสนบัสนุนการรู้หนงัสือของสตรีและทาํให้เกิดการพฒันาใน

ส่วนบุคคล  ทาํใหเ้กิดความสามารถในการประกอบอาชีพทีจาํเป็นมากขึนหอ้งสมุดชุมชนเป็นแหล่ง

ศูนยก์ลางสําหรับชนทุกชนัไม่จาํกดัการศึกษาสามารถแสวงหาหนงัสือและสืออืนๆเพือสนบัสนุน

การศึกษาในรูปแบบการศึกษาต่อเนืองตลอดชีวิต  และเห็นความสําคญัของการประเมินโดยเฉพาะ

อย่างยิงการประเมินระดบัการบริการการระบุจุดอ่อนของการบริการ  การนาํประเด็นการวางแผน

และการประเมินหอ้งสมุดประชาชนโดยเนน้ชุมชนเป็นสาํคญั 
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บทท ี3 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 การวจิยัเรืองการพฒันารูปแบบห้องสมุดชุมชนเพือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีระเบียบ

วิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) วตัถุประสงค์การวิจยันี เพือพฒันารูปแบบห้องสมุด

ชุมชนเพือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยผู ้วิจ ัยได้กําหนดขันตอนการดําเนินการวิจัยมี

รายละเอียดดงันี 

ขนัตอนในการดําเนินการวจัิย 

ผูว้จิยัไดก้าํหนดขนัตอนในการดาํเนินการวจิยัไว ้ 10  ขนัตอน ดงัมีรายละเอียดต่อไปนี 

1. ศึกษาขอ้มูล แนวคิด  ทฤษฎี  เอกสาร  เว็บไซต์และงานวิจยัทีเกียวขอ้งกับห้องสมุด

ชุมชน จาํนวน  200 เรืองจากขอ้มูลในประเทศและต่างประเทศ เพือนาํมาสร้างเป็นแนวทางในการ

สร้างประเด็นขอ้คาํถาม 

2. กําหนดโครงร่างและประเด็นทีจะทาํการศึกษา  โดยผูว้ิจ ัยนําแนวคิดและทฤษฎีที

เกียวขอ้งกบัห้องสมุดชุมชนมากาํหนดประเด็นในการศึกษาดงันี  1) ดา้นโครงสร้างทางกายภาพ      

2) ดา้นการบริหารจดัการ  3) ดา้นการจดักิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  และ4)ดา้นการ

ประเมินผลการดาํเนินงาน  ในส่วนของโครงสร้างทางกายภาพ  พิจารณาจากความตอ้งการของ

ชุมชนนันๆ  ภูมิสังคม  อาชีพ  ด้านการบริหารจดัการ มาจากแนวคิดการบริหารแบบมีส่วนร่วม  

รวมถึงการพฒันาโครงสร้างองค์กรสมยัใหม่ทีพฒันาตามกระแสพลวตัของสภาพแวดล้อมและ

อิทธิพลของเทคโนโลยีสารสนเทศ    ด้านการจดักิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต นํา

แนวคิดการจดัตงัแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต  แนวการจดักิจกรรมการเรียนรู้สําหรับผูใ้หญ่  และดา้น

การประเมินผลการดําเนินงานห้องสมุด  ผูว้ิจยันําแนวคิดการประเมินแบบมีส่วนร่วมมาเป็น

แนวทางในการกาํหนดรูปแบบของการประเมิน    
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3. ผูว้ิจยัดาํเนินการจดัสนทนากลุ่มจากผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน6–9คนเพือพฒันาร่างรูปแบบ

หอ้งสมุดชุมชนเพือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ จาํนวน 2 ครัง  

เกณฑใ์นการเลือกผูท้รงคุณวุฒิในการพฒันาร่างรูปแบบ(การจดัสนทนากลุ่มจาํนวน2 ครัง

มีดงันี 

 1. เป็นอาจารยน์กัวชิาการนกัวจิยัทีมีความรู้มีประสบการณ์และทาํงานเกียวขอ้งกบั

งานหอ้งสมุดและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 2. เป็นผูน้าํชุมชน/ผูน้าํทอ้งถินทีมีหอ้งสมุดชุมชนตงัอยู ่

 3.เป็นบรรณารักษ์ห้องสมุด /เจ้าหน้าทีทีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงาน

หอ้งสมุดชุมชน 

 4.เป็นผูใ้ชบ้ริการทีอยูใ่นชุมชนทีมีหอ้งสมุดชุมชนเปิดใหบ้ริการ 

4. นาํผลทีไดจ้ากการสนทนากลุ่มมาวิเคราะห์ร่างรูปแบบห้องสมุดชุมชนเพือส่งเสริมการ

เรียนรู้ตลอดชีวติ     

5. ผูว้ิจยัทาํการวิเคราะห์ผลทีไดจ้ากการสนทนากลุ่มและการวิเคราะห์เอกสารมารวบรวม

เป็นร่างรูปแบบหอ้งสมุดชุมชนเพือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ      

6. ผูว้ิจยันาํร่างรูปแบบห้องสมุดชุมชนเพือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตไปทาํการศึกษา

โดยการศึกษาภาคสนาม (Field  study) กบัห้องสมุดชุมชนจาํนวน 6 แห่ง ในภูมิภาคต่างๆของ

ประเทศเกณฑใ์นการกาํหนดพืนทีในการศึกษาในภาคสนามนนัผูว้จิยัใชเ้กณฑต่์อไปนี 

 1. ห้องสมุดชุมชนนันอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน

(เทศบาลตาํบล  และองคก์ารบริหารส่วนตาํบล) 

 2. เป็นหอ้งสมุดขนาดเล็ก 

 3.เป็นห้องสมุดชุมชน/หรือเรียกชืออย่างอืนซึงเปิดบริการให้กบัประชาชนทงัใน

ชุมชนและพืนทีใกลเ้คียง 
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 4. เป็นห้องสมุดชุมชน/หรือเรียกชืออยา่งอืนทีมีการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลเผยแพร่

ทางเวบ็ไซต ์

 5. ห้องสมุดชุมชนนนัมีผูน้าํทอ้งถิน  ผูน้าํชุมชนทีให้ความสําคญักบัห้องสมุดใน

ใชห้อ้งสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้  และเป็นศูนยก์ลางในการเผยแพร่ขอ้มูลของชุมชนและขอ้มูลของทาง

ราชการ 

เกณฑใ์นการเลือกผูท้รงคุณวฒิุในการจดัสนทนากลุ่มในการวิจยัภาคสนามจาํนวน  6ครังมี

ดงันี 

 1. เป็นนกัวิชาการทีมีความรู้มีประสบการณ์และทาํงานเกียวขอ้งกบังานห้องสมุด

และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 2. เป็นผูน้าํชุมชน/ผูน้าํทอ้งถินทีมีหอ้งสมุดชุมชนตงัอยู ่

 3.เป็นบรรณารักษ์ห้องสมุด /เจ้าหน้าทีทีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงาน

หอ้งสมุดชุมชนทีหอ้งสมุดชุมชนนนัตงัอยู ่

 4.เป็นผูใ้ชบ้ริการทีอยูใ่นชุมชนทีมีหอ้งสมุดชุมชนเปิดใหบ้ริการ 

7. ผูว้ิจ ัยนําผลการศึกษาภาคสนามมาสร้างข้อสรุปซึงผูว้ิจ ัยนําหลักการสรุปงานวิจัย         

เชิงคุณภาพ (สุภางค์  จันทวานิช:107-160) และการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์

ATLAS.ti และนาํมาพฒันารูปแบบหอ้งสมุดชุมชนเพือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

8. ผูว้จิยัจดัประชุมสัมมนาอา้งอิงผูเ้ชียวชาญ จาํนวน 9 – 12  คน เพือตรวจสอบรูปแบบและ

ใหข้อ้เสนอแนะเพิมเติมกบัรูปแบบหอ้งสมุดชุมชนเพือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

เกณฑใ์นการเลือกผูท้รงคุณวฒิุในการจดัจดัประชุมสัมมนาอา้งอิงผูเ้ชียวชาญ มีดงันี 

 1. เป็น อาจารย ์ นกัวชิาการ  นกัพฒันาชุมชนทีมีความรู้มีประสบการณ์และทาํงาน

เกียวขอ้งกบังานหอ้งสมุดและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 2. เป็น ผูน้าํชุมชน/ผูน้าํทอ้งถินทีมีหอ้งสมุดชุมชนเปิดใหป้ระชาชนมาใชบ้ริการ 
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 3. เป็นบรรณารักษ์ห้องสมุด/เจ้าหน้าทีทีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงาน

หอ้งสมุดระดบัชาติ  และเจา้หนา้ทีหอ้งสมุดชุมชน 

 4. เป็นผูใ้ชบ้ริการ(ครูกศน.ตาํบล)ทีอยูใ่นชุมชนทีมีหอ้งสมุดชุมชนเปิดใหบ้ริการ 

9. สรุปผลขอ้วิพากษ์วิจารณ์ และขอ้เสนอแนะรูปแบบห้องสมุดชุมชนเพือส่งเสริมการ

เรียนรู้ตลอดชีวติ 

10. เขียนรายงานการวจิยัฉบบัสมบูรณ์ 

ระเบียบวธีิวจัิย 

 การวิจยัครังนีเป็นการวิจยัคุณภาพ (Qualitative Research) ผูว้ิจยั เก็บขอ้มูลโดยการจดั

สนทนากลุ่ม  การสัมภาษณ์และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม และวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยการวิเคราะห์

เนือหา  ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ATLAS.ti ในการการตีความ

ขอ้มูล  และเป็นการยืนยนัความถูกตอ้งหรือตรวจสอบผลการวิจยัไดด้าํเนินการจดัสัมมนาอา้งอิง

ผูเ้ชียวชาญ (Connoisseurship) ทีไดใ้นแต่ละวธีิ 

ประชากรทีใชใ้นการวิจยัครังนี  แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

  1.ผูเ้ชียวชาญดา้นห้องสมุดในประเทศไทยจาํนวน 30  คน 

  2.บรรณารักษห์อ้งสมุดชุมชน และบรรณารักษห์อ้งสมุดตาํบล   จาํนวน  30  คน   

 3.ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในชุมชน (Stakeholder) หน่วยงาน/องคก์รทีเกียวขอ้งในชุมชน

จาํนวน   6  ชุมชน จาก 6  ภูมิภาค ของประเทศ   ชุมชนละ  10  คนรวม  60  คน 

 4.ประชาชน/ผูใ้ชบ้ริการในห้องสมุดชุมชนจาํนวน 10  คน ต่อ 1 ชุมชนรวม  60คน 

รายชือห้องสมุดชุมชนทีผูว้ิจยันาํโมเดลโครงร่างไปนาํเสนอในการศึกษาภาคสนามมีดงันี

ภาคเหนือ ห้องสมุดประชาชนและศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนเฉลิมพระเกียรติตาํบลริมอาํเภอท่าวงัผา  

จังหวัดน่านภาคกลางห้องสมุดเทศบาลตําบลเสาไห้   อําเภอเสาไห้   จังหวัดสระบุรีภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ  ห้องสมุดประชาชนเทศบาลบา้นเพชรภูเขียว  อาํเภอภูเขียว  จงัหวดัชยัภูมิ   
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ภาคตะวนัออก  ห้องสมุดชุมชนตําบลบางเสร่  อําเภอสัตหีบ  จังหวดัชลบุรี  ภาคตะวนัตก  

ห้องสมุดประชาชนเทศบาลตาํบลหนองขาว  อาํเภอท่าม่วง  จงัหวดักาญจนบุรีภาคใตห้้องสมุด

ประชาชนเทศบาลตาํบลวชิิตอาํเภอเมืองจงัหวดัภูเก็ต 

เครืองมือทใีช้ในการวจัิย 

1. แบบบนัทึกการรวบรวมเอกสารประกอบการวิจยัเรืองการพฒันารูปแบบห้องสมุดชุมชน

เพือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

  2. แบบบนัทึกขอ้มูลในการสังเคราะห์สภาพการดาํเนินงานโดยทวัไปของหอ้งสมุดชุมชน 

3. เอกสารซึงประกอบดว้ยประเด็นขอ้คาํถามการจดัสนทนากลุ่มกบัผูท้รงคุณวุฒิและผูมี้

ส่วนเกียวขอ้งกบัห้องสมุด เพือเสนอขอ้คิดเห็นต่อรูปแบบห้องสมุดชุมชนเพือส่งเสริมการเรียนรู้

ตลอดชีวติ 

4.  เอกสารซึงประกอบดว้ยประเด็นขอ้คาํถามการจดัสนทนากลุ่มกบัผูท้รงคุณวุฒิ และผูมี้

ส่วนเกียวขอ้งในการวจิยัภาคสนาม เพือเสนอขอ้คิดเห็นต่อรูปแบบห้องสมุดชุมชนเพือส่งเสริมการ

เรียนรู้ตลอดชีวติ 

5. เอกสารซึงประกอบด้วยประเด็นข้อคาํถามการจัดประชุมสัมมนาอา้งอิงผูเ้ชียวชาญ

(Connoisseurship) เพือยนืยนัรูปแบบหอ้งสมุดชุมชนเพือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

การหาคุณภาพเครืองมือการวจัิย 

เครืองมือทีใชใ้นการวิจยันีประกอบดว้ยเครืองมือ  5 ชุดไดแ้ก่ 1)แบบบนัทึกการรวบรวม

เอกสารประกอบการวิจยัเรืองการพฒันารูปแบบห้องสมุดชุมชนเพือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

2) แบบบนัทึกข้อมูลในการสังเคราะห์สภาพการดาํเนินงานโดยทวัไปของห้องสมุดชุมชน 3) 

เอกสารซึงประกอบดว้ยประเด็นขอ้คาํถามการจดัสนทนากลุ่มกบัผูท้รงคุณวุฒิและผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง

กบัหอ้งสมุด 4) เอกสารซึงประกอบดว้ยประเด็นขอ้คาํถามการจดัสนทนากลุ่มกบัผูท้รงคุณวุฒิและผู ้

มีส่วนเกียวขอ้งในการวิจยัภาคสนาม  และ5) เอกสารซึงประกอบด้วยประเด็นขอ้คาํถามการจดั

ประชุมสัมมนาอา้งอิงผูเ้ชียวชาญ (Connoisseurship) โดยมีกระบวนการสร้างเครืองมือ ดงันี 

   ส
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1. ศึกษาเอกสารและงานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัหอ้งสมุดชุมชนจาํนวน  200  เรือง (ภาคผนวก จ  

หนา้  214-228 ) ผูว้จิยัสร้าง แบบบนัทึกการรวบรวมเอกสารประกอบการวจิยัเรืองการพฒันา

รูปแบบห้องสมุดชุมชนเพือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ   เสนออาจารยที์ปรึกษา และอาจารยที์

ปรึกษาร่วมจาํนวน  3  คน  เพือขอคาํแนะนาํ  จากนนัผูว้จิยัทาํการบนัทึกขอ้มูล 

2. สร้างแบบบนัทึกขอ้มูล ในการสังเคราะห์สภาพการดาํเนินงานโดยทวัไปของหอ้งสมุด

ชุมชนเสนออาจารยที์ปรึกษาเพือขอคาํแนะนาํ  นาํขอ้เสนอแนะจากอาจารยที์ปรึกษามาแกไ้ข

ปรับปรุงแลว้ผูว้จิยัทาํการสังเคราะห์ขอ้มูล 

3. สร้างเอกสารซึงประกอบดว้ย ประเด็นขอ้คาํถามการจดัสนทนากลุ่มกบัผูท้รงคุณวุฒิ 

และผูมี้ส่วนเกียวข้องกับห้องสมุดชุมชน  เพือเสนอข้อคิดเห็นต่อรูปแบบห้องสมุดชุมชนเพือ

ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยเสนออาจารย์ทีปรึกษาเพือขอคําแนะนําจากนันนําไปให้

ผูเ้ชียวชาญจาํนวน 5  คน (ภาคผนวก ก หนา้ 176)  ตรวจสอบให้ความเห็นและนาํมาปรับปรุงตาม

ขอ้เสนอแนะนาํไปใชจ้ริงในการจดัสนทนากลุ่ม  จาํนวน 2  ครัง 

4.นาํผลสรุปจากการสังเคราะห์  เอกสาร  งานวิจยัทีเกียวขอ้ง  และขอ้มูลจากการสนทนา

กลุ่มจาํนวน 2  ครัง นาํมาสร้างเอกสารซึงประกอบดว้ยประเด็นขอ้คาํถามการจดัสนทนากลุ่มกบั

ผูท้รงคุณวุฒิและผูมี้ส่วนเกียวข้องในการวิจัยภาคสนาม เพือให้ชุมชนให้ข้อเสนอแนะ  และ

ขอ้คิดเห็นต่อรูปแบบหอ้งสมุดชุมชนเพือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต   จากนนัให้อาจารยที์ปรึกษา

และผูเ้ชียวชาญตรวจเครืองมือแลว้นาํไปใชจ้ริงกบัหอ้งสมุดชุมชนจาํนวน  6  แห่ง  

5. นาํผลสรุปรูปแบบหอ้งสมุดชุมชนเพือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติมาจดัทาํเอกสารซึง

ประกอบดว้ยประเด็นขอ้คาํถามเพือจดัประชุมสัมมนาอา้งอิงผูเ้ชียวชาญ (Connoisseurship)  ในการ

ยนืยนัรูปแบบขอคาํปรึกษาจากอาจารยที์ปรึกษาและใหผู้เ้ชียวชาญตรวจเครืองมือ  และนาํไปใชจ้ริง 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1. ผูว้ิจยัใช้แบบบนัทึกการรวบรวมเอกสารประกอบการวิจยัเรืองการพฒันารูปแบบ

ห้องสมุดชุมชนเพือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตรวบรวมขอ้มูลและจดัหมวดหมู่   และทาํการ

สังเคราะห์ขอ้มูลสภาพการดาํเนินงานโดยทวัไปของหอ้งสมุดชุมชนจากเอกสาร ขอ้มูลจากเวบ็ไซต์

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

99 

 

 

และงานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัหอ้งสมุดชุมชนจากในประเทศและต่างประเทศจาํนวน 200  เรืองโดยใช้

แบบบนัทึกขอ้มูล 

2. จัดประชุมสนทนากลุ่มครังที 1 ผู ้เข้าร่วมประชุมเป็นผู ้เชียวชาญ  นักวิชาการ 

ผูป้ฏิบติังาน  ห้องสมุด ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และผูใ้ชบ้ริการ ณ ห้องสมุดประชาชนอาํเภอโพธาราม

อาํเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบุรี วนัที  17  มีนาคม 2554   ตงัแต่เวลา  10.15 – 12.00  น. และครังที 2 

ผูเ้ข้าร่วมประชุมเป็นผู ้เชียวชาญ นักวิชาการ ผูป้ฏิบัติงานห้องสมุด ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียและ

ผูใ้ชบ้ริการ  ณ  ห้องสมุดเพือการเรียนรู้วงัจนัเกษม กระทรวงศึกษาธิการ  วนัที  26  เมษายน 2554 

เวลา  10.15 – 12.00 น. (ภาคผนวก  ค หนา้184-185) 

3. จดัประชุมสนทนากลุ่มในการศึกษาภาคสนาม (Field study) กบัผูมี้ส่วนเกียวขอ้งกบั

ห้องสมุดชุมชน ตงัแต่วนัที  28 พฤษภาคม  2554 – 18  มิถุนายน  2554 กบัเทศบาล/อบต.ที

หอ้งสมุดชุมชนตงัอยูท่งั 6  แห่งและไดด้าํเนินการประชุมดงัตารางต่อไปนี 

ตารางที 1  แสดง วนั/เวลาในการจดัประชุมสนทนากลุ่มในการศึกษาภาคสนาม (Field  study)  

วนั/เวลา ชือหอ้งสมุด สถานทีประชุม 

จาํนวน

ผูเ้ขา้ร่วม

ประชุม 

28 พฤษภาคม 2554 

เวลา16.30-18.30 น. 

หอ้งสมุดประชาชนและศูนย์

การเรียนรู้ชุมชนเฉลิมพระ

เกียรติตาํบลริม 

 

ณ หอ้งสมุดประชาชนและศูนย์

การเรียนรู้ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

ตาํบลริม 

17 คน 
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ตารางที 1  แสดง วนั/เวลาในการจดัประชุมสนทนากลุ่มในการศึกษาภาคสนาม (Field  study) (ต่อ) 

วนั/เวลา ชือหอ้งสมุด สถานทีประชุม 

จาํนวน

ผูเ้ขา้ร่วม

ประชุม 

5  มิถุนายน  2554 

เวลา10.00 –12.00น. 

หอ้งสมุดชุมชนตาํบลบางเสร่ ณ หอ้งสมุดชุมชนตาํบลบางเสร่ 13 คน 

6 มิถุนายน  2554 

เวลา10.00 –12.00น. 

หอ้งสมุดเทศบาลตาํบลเสาไห้ ณ หอ้งสมุดเทศบาลตาํบลเสาไห้ 12 คน 

7 มิถุนายน  2554 

เวลา10.00 –12.00น. 

หอ้งสมุดประชาชนเทศบาล

ตาํบลบา้นเพชรภูเขียว 

ณ หอ้งประชุมเทศบาลตาํบล

บา้นเพชรภูเขียว 

22 คน 

8 มิถุนายน  2554 

เวลา10.00 –12.00น. 

หอ้งสมุดประชาชนเทศบาล

ตาํบลหนองขาว 

ณ หอ้งสมุดประชาชนเทศบาล

ตาํบลหนองขาว 

11 คน 

18 มิถุนายน  2554 

เวลา11.30 –12.50น. 

หอ้งสมุดประชาชนเทศบาล

ตาํบลวชิิต 

ณ หอ้งสมุดประชาชนเทศบาล

ตาํบลวชิิต 

12 คน 

 

โดยผูว้ิจยันาํผลทีไดจ้ากการนาํเสนอรูปแบบห้องสมุดชุมชนเพือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตจาก

การศึกษาภาคสนามมาสร้างขอ้สรุปโดยใชโ้ปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ ATLAS.ti มาวเิคราะห์ขอ้มูล 

4. ผู้วิจัยจัดประชุมสัมมนาอ้างอิงผู ้เชียวชาญ  (Connoisseurship) เพือยืนย ันรูปแบบ

หอ้งสมุดชุมชนเพือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตวนัทีวนัที 14 ธนัวาคม 2554 เวลา 13.30-15.30 น. 

ณ ภาควชิาการศึกษาเพือการพฒันามนุษยแ์ละสังคม (ภาคผนวก ค หนา้ 194-195)โดยการวิเคราะห์

เนือหา (Content  Analysis)   
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การวเิคราะห์ข้อมูล 

ขอ้มูลเชิงคุณภาพ ทาํการวเิคราะห์โดยการวเิคราะห์เนือหา (Content  Analysis) การสรุป

ประเด็น  และการพรรณนา  และการใชโ้ปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ ATLAS.ti วเิคราะห์ขอ้มูล     

เชิงคุณภาพ 

ตารางที  2 สรุปแผนการดาํเนินการวิจยั 

ขนัตอนที วตัถุประสงคก์ารวจิยั 

การดาํเนินการวจิยัเครืองมือในการวจิยั/วธีิการ 

และผลทีคาดวา่จะไดรั้บจากการดาํเนินการวจิยั 

1 1. เพือศึกษาสภาพการดาํเนินงาน

โดยทวัไปของหอ้งสมุดชุมชน 

2. เพือศึกษาการจดักิจกรรม

ส่งเสริมเรียนรู้ตลอดชีวติของ

หอ้งสมุดชุมชน 

ผูว้ิจยัศึกษาขอ้มูล แนวคิด  ทฤษฎี  เอกสาร  เวบ็ไซตแ์ละงานวิจยัที

เกียวขอ้งกบัห้องสมุดชุมชน จาํนวน  200 เรือง  (ภาคผนวก จ หน้า 

213-227) จากขอ้มูลในประเทศและต่างประเทศ เพือนาํมาสร้างเป็น

แนวทางในการสร้างประเด็นขอ้คาํถาม 

เครืองมือวจิยั  ใชแ้บบบนัทึกการรวบรวมเอกสารฯ(เครืองมือชุดที 1) 

ผลทีคาดวา่จะไดรั้บ 

ผูว้จิยัไดข้อ้มูลการจดักิจกรรมส่งเสริมเรียนรู้ตลอดชีวติของหอ้งสมุด

ชุมชน  และได้แนวทางในการสร้างประเด็นข้อคาํถามในการจัด

สนทนากลุ่ม 

2 3. เพือพฒันารูปแบบหอ้งสมุด

ชุมชนเพือส่งเสริมการเรียนรู้

ตลอดชีวติ 

กาํหนดร่างและประเด็นทีจะทาํการศึกษา โดยผูว้จิยันาํแนวคิดและ

ทฤษฎีทีเกียวขอ้งกบัหอ้งสมุดชุมชนมากาํหนดประเด็นในการศึกษา

ดงันี   1)ดา้นโครงสร้างทางกายภาพ  2)ดา้นการบริหารจดัการ         

3)ดา้นการจดักิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ  และ4)ดา้นการ

ประเมินผลการดาํเนินงาน 

เครืองมือวจิยัแบบบนัทึกขอ้มูลในการสงัเคราะห์สภาพการ 
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ตารางที  2 สรุปแผนการดาํเนินการวิจยั (ต่อ) 

ขนัตอนที วตัถุประสงคก์ารวจิยั 
การดาํเนินการวจิยัเครืองมือในการวจิยั/วธีิการและผลทีคาดวา่จะ

ไดรั้บจากการดาํเนินการวจิยั 

 

 

ดาํเนินงานโดยทวัไปของหอ้งสมุดชุมชน 

วธีิการ   ผูว้จิยัจดัหมวดหมู่ขอ้มูลตามประเด็นทีจะศึกษา 

ผลทีคาดวา่จะไดรั้บ 

ผูว้จิยั ไดร่้างรูปแบบหอ้งสมุดชุมชนเพือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด

ชีวติ และ ประเด็นทีจะทาํการศึกษา 

3 ผูว้ิจยัดาํเนินการจดัสนทนากลุ่มผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 6–9  คนเพือ

พฒันาร่างรูปแบบห้องสมุดชุมชนเพือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

จาํนวน 2 ครัง  

เครืองมือวิจัย เอกสารซึงประกอบด้วยประเด็นข้อคาํถามการจัด

สนทนากลุ่มกบัผูท้รงคุณวฒิุและผูมี้ส่วนเกียวขอ้งกบัห้องสมุด เพือ

เสนอขอ้คิดเห็นต่อรูปแบบห้องสมุดชุมชนเพือส่งเสริมการเรียนรู้

ตลอดชีวติ 

ผลทีคาดวา่จะไดรั้บ 

ผูว้จิยั ไดร่้างรูปแบบ ฯทีมาจากการจดัสนทนากลุ่ม  จาํนวน  2  ครัง 

4 นาํผลทีไดจ้ากการสนทนากลุ่มครังที 1 และ ครังที 2 มาวเิคราะห์  ให้

ไดร่้างรูปแบบห้องสมุดชุมชนเพือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ

ปรับปรุงประเด็นขอ้คาํถามและเอกสารทีประกอบดว้ยร่างรูปแบบ ฯ 

ทีไดรั้บการพฒันา  ปรับแก ้จากการให้ขอ้เสนอแนะจากการสนทนา

กลุ่มก่อนจะนาํไปทาํการวจิยัภาคสนาม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที  2 สรุปแผนการดาํเนินการวิจยั (ต่อ) 

ขนัตอนที วตัถุประสงคก์ารวจิยั 
การดาํเนินการวจิยัเครืองมือในการวจิยั/วธีิการและผลทีคาดวา่จะ

ไดรั้บจากการดาํเนินการวจิยั 

 

 

วธีิการ  ผูว้จิยัวเิคราะห์ขอ้มูลจากการถอดเทปบนัทึกเสียง แลว้นาํมา

วเิคราะห์เนือหา (Content  Analysis)  

เครืองมือวจิยั ผูว้จิยับนัทึกขอ้มูลแยกหมวดหมู่ และประเด็นต่าง ๆที

ทีมีความสอดคลอ้งกนั 

ผลทีคาดวา่จะไดรั้บ 

ผูว้จิยัไดป้ระเดน็ขอ้คาํถามและเอกสารทีประกอบดว้ยร่างรูปแบบ ฯ 

ทีไดรั้บการพฒันาจากการจดัสนทนากลุ่ม 

5 

ผูว้ิจยัวิเคราะห์เอกสารร่างรูปแบบห้องสมุดชุมชนเพือส่งเสริมการ

เรียนรู้ตลอดชีวิตให้อาจารยที์ปรึกษาพิจารณาร่างรูปแบบห้องสมุด

ชุมชนเพือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตจากนนันาํเอกสารโครงร่าง

ใหผู้เ้ชียวชาญตรวจสอบความถูกตอ้งและใหข้อ้เสนอแนะ 

วิธีการ  ผูว้ิจัยตรวจสอบประเด็นร่างรูปแบบห้องสมุดชุมชนเพือ

ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติวา่ครอบคลุมและมีความสอดคลอ้งกบั

มาตรฐานหอ้งสมุดประชาชน พ.ศ. 2550  

ผลทีคาดวา่จะไดรั้บ 

ผูว้จิยั ไดร่้างรูปแบบหอ้งสมุดชุมชนเพือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด

ชีวติทีจะนาํไปวจิยัภาคสนาม 

6 ผูว้จิยันาํร่างรูปแบบหอ้งสมุดชุมชนเพือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด

ชีวติไปทาํการศึกษาภาคสนาม (Field  study) กบัหอ้งสมุดชุมชน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที  2 สรุปแผนการดาํเนินการวิจยั (ต่อ) 

ขนัตอนที วตัถุประสงคก์ารวจิยั 
การดาํเนินการวจิยัเครืองมือในการวจิยั/วธีิการและผลทีคาดวา่จะ

ไดรั้บจากการดาํเนินการวจิยั 

 

 

จาํนวน 6 แห่ง ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ    

เครืองมือวจิยัเอกสารซึงประกอบดว้ยประเด็นขอ้คาํถามการจดั

สนทนากลุ่มกบัผูท้รงคุณวฒิุและผูมี้ส่วนเกียวขอ้งในการวจิยั

ภาคสนาม เพือเสนอขอ้คิดเห็นตอ่รูปแบบหอ้งสมุดชุมชนเพือ

ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

ผลทีคาดวา่จะไดรั้บ 

ผูว้จิยัไดรู้ปแบบหอ้งสมุดชุมชนเพือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติที

ผา่นความเห็นชอบจากชุมชนทีมีหอ้งสมุดชุมชนตงัอยู ่

7 ผูว้จิยันาํผลการศึกษาภาคสนามมาสร้างขอ้สรุปซึงผูว้จิยันาํหลกัการ

สรุปงานวจิยัเชิงคุณภาพ 

เครืองมือวจิยัใชโ้ปรแกรม ATLAS.ti. ในการวเิคราะห์ขอ้มูล 

ผลทีคาดวา่จะไดรั้บ 

ผูว้จิยัไดรู้ปแบบหอ้งสมุดชุมชนเพือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติที

ประกอบดว้ยองคป์ระกอบหลกั  4  ดา้น คือ  1) ดา้นโครงสร้างทาง

กายภาพ  2) ดา้นการบริหารจดัการ  3) ดา้นการจดักิจกรรมส่งเสริม

การเรียนรู้ตลอดชีวติ  และ 4) ดา้นการประเมินผลการดาํเนินงาน 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที  2 สรุปแผนการดาํเนินการวิจยั (ต่อ) 

ขนัตอนที วตัถุประสงคก์ารวจิยั 
การดาํเนินการวจิยัเครืองมือในการวจิยั/วธีิการและผลทีคาดวา่จะ

ไดรั้บจากการดาํเนินการวจิยั 

8 

 

ผูว้ิจยัจดัประชุมสัมมนาอา้งอิงผูเ้ชียวชาญ จาํนวน 9 – 12  คน เพือ

ตรวจสอบรูปแบบและใหข้อ้เสนอแนะเพิมเติมกบัรูปแบบหอ้งสมุด

ชุมชนเพือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

เครืองมือวจิยัใชเ้อกสารซึงประกอบดว้ยประเด็นขอ้คาํถามการจดั

ประชุมสมัมนาอา้งอิงผูเ้ชียวชาญ (Connoisseurship) เพือยนืยนั

รูปแบบหอ้งสมุดชุมชนเพือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

ผลทีคาดวา่จะไดรั้บ 

ผูว้จิยั ไดรู้ปแบบหอ้งสมุดชุมชนเพือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติที

ผา่นการตรวจสอบ  และการใหข้อ้เสนอแนะจากผูเ้ชียวชาญทีมี

ความรู้  และประสบการณ์ทีเกียวขอ้งกบัการพฒันางานหอ้งสมุดใน

ระดบัต่าง ๆ  การพฒันาชุมชน  ผูมี้ประสบการณ์ในการจดักิจกรรม

หอ้งสมุด  และผูใ้ชบ้ริการ (ประเมินความตอ้งการ) 

9 ผู ้วิ จัยนําข้อวิพากษ์วิ จ าร ณ์  และข้อ เสนอแนะจากผลการ

ประชุมสมัมนาอา้งอิงผูเ้ชียวชาญ มาพฒันารูปแบบห้องสมุดชุมชน

เพือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต   ให้มีความสมบูรณ์  และ

ครอบคลุมในทุกประเด็นตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชียวชาญ 

วธีิการ  ผูว้จิยัวเิคราะห์ขอ้มูลโดยการวเิคราะห์เนือหา  (Content  

Analysis)   

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที  2 สรุปแผนการดาํเนินการวิจยั (ต่อ) 

ขนัตอนที วตัถุประสงคก์ารวจิยั 
การดาํเนินการวจิยัเครืองมือในการวจิยั/วธีิการ                    

และผลทีคาดวา่จะไดรั้บจากการดาํเนินการวจิยั 

 

 

ผลทีคาดวา่จะไดรั้บ 

ผูว้จิยั ไดรู้ปแบบหอ้งสมุดชุมชนเพือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติที

ผา่นการตรวจสอบรูปแบบจากผูเ้ชียวชาญ 

10 ผูว้จิยันาํรูปแบบหอ้งสมุดชุมชนเพือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติที

ผา่นการตรวจสอบรูปแบบจากผูเ้ชียวชาญ  และปรับปรุงตาม

ขอ้เสนอแนะใหอ้าจารยที์ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอ้งและเขียน

รายงานการวจิยัฉบบัสมบูรณ์ 

วธีิการ  ผูว้จิยัวเิคราะห์ขอ้มูลโดยการวเิคราะห์เนือหา  (Content 

Analysis)   

ผลทีคาดวา่จะไดรั้บ 

ผูว้จิยั ไดรู้ปแบบหอ้งสมุดชุมชนเพือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติที

ประกอบดว้ยองคป์ระกอบหลกัใน  4  ดา้น คือ  1) ดา้นโครงสร้าง

ทางกายภาพ  2) ดา้นการบริหารจดัการ  3) ดา้นการจดักิจกรรม

ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ  และ 4) ดา้นการประเมินผลการ

ดาํเนินงาน  ในเอกสารรายงานการวจิยัฉบบัสมบูรณ์ 
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บทที  4 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยเรืองการพัฒนารูปแบบห้องสมุดชุมชนเพือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตมี                       

วตัถุประสงคไ์วด้งันี 1) ศึกษาสภาพการดาํเนินงานโดยทวัไปของห้องสมุดชุมชน  2)ศึกษากิจกรรม

ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตของห้องสมุดชุมชน และ3)พฒันารูปแบบห้องสมุดชุมชนเพือส่งเสริม

การเรียนรู้ตลอดชีวิตเพือให้เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั  ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวม

ขอ้มูล  และนาํเสนอขอ้มูลโดยจาํแนกการนาํเสนอออกเป็น 4 ตอน ดงัรายละเอียดต่อไปนี 

ตอนที 1  ผลการสังเคราะห์เอกสาร ขอ้มูลแนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจยัทีเกียวขอ้งกับ

หอ้งสมุดชุมชนในประเทศและต่างประเทศ 

ตอนที 2 ผลการจดัสนทนากลุ่มครังที 1และครังที 2 

ตอนที 3 ผลการวจิยัภาคสนาม (Field study) 

ตอนที 4 จดัประชุมสัมมนาอา้งอิงผูเ้ชียวชาญเพือยนืยนัรูปแบบและใหข้อ้เสนอแนะ 

ตอนท ี1 ผลการสังเคราะห์เอกสาร ข้อมูลแนวคิด  ทฤษฎ ี และงานวจัิยทเีกยีวข้องกบั

ห้องสมุดชุมชนในประเทศและต่างประเทศมีรายละเอียดดังนี 

1. สภาพการดําเนินงานโดยทัวไปของห้องสมุดชุมชน 

1.1สภาพการดําเนินงานโดยทัวไปของห้องสมุดชุมชนในประเทศในการดําเนินการ
สังเคราะห์ขอ้มูลในประเทศนนัเป็นงานวิจยัจาํนวน 8 เรือง  บทความทางวิชาการ จาํนวน  4 เรือง  
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ขอ้มูล/เนือหาเกียวกบัหอ้งสมุด จาํนวน 39 เรือง และข่าว/การประชาสัมพนัธ์  จาํนวน 39 เรือง รวม

ทงัสิน  90 เรือง ซึงผลการสังเคราะห์ขอ้มูลเป็นดงันี 

1.1.1 ดา้นโครงสร้างทางกายภาพ มีอาคารห้องสมุดเป็นอาคารเอกเทศ เช่นบา้นหนงัสือวดั

แคนางเลิง,ห้องสมุดวดัย่านยาว,ห้องสมุดชุมชนหนองผาํ ,ห้องสมุดชุมชน  ในซอยกิงจันทร์ 

ห้องสมุดนิทานเด็กและครอบครัว หมู่บา้นธารทิพย,์ศูนยก์ารเรียนรู้จนัเจริญ,ห้องสมุดรถไฟเฉลิม

พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจาํสถานีรถไฟหนองคาย และเป็นส่วนหนึงของ

อาคาร(เป็นส่วนหนึงของวดั  บา้น อาคาร ) เช่น ห้องสมุดสิกขาเอเชีย ชุมชนสวนพลูฯห้องสมุด

ชุมชนตาํบลแหลมฉบงั มีการออกแบบอาคารสถานที และครุภณัฑ์ซึงคาํนึงถึงความเหมาะสมแก่

ผูใ้ชบ้ริการหรือกลุ่มเป้าหมายเช่นโครงการพฒันาศูนยก์ารเรียนรู้หอ้งสมุดวดัประมวลราษฎร์  มีการ

คมนาคมสะดวก เช่น ห้องสมุดประชาชนระยอง  และสภาพแวดลอ้มทางกายภาพของห้องสมุดมี

ความสวยงามและตงัอยูใ่นชุมชน เช่น ห้องสมุดชุมชนวดัไชยศรี” บา้นสาวะถี อาํเภอเมือง จงัหวดั

ขอนแก่น , หอ้งสมุดชุมชนหาดใหญ่/มูลนิธิพนัธกิจชุมชน 

1.1.2 ดา้นบริหารจดัการ มีพนัธกิจ วตัถุประสงค ์และนโยบาย เช่น หอ้งสมุดบา้นนิทาน ใน

ชุมชนคลองเตย,CAP-SMART Model:ศูนยก์ลางความรู้คู่ชุมชน,ใช้การบริหารเชิงกลยุทธ์ เช่น  

ห้องสมุดรถไฟเยาวชนเชิงสะพานนพวงษ์ แขวงรองเมือง(ดา้นหลงัสถานีรถไฟหวัลาํโพง),มูลนิธิ

ห้องสมุดครอบครัว และรถห้องสมุดเคลือนทีบรรณาทร,การพฒันารูปแบบศูนยก์ารเรียนรู้ตลอด

ชีวติ ในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, การบริหารแบบมีส่วนร่วม  เช่น 

บา้นหนงัสือวดัแคนางเลิง, มีเวบ็ไซตป์ระชาสัมพนัธ์ เช่น  อุทยานการเรียนรู้ยะลา  รัฐมีการส่งเสริม

จดัตงัหอ้งสมุด  เช่น “หอ้งสมุดการรถไฟฯ เพือประชาชน” จงัหวดับุรีรัมย,์โครงการห้องสมุดนิทาน

เด็กและครอบครัวเทศบาลเมืองท่าข้าม,ห้องสมุดชุมชนเกาะกก- หนองแตงเม, มีการแต่งตัง

คณะกรรมการจากหลายฝ่าย เช่น หอ้งสมุดเด็กสวนดอกคูน มีการจดัโครงสร้างองคก์รเชิงบูรณาการ 

เช่นหอ้งสมุดรถไฟจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

1.1.3 ดา้นกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีดงันี มีการกาํหนดนโยบายพฒันา

ทรัพยากรสารสนเทศทีสะทอ้นความตอ้งการของชุมชนและประชาชนในทอ้งถินเช่น ห้องสมุด

ชุมชนหนองผาํ, หอ้งสมุดประชาชนอบต.พงัเทียม,ห้องสมุดชุมชนตาํบลบา้นสวน, ห้องสมุดชุมชน
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เทศบาลตาํบลท่าผา, มีการจดักิจกรรมเชิงรุก สะดวกและรวดเร็ว  เช่น อบต.พงัเทียม เปิดห้องสมุด

ประชาชนฯมีบริการสืบคน้ขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น โครงการวิจยัและพฒันาตน้แบบแหล่ง

สารสนเทศดิจิทลัสู่ห้องสมุดชุมชน, การสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต , ศูนยก์ารเรียนรู้ ICT 

ชุมชน  จงัหวดัจนัทบุรี, แผนปฏิบติังาน 4 ปีกระทรวงศึกษาธิการ, มีจดับริการและกิจกรรมที

หลากหลายทีสอดคล้องกบัความตอ้งการของชุมชน  เช่น  ศูนยบ์ูรณาการวฒันธรรมไทยสายใย

ชุมชน ,บา้นหนงัสือ ชินเขต1,โครงการจดัสร้างห้องสมุดชุมชนวดัเลขธรรมกิตต์, มีจดับริการและ

กิจกรรมทีหลากหลายทีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน  เช่น ศูนยก์ารเรียนรู้จนัเจริญ, เน้น

กิจกรรมเพือส่งเสริมการอ่านการใช้ทรัพยากร สารสนเทศและห้องสมุดโดยให้เหมาะสมกับ

กลุ่มเป้าหมาย  เช่น ห้องสมุดเสริมปัญญา,ห้องสมุดโพทะเล  ,ห้องสมุดบ้านนิทาน ในชุมชน

คลองเตย, สมาคมไทสร้างสรรค ์ ห้องสมุดเด็กและครอบครัว จ.ขอนแก่น,โครงการพฒันาศูนยก์าร

เรียนรู้ห้องสมุดวดัประมวลราษฎร์,มีกิจกรรมการประชาสัมพนัธ์ทีหลากหลายและต่อเนือง โดย

คาํนึงถึงกลุ่มเป้าหมายและสภาพของทอ้งถิน  เช่น  ห้องสมุดชุมชนเพือการท่องเทียว : โครงการ

ตน้แบบสาํหรับองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสุเทพ ,หอ้งสมุดตาํบลปิงหลวง , หอ้งสมุดรถไฟเชียงราย, 

อบต.ฉลอง  จดัห้องสมุดชุมชนเพือให้เป็นศูนยก์ลางสารสนเทศและสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชน,คาํ

แถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลศรีสัชนาลัย , โครงการห้องสมุดชุมชน

มหาวทิยาลยัเกษตร, พฒันารูปแบบศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนเพือการเรียนรู้ตลอดชีวิต , มีเจา้หนา้ทีและ

เครือข่ายช่วยในการจดักิจกรรมห้องสมุด   เช่นห้องสมุดชุมชนบ้านดอนยานางห้องสมุดบ้าน

หนงัสือโตรุ่้งเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  และโครงการบา้นหนงัสือกรุงเทพมหานคร 

1.1.4 ดา้นการประเมินผลการดาํเนินงานของห้องสมุด มีโครงการวฒันธรรมไทยสายใย

ชุมชนวดัธาตุประสิทธ์ ตาํบลนาหวา้ทีเปิดโอกาสให้ชุมชนและองค์กรอืนเขา้มามีส่วนร่วมในการ

ประเมินการประเมินโครงการพฒันาห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ตลอดชีวิตการ

วิจยัการพฒันาห้องสมุดประชาชนมีชีวิตจงัหวดัมุกดาหารรูปแบบการบริหารจดัการห้องสมุด

ประชาชนจงัหวดัอุทยัธานีมีการวางแผนการประเมินอยา่งเป็นระบบภายในองคก์รมีการรายงานผล

การดาํเนินงานต่อชุมชนมีการประเมินคุณภาพการบริการอย่างต่อเนืองเช่น Malibu Community 

Library 
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ประเภทของหอ้งสมุดชุมชนทีมีในปัจจุบนัสามารถจาํแนกตามหน่วยงาน องคก์รที

รับผดิชอบ และมีชือเรียกทีแตกต่างกนัดงันี 

1.องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ได้แก่ ห้องสมุดชุมชนเกาะกกเทศบาลมาบตาพุด

หอ้งสมุดชุมชนเพือการท่องเทียวขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลสุเทพ  อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่

หอ้งสมุดชุมชนตาํบลบา้นสวน   ตาํบลบา้นสวนอาํเภอเมือง  จงัหวดัสุโขทยั  ห้องสมุดชุมชนตาํบล

พระยืนห้องสมุดชุมชนตาํบลหนองแวง  ห้องสมุดเทศบาลตาํบลแหลมฉบงัห้องสมุดประชาชน

ประจาํตาํบลองคก์ารบริหารส่วนตาํบลพงัเทียมเทศบาลเมืองท่าขา้มสร้างห้องสมุดเด็กแลครอบครัว

หลงัที 1)บริเวณสวนสาธารณะหมู่บา้นธารทิพย ์ หลงัที 2)ในอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  โรงเรียน

เทศบาลเมืองท่าขา้ม 3) ชุมชนท่าลอ้น  และจดัตงัศูนยก์ารเรียนรู้  100 ปี พุทธทาส ณบา้นพกัขา้ง

ไปรษณียพ์ุนพินเทศบาลนครอุบลราชธานีร่วมกบัอบต.ปทุม สร้างห้องสมุดเด็กและครอบครัว

ตน้แบบบริเวณอ่างเก็บนาํหว้ยวงัหนององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัภูเก็ต  สร้างห้องสมุดทุกมุมเมือง

บนเกาะภูเก็ตจาํนวน 4 แห่งไดแ้ก่ 1)ห้องสมุด อาํเภอเมือง “เมืองผูส้ร้าง”2)ห้องสมุดอาํเภอถลาง 

“หุบเขาแห่งปัญญา” 3)ห้องสมุดอาํเภอกะทู้และ4)ห้องสมุดศูนย์รวมใจออสเตรเลีย-ภูเก็ต 

“ประภาคารแห่งชีวติ” หอ้งสมุดเทศบาลนครลาํปาง  หอ้งสมุดชุมชนหาดใหญ่ “บา้นหนงัสือ”   

    2.วดัทีจดัสร้างหอ้งสมุดภายในบริเวณวดัมีดงันี  วดัประมวลราษฎร์สร้างศูนยก์ารเรียนรู้

ห้องสมุดวดัประมวลราษฎร์ตาํบลจอหออาํเภอเมืองจงัหวดันครราชสีมาห้องสมุดชุมชนวดัไชยศ รี

“บา้นสาวะถี อาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น วดัดอนนายางห้องสมุดชุมชนวดัดอนนายางตาํบลดอน

สมบูรณ์  จังหวดักาฬสินธ์ุ  วดัย่านยาวสร้างห้องสมุดชุมชนวดัย่านยาว  วดัโกวิทารามสร้าง

หอ้งสมุดเด็กและครอบครัว  วดับุญนาครักขิตาราม  สร้างห้องสมุดประจาํตาํบล  จงัหวดันครนายก

ห้องสมุดวดัแคนางเลิง หรือวดัสุนทรธรรมทาน จดัตงัเพือให้เด็ก ๆ ในชุมชนวดัโกสินารายณ์

ร่วมกับกลุ่มนําตาลวงัขนายสร้างห้องสมุดอารีย์เป็นห้องสมุดประชาชนทีสร้างขึนในบริเวณ          

วดัโกสินารายณ์ ตาํบลท่าผา  อาํเภอบา้นโป่ง  จงัหวดัราชบุรี 

    3.มูลนิธิ/สมาคมทีสร้าง/ดาํเนินงานกับห้องสมุดชุมชนมีดังนี  ห้องสมุดชุมชนตาํบล

คึกคัก(มูลนิธิพนัธกิจชุมชน)ห้องสมุดชุมชนซอยกิงจันทร์(มูลนิธิพนัธกิจชุมชน)สมาคมไท
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สร้างสรรคส์ร้างห้องสมุดเด็กและครอบครัวจาํนวน  16  แห่งและรถนิทาน  1 คนัมูลนิธิห้องสมุด

ครอบครัวสร้างหอ้งสมุดเคลือนทีมูลนิธิสิกขาเอเชีย สร้างห้องสมุดทงัหมด  7  แห่งมูลนิธิห้องสมุด 

จดัโครงการรถห้องสมุดเคลือนทีบรรณาธรมูลนิธิศูนยส์นบัสนุนการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการบา้นแห่งความหวงัทีโรงเรียนบา้นใหม่พฒันา อาํเภอสังขละบุรี   จงัหวดักาญจนบุรีมูลนิธิ

บา้นเยาวชนไทยสร้างหอ้งสมุดชุมชนบา้นผาจนัทร์ 

      4.ชุมชนเป็นเจา้ของ/ดาํเนินการสร้างห้องสมุดชุมชน มีจาํนวน 1 แห่ง คือห้องสมุด

ชุมชนหนองผาํ อาํเภอวารินชาํราบ  จงัหวดัอุบลราชธานี 

    5.หน่วยงานอืนๆทีดาํเนินการสร้างห้องสมุดชุมชน   มีดงันี  ห้องสมุดชุมชนของการ

เคหะแห่งชาติห้องสมุดชุมชนของสํานกังานการศึกษานอกระบบฯในเขตกรุงเทพมหานครจาํนวน  

40  แห่ง   ห้องสมุดชุมชนอาํเภอบรรพตพิสัยบา้นหนงัสือของกรุงเทพจาํนวน 116 แห่งชมรมคน

ถ่ายภาพกาฬสินธ์ุเปิดตวัห้องสมุดบา้นหนังสือกลางตลาดโตรุ่้งกาฬสินธ์ุ  บา้นหนังสือชินเขต 1  

การรถไฟแห่งประเทศไทย สร้างห้องสมุดรถไฟโดยความร่วมมือกับหลายหน่วยงาน เช่น  

หอ้งสมุดรถไฟเชิงสะพานนพวงษ์,ห้องสมุดรถไฟจงัหวดัหนองคาย,ห้องสมุดรถไฟและพิพิธภณัฑ์

รถไฟเพือประชาชน  อาํเภอวารินชาํราบ,ห้องสมุดรถไฟจงัหวดัเชียงราย,ห้องสมุดรถไฟจงัหวดั

บุรีรัมย,์ห้องสมุดรถไฟหวัหิน  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์,ศูนยก์ารเรียนรู้จนัเจริญ  สร้างโดยนางพวง

ทอง  จนัเจริญและบุตรเป็นอาคาร 2 ชนั เป็นแหล่งคน้ควา้ขอ้มูลของชุมชนอุทยานการเรียนรู้ ของ

สํานกังานอุทยานการเรียนรู้  (สอร.) สังกดัสํานกังานบริหารและพฒันาองค์ความรู้โดยร่วมมือกบั

องคก์รปกครองทอ้งถินสร้างใน 4 ภูมิภาคหอ้งสมุดบา้นดิน โดยมูลนิธิบา้นนกขมินอาํเภอหนองฉาง  

จงัหวดัอุทยัธานี  ห้องสมุดบ้านดินโรงเรียนบ้านคอกช้างอาํเภอหัวหินจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์

ห้องสมุดเสริมปัญญา  เป็นห้องสมุดชุมชนและศูนยส่์งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน  สร้างโดย

ตลาดหลกัทรัพยแ์ละสมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยฯ เป็นอาคาร  4  ชนั ตงัอยูใ่นแขวงคลองจนั  

เขตบางกะปิโครงการจดัตงัศูนยก์ารเรียนรู้ ICT ชุมชนโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สือสารนาํร่องแห่งแรกไดแ้ก่ ห้องสมุดประชาชนจงัหวดัน่าน  และจนัทบุรีห้องสมุดโพทะเล เป็น

ห้องสมุดขนาดเล็กทีชนะเลิศรางวลัจากTK park  ตงัอยู่ในอาํเภอโพทะเล จงัหวดัพิจิตรห้องสมุด

เนลสันเฮส์ เป็นอาคารชนัเดียวแบบนีโอคลาสสิกห้องสมุดเพือการเรียนรู้ ซอยพระนาง เป็นอาคาร
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สามชนั ตงัอยูที่ปากซอยพระนาง (ซอยราชวถีิ 4) เขตราชวถีิ กรุงเทพมหานคร พืนทีรวม 450 ตาราง

วาเป็นทีดินซึง กรุงเทพมหานคร ขอเช่าจากสาํนกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์เริมดาํเนินการ

เมือวนัที 15 มกราคม 2512ต่อมาปี 2548 กรุงเทพมหานคร มีนโยบายดา้นพฒันาคุณภาพชีวิต มุ่ง

ส่งเสริมใหเ้ด็ก เยาวชนและประชาชนมีพฒันาการทีดี 

6.ประเภทของห้องสมุดชุมชนทีมีสถานทีตงัในโรงเรียน มีดงันี  ห้องสมุดชุมชนตาํบล

ฉลอง  โรงเรียนบา้นฉลอง ม.6  ตาํบลฉลอง  อาํเภอเมือง  จงัหวดัภูเก็ตห้องสมุดตาํบลปิงหลวง  

ตงัอยู่ในโรงเรียนปิงหลวง ตาํบลปิงหลวง  อาํเภอนาหมืน  จงัหวดัน่านห้องสมุดชุมชนเทศบาล

ตาํบลท่าผา  ตงัอยู่ในบริเวณโรงเรียนวดับา้นฆอ้งน้อย อาํเภอบา้นโป่ง  จงัหวดัราชบุรีห้องสมุด

ชุมชนจนัทิมาธร  ตงัอยู่ในโรงเรียนรัตนบุรี  อาํเภอรัตนบุรี  จงัหวดัสุรินทร์  ห้องสมุดเดลินิวส์ 

สร้างห้องสมุดให้โรงเรียนตระเวนชายแดนบา้นประตูด่าน ตาํบลบา้นเก่า  อาํเภอเมือง  จงัหวดั

กาญจนบุรี  และหอ้งสมุดชุมชนโรงเรียนบา้นใหม่พฒันา อาํเภอสังขละบุรี  จงัหวดักาญจนบุรี 

7.ประเภทของห้องสมุดชุมชนทีเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาํบลมีแนวนโยบายในการ

ก่อสร้าง เช่น อบต.เขาไพร  อาํเภอรัษฎา  จงัหวดัตรังจดัตงัให้มีห้องสมุดชุมชนเพือรับรู้ขอ้มูล

ข่าวสารต่างๆอบต.บา้นขาว  อาํเภอระโนด  จงัหวดัสงขลาส่งเสริมและสนบัสนุนการศึกษานอก

ระบบ ตามอธัยาศยัเพือเติมเต็มทางการศึกษาแก่บุคลากรทอ้งถินโดยอาศยัความร่วมมือจากชุมชน

ทอ้งถินเพือใหเ้กิดทกัษะเกิดกระบวนการแลกเปลียนเรียนรู้ตลอดชีวติ เช่น จดัใหมี้พิพิธภณัฑ์ชุมชน

ภูมิหลังประวัติศาสตร์ชุมชน  จัดให้มีห้องสมุดชุมชนอบต .สัมฤทธิ   อําเภอพิมายจังหวัด

นครราชสีมา มีนโยบายส่งเสริมสนบัสนุนการศึกษาจดัตงัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กให้เพียงพอกบัความ

ตอ้งการของชุมชน จดัตงัศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน จดัตงัห้องสมุดชุมชนอบต.สามตุ่ม  อาํเภอเสนา  

จงัหวดัพระนครศรีอยุธยาสนบัสนุนส่งเสริมการศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอธัยาศยัโดย

จดัให้มีห้องสมุดชุมชน  แหล่งเรียนรู้ชุมชน  ทีอ่านหนงัสือพิมพป์ระจาํหมู่บา้น  และสถานทีพบ

กลุ่มของนกัศึกษา กศนเพือใหชุ้มชนไดรั้บโอกาสทางการเรียนรู้ตามหลกัการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  การ

เรียนรู้ตลอดชีวติ และเทศบาลตาํบลศรีสัชนาลยั  อาํเภอศรีสัชนาลยั  จงัหวดัสุโขทยัมีนโยบายจดัตงั

หอ้งสมุดชุมชนขึนบริการชุมชนขึนเช่นกนั  
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8 .ประเภทของมหาวิทยาลัยทีดําเนินโครงการห้องสมุดชุมชนมีดังนีมหาวิทยาลัย      

สุโขทยัธรรมาธิราช จดัทาํโครงการวิจยัและพฒันาต้นแบบแหล่งสารสนเทศดิจิทลัสู่ห้องสมุด

ชุมชน   ดําเนินการในรูปแบบของสารสนเทศทังรูปอักขระ   ภาพ   เสียง  และกราฟิกทีใช้

มาตรฐานสากล และสํานกัหอสมุด มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  โครงการห้องสมุดชุมชน ของ ทาํ

หนา้ทีเป็นศูนยก์ลางในการจดักิจกรรมหอ้งสมุดในชุมชนชนบทต่าง ๆ 

9.ห้องสมุดชุมชนซึงเกิดขึนจากการดาํเนินโครงการวฒันธรรมไทยสายใยชุมชนของจงัหวดั

ดงัมีรายละเอียดต่อไปนี 

จงัหวดัหนองบวัลาํภูมีสถานทีตงั ณ ศูนยบ์ูรณาการวฒันธรรมไทยสายใยชุมชนศูนยฯ์ ตาํบล

บา้นขาม อาํเภอเมือง  จงัหวดัหนองบวัลาํภู 

จงัหวดันครพนมมีสถานทีตงัวดัธาตุประสิทธิ  ตาํบลนาหวา้  อาํเภอนาหวา้ 

จงัหวดัตราดมีสถานทีตงัตาํบลท่าโสมอาํเภอเขาสมิง จงัหวดัตราด 

จงัหวดันครสวรรคมี์สถานทีตงัในวดัจนัเสน ตาํบลจนัเสน อาํเภอตาคลี จงัหวดันครสวรรค ์ 

จงัหวดัตาก มีสถานทีตงัอยูที่วดัพานิชยนิ์รมลตาํบลอุม้ผาง อาํเภออุม้ผางจงัหวดัตาก  

จงัหวดัระนองมีสถานทีตงัในวดับา้นหงาว   อาํเภอเมืองจงัหวดัระนอง 

10.นโยบายและโครงการทีเกียวข้องกบัห้องสมุดชุมชนมีดังนี  แผนแม่บทเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือสารเพือการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2550 – 2554โอกาสการเรียนรู้

ด้วยการพฒันาไอซีที ของหน่วยงานสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อธัยาศยันโยบาย กศน.ตาํบล ทงั 7,409  ตาํบล  กศน.จะไดเ้ร่งรัดพฒันาและเดินหนา้ไปสู่ความเป็น

ศูนยแ์ห่งการเรียนรู้นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัของชุมชนเพือให้ประชาชนทวัประเทศได้

มีพลงัแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติไม่มีทีสินสุด  ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ภายในวนัที 30 

กนัยายน 2553 โดยหวงัว่า กศน.ตาํบล จะเกิดขึนครบถว้นสมบูรณ์ทุกตาํบลทงั 7,409 ตาํบล.และ

โครงการ “รถห้องสมุดเคลือนที”นนัมีจุดเริมตน้ดว้ยเหตุการณ์ “สึนามิ” เมือปี 2549   โดยบริษทัได้
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มอบรถ NISSAN URVAN  ให้กบัมูลนิธิสิกขาเอเชีย 1 คนั ซึงทางมูลนิธิฯ ได้ดดัแปลงเป็น

หอ้งสมุดเคลือนทีนาํไปช่วยเยยีวยาจิตใจเด็กๆทีประสบภยัสึนามิ 

11. ขอ้เสนอแนะ บทความทางวิชาการ รวมถึงบทบาทบรรณารักษ ์ในส่วนทีเกียวขอ้งกบั

หอ้งสมุดชุมชนเพือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติทีไดจ้ากการสังเคราะห์ขอ้มูลจากเวบ็ไซตมี์ดงันี 

11.1ขอ้เสนอแนะจากนายแพทยป์ระเวศ วะสีราษฎรอาวุโสไดเ้สนอแนวคิดในการสร้าง

ห้องสมุดให้ครบทงั76,000 หมู่บา้น ต่อรัฐบาลเพือให้ชุมชนเข็มแข็งในทุกดา้น  ปฏิญญาสากลว่า

ดว้ยการสร้างสังคมการอ่านหนงัสือ มีทงัหมด  9 ขอ้ เพือให้โลกมีหนงัสือสําหรับทุกคน  การอ่าน

เป็นส่วนหนึงทีจาํเป็นและเป็นทีพึงประสงค์ในชีวิตประจาํวนัของทุกคนและงานวิจยัจาํนวน  7  

เรืองทีเกียวขอ้งกบัการพฒันารูปแบบห้องสมุดชุมชนเพือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ไดแ้ก่ การ

พฒันาห้องสมุดประชาชนมีชีวิตจงัหวดัมุกดาหารรูปแบบการบริหารจดัการห้องสมุดประชาชน

จงัหวดัอุทยัธานีการประเมินโครงการพฒันาห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ตลอด

ชีวติ  แนวโนม้การพฒันารูปแบบหอ้งสมุดประชาชนในสังคมฐานความรู้ ใน พ.ศ. 2560 การพฒันา

รูปแบบศูนยก์ารเรียนรู้ตลอดชีวติในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   การ

พฒันารูปแบบศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนเพือการเรียนรู้ตลอดชีวิตCAP –SMART Model:ศูนยก์ลาง

ความรู้คู่ชุมชนผูว้ิจยัวิเคราะห์ภาพรวมของการพฒันารูปแบบห้องสมุดประชาชนใชก้ลยุทธ์ในการ

พฒันาหอ้งสมุดใหมี้ชีวติ ในสังคมฐานความรู้ จะตอ้งมีการปรับภูมิทศัน์อาคารสถานทีและครุภณัฑ์

บรรยากาศภายในห้องสมุดการให้บริการการสร้างทีมงานเชิงรุกการสร้างเครือข่ายส่งเสริมการ

เรียนรู้ของห้องสมุดสือเทคโนโลยีด้วยการบริการอินเตอร์เน็ตกิจกรรมทีหลากหลายตรงใจ

ผูใ้ช้บริการ  การเปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมมีงบประมาณสนบัสนุนมีการบริหารงานแบบมี

ส่วนร่วมโดยใชรู้ปแบบของคณะกรรมการดาํเนินงาน  และมีการประเมินผลอยา่งหลากหลาย 

11.2 บทความทางวชิาการทีกล่าวถึงหอ้งสมุดมิติใหม่และบทบาทของบรรณารักษต่์อการ

ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ  แนวคิดในการจดัหอ้งสมุดมิติใหม่ มีดงันี 

 11.2.1 การบริหารจัดการ  มีระบบการปฏิบัติงานทีคล่องตัวบุคลากรสามารถ

ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 
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 11.2.2 มีการนาํเทคโนโลยีสมยัใหม่ทีเหมาะสมมาช่วยดาํเนินการต่าง ๆในการจดัการ

และการดาํเนินการ 

 11.2.3 ทรัพยากรสารสนเทศ มีทรัพยากรสารสนเทศทีหลากหลายมีคุณค่า ใหม่ 

ทนัสมยัสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้

       11.2.4 สถานทีและบรรยากาศเหมาะสม สวยงาม สะอาด บรรยากาศดี 

11.2.5 การบริการ  มีการบริการทีดีให้ผูใ้ชบ้ริการไดรั้บความสะดวก สบาย รวดเร็ว มี

การให้บริการทีเป็นมิตรทาํให้ผูใ้ช้บริการรู้สึกประทบัใจและมีความสุขเมือเขา้มาใช้บริการของ

หอ้งสมุด 

 11.2.6 กิจกรรมมีกิจกรรมต่างๆทีน่าสนใจเพือดึงดูดหรือส่งเสริมการเขา้มาใชบ้ริการ

ห้องสมุด  กิจกรรมทีจดัจะตอ้งสนุกสนานเหมาะสมกบักลุ่มผูใ้ช ้ควรจดักิจกรรมทีแปลกใหม่  จดั

อยา่งสมาํเสมอและต่อเนือง   บุคลากร มีทีมงานทีมีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ บุคลิกดี แต่งกาย

สะอาดเรียบร้อย มีมนุษยส์ัมพนัธ์ดี พร้อมทีจะใหบ้ริการดว้ยความเป็นมิตร  มีวสิัยทศัน์กวา้งไกล  

  11.3 บทบาทบรรณารักษ์ต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตจะตอ้งพฒันาปรับปรุง

ตนเองโดยจะตอ้งพฒันาปรับปรุงตนเองในดา้นบทบาทหนา้ทีสร้างเครืองมือช่วยคน้ควา้เพือบริการ

แก่ผูใ้ช ้ บทบาทในการกลนักรองขอ้มูล  จดัหาสิงพิมพแ์ละสารสนเทศตามความตอ้งการของผูใ้ช ้ 

บทบาทในการให้ความช่วยเหลือและให้คาํแนะนาํโดยการตอบคาํถามและช่วยในการคน้ควา้เมือ

ผูใ้ชมี้ปัญหา  บทบาทเป็นผูท้าํหนา้ทีสอนทกัษะเกียวกบัการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการเขา้ถึง

แหล่งความรู้และเป็นนักวิชาการทีมีความเชียวชาญในการสืบคน้ขอ้มูลได้อย่างรวดเร็วบทบาท

บรรณารักษย์คุใหม่ควรมีความสามารถดงันี 

11.3.1 เป็นผูที้สามารถเจรจาและวเิคราะห์ความตอ้งการของผูรั้บบริการไดเ้ป็นอยา่งดี 

11.3.2 เป็นผูอ้าํนวยความสะดวกและมียุทธวิธีต่างๆ ในการสืบคน้สารสนเทศไดอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพ 

11.3.3 เป็นนกัการศึกษาทีคุน้เคยกบัความรู้ในสาขาแขนงต่างๆในทุกรูปแบบ 

11.3.4 เป็นสือกลางทางสารสนเทศทีสามารถให้บริการข่าวสารทนัสมยัแก่บุคคลทีมา

ขอรับบริการไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็วในฐานะผูใ้ห้บริการสารสนเทศและความรู้ต่างๆแก่ผูรั้บบริการ

ทุกเพศทุกวยั ทุกเชือชาติโดยไม่หวงัผลตอบแทน 
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1.2 สภาพการดําเนินงานโดยทัวไปของห้องสมุดชุมชนในต่างประเทศพบวา่มีการบริหาร
จดัการโดยรัฐบาลกลาง และทอ้งถินสามารถจาํแนกไดต้ามองค์ประกอบหลกัทีผูว้ิจยักาํหนดขึน

ดงันี 

1.2.1 ดา้นโครงสร้างทางกายภาพ เป็นอาคารชนัเดียวมีสนามหญา้อยู่โดยรอบเป็นอาคาร

โดนเด่น การก่อสร้างมาจากการมีส่วนร่วมของชุมชน  มาจากเงินสนบัสนุนกองทุนสลากกินแบ่ง  

ห้องสมุดส่วนใหญ่ ตงัอยูใ่จกลางเมือง ใกลบ้า้น ร้านคา้ทอ้งถิน ใกลธ้นาคารและสถานีตาํรวจ ใน

ห้างสรรพสินคา้ และอาคารอืนๆ (เช่นห้องสมุดชุมชนในทะเล ในโรงละคร อยูใ่นอาคารของสภา

เมือง) อยู่ในซุปเปอร์มาเก็ตสามารถเดินทางได้ภายใน 30 นาทีเป็นอาคารสองชัน ตงัอยู่ใจกลาง

อสังหาริมทรัพยอ์ยู่ใกล้ศูนยก์ารคา้ ตลาด แฟลตโรงเรียนต่างๆ ห้องสมุดทีเป็นอาคารสองชัน มี

สาขาสาํหรับใหบ้ริการมากกวา่สองสาขา หอ้งสมุดมีอาคารชนัเดียว อยูติ่ดกบัสะพาน ถนน มีทีจอด

รถด้านนอกห้องสมุด อยู่ริมถนนหลัก  มีห้องอ่านหนังสือสําหรับวยัรุ่น และห้องเล่านิทานมี

เจา้หนา้ทีหอ้งสมุดบางแห่งมีแปดสาขา  มีบรรณารักษที์คุณภาพและประสบการณ์เป็นหวัหนา้สาขา

ห้องสมุดชุมชน มีพนัธกิจดงันี การใชว้สัดุทีมีคุณภาพ  และมีโครงการทีตอบสนองความตอ้งการ

ของชุมชน ในดา้นขอ้มูล วฒันธรรมและการพกัผอ่นหยอ่นใจ  มีสภาพแวดลอ้มทีดี ห้องสมุดชุมชน

บางแห่งมีองคป์ระกอบสีเขียว เพราะไดรั้บการเห็นชอบจากชุมชน  มีแกลลอรีรูปภาพ มีอาสาสมคัร

ชุมชนทงัเป็นผูที้บริจาคหนังสือและโสตทศันวสัดุ และไดรั้บทุนอุดหนุนจากบริษทัในชุมชนใน

การสนบัสนุนการอ่าน  ห้องสมุดบางแห่งเปิดให้บริการ 28 ชวัโมง/สัปดาห์ มีพนกังานทาํงานแปด

เวลาทาํงาน ห้องสมุดบางแห่งไดรั้บสนบัสนุนเงินทุนจากทอ้งถิน มีคณะกรรมการมูลนิธิต่างๆ ใน

ชุมชนมาเป็นคณะกรรมการห้องสมุด  บางแห่งมีมติให้รวบรวมขอ้มูลทางประวติัศาสตร์ห้องสมุด

ส่วนใหญ่ดําเนินการโดยการไม่แสวงหาผลกําไรคณะกรรมการมูลนิธิให้ความสําคัญทาง

ประวติัศาสตร์หอ้งสมุดชุมชน ผูที้มีสิทธิเลือกตงัสามารถโหวตลงคะแนนเสียงและความคิดเห็นลง

ในเวบ็ไซดห์อ้งสมุด   

1.2.2 การบริหารจดัการของหอ้งสมุดบางแห่งสร้างหอ้งสมุดชุมชนใหเ้ป็นศูนยก์ลางในการ

พฒันาคนส่งเสริมการอ่านสาํหรับประชาชนทียากจนและผูไ้ม่รู้หนงัสือมีการเปิดรับอาสาสมคัรทาง

เวบ็ไซด์ มีการประสานความร่วมมือจากองคก์รธุรกิจเอกชนทีอยูใ่นชุมชนและสถานศึกษาในการ

ยกระดบัคุณภาพชีวิตของชุมชน ห้องสมุดบางแห่งมีคณะกรรมาการดาํเนินงานเพือประโยชน์ของ

เครือข่ายทางสังคมและเศรษฐกิจ  จุดประสงค์ของการสร้างห้องสมุดชุมชนเพือการแจง้ข่าวสาร

ขอ้มูล1.ดา้นการศึกษาและการบนัเทิง2.ห้องสมุดชุมชนเป็นศูนยก์ลางของชุมชน 3.เป็นศูนยก์ลาง

ของขอ้มูลและบริการแก่ลูกคา้ เช่น คบเพือน ดืมกาแฟ และ4.ท่องอินเตอร์เน็ตให้บริการยืมระหวา่ง

ห้องสมุด มีเจา้หน้าทีชุมชน ดาํเนินการบริหารจดัการโดยสมาคมมาจากการพฒันาแหล่งเงินทุน
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เพือทีจะปรับปรุงให้เหมาะสมกบัสภาพชุมชุนและสามารถตรวจสอบการดาํเนินงานของห้องสมุด

ไดต้น้แบบของหอ้งสมุดในศตวรรคที 21  ชุมชนมีส่วนร่วมในการออกแบบห้องสมุด โดยสถาปนิก

ของทอ้งถิน ห้องสมุดมีการให้บริการร้านคา้  ศูนยว์ฒันธรรม  ศูนยป์ระชุมงานแสดง ละคร  ดนตรี 

ภาพและเสียง แสดงสือ  เป็นหอ้งวาดภาพของชุมชนดา้นการบริหารจดัการดา้นไอซีทีและเครือข่าย

มีโปรแกรมเขา้ถึงเทคโนโลยีและเครือข่ายห้องสมุด โดยให้ผูเ้ชียวชาญด้านไอซีทีเป็นทีปรึกษา

กาํกบัดูแลดาํเนินงาน โดยไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐบาลทอ้งถินและไดรั้บความช่วยเหลือจากผูมี้

ส่วนไดส่้วนเสีย  จากหอ้งสมุดอืนๆ  ซึงเป็นผลมาจากการอภิปรายและผลจากทีมผูใ้ชบ้ริการ  มีการ

พฒันาโปรแกรมการให้บริการดา้นสารสนเทศ ซึงมาจากความคิดเห็นจากบุคคลภายนอก  ในการ

เขา้ถึงขอ้มูลชุมชน  ซึงตระหนกัในวฒันธรรมเชิงบวก ห้องสมุดชุมชนบางแห่งมีคณะกรรมการ

มูลนิธิประกอบด้วยสมาชิกสองประเภท ได้แก่ ประเภทแรก มาจากการแต่งตงัจากชุมชน และ

ประเภทที 2 ไดรั้บการคดัเลือกมาจากเทศบาล/สมาชิกภายในชุมชน   

1.2.3 ดา้นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ห้องสมุดบางแห่งมีจุดเริมตน้มาจาการ

การจดัการเรียนรู้ในเรืองประวติัศาสตร์ทอ้งถิน เพือให้เป็นมรดกของชุมชน  โดยผูห้ญิงในชุมชน

เป็นผูร้วบรวมขอ้มูล การบริหารจดัการอาคารชนัล่าง เพือใชใ้นการโตต้อบโดยผา่นการจดักิจกรรม

ทีห้องสมุดชุมชนจดัขึน เช่นการจดัโครงการห้องสมุดเพือส่งเสริมการอ่านอนัเป็นภารกิจของ

ห้องสมุดชุมชน  การให้บริการขอ้มูลทางธุรกิจสําหรับชุมชน  เป็นการให้บริการระหว่างระบบ

ห้องสมุดกับการเชือมโยงธุรกิจซึงเป็นข้อมูลทีจาํเป็นและมีผลกระทบต่อการให้บริการฟรี  ซึง

บรรณารักษ์และผูเ้ชียวชาญด้านขอ้มูลจะตอ้งพฒันาในการใช้ขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์เวลาการ

ให้บริการ แต่ละพืนทีมีความแตกต่างกนัไป เช่น เปิดจนัทร์ – พฤหัสบดีเวลา 10.00น – 07.00น. 

ศุกร์  10.00น.  – 05.00น.เสาร์ 10.00 – 04.00น.ปิดวนัอาทิตยเ์ป็นตน้ 

1.2.4ดา้นการประเมินผลการดาํเนินงาน  ห้องสมุดชุมชนดาํเนินการในเรืองต่อไปนี 1) การ

ประเมินจุดการให้บริการเป็นเรืองการรวบรวมสถิติตวัเลขทีมีการใช้/ยืมสือCD-Romซึงข้อมูล

บางส่วนไดม้าจากการสัมภาษณ์ของพนกังานและสมาชิกห้องสมุดและเครือข่ายห้องสมุด2)ปัญหา

อุปสรรคดา้นไอที การขาดทกัษะความชาํนาญของการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสนบัสนุน

จากองค์กร  3)ปัญหาดา้นการใช้เทคโนโลยีในการจดัการเรียนการสอน 4)รูปแบบการประเมินผล

ของห้องสมุดและผูใ้ชบ้ริการผูใ้หญ่ในการช่วยเรืองการอ่านออกเขียนได ้ 5)ใชI้CT สําหรับทกัษะ

ในชีวติเพือใหถึ้งขอ้มูลการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได ้ทงัธรรมดาและดิจิตอลเป็นงานทีพบไดใ้น

หอ้งสมุดของฟินแลนด ์

ในดา้นการประเมินการฝึกอบรมพบวา่ มีการประเมินความตอ้งการการอบรม ICT สําหรับ

มืออาชีพในปากีสถานเพือเพิมประสิทธิภาพ ICTของผูป้ฏิบติังานใน LISโดยการใชแ้บบสอบถาม
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และแบบสํารวจใน 200 อาชีพ ในทุกประเภทห้องสมุดและองค์กรข้อมูลในเมืองต่าง ๆของ

ปากีสถาน  ผลการศึกษานีจะใช้กบัผูใ้ห้บริการเช่นห้องสมุดโรงเรียนและสมาคมอืน ๆ จะช่วย

ผูเ้ชียวชาญยุคใหม่ที LISในปากีสถานและประเทศกาํลงัพฒันาอืน ๆ  จากงานวิจยัเพือสํารวจและ

ออกแบบโครงสร้างสมมติฐานในการปฏิบัติงานของห้องสมุดในเรืองเวลาการสุ่มตัวอย่าง  

แบบสอบถาม  การติดต่อสือสาร ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์โดยใช ้ 6คาํถาม ทีตอบกลบั ภายใน  

10  นาที  กบับรรณารักษ์ห้องสมุดยงัไม่ได้ปรับเปลียนกระบวนทศัน์ในการเป็นห้องสมุดชุมชน

อย่างแทจ้ริงระบบการใช้ห้องสมุดเน้นการใช้งานตามความต้องการของชุมชนโดยรวมในการ

พฒันาแหล่งข้อมูลและนันทนาการการปรับเปลียนบางอย่างเป็นความจริงในแง่ของห้องสมุด

ชุมชนการซือวสัดุ,การพฒันาเจา้หนา้ทีห้องสมุดเพือการแสวงหางานบริการชุมชนห้องสมุดขนาด

เล็กทีดีทีสุดในอเมริกา  ให้การบริการดงันี  มีพืนทีของศูนยว์ยัรุ่น  มีคอมพิวเตอร์ไวบ้ริการ  วสัดุ

อา้งอิง  วีซีดี  สือเสียงนิตยสาร หนงัสือหนงัสือเด็กภาพห้องประชุมเล็ก  คอมพิวเตอร์สําหรับเด็ก

อายไุม่เกิน12 ปีการจดัเก็บเอกสารประวติัศาสตร์ทอ้งถินศูนยค์อมพิวเตอร์สาธารณะ  คอมพิวเตอร์

สําหรับอา้งอิงขอ้มูลสําหรับผูใ้หญ่พืนทีครอบครัว คอมพิวเตอร์  2   เครือง ใชใ้นการทาํงานและ

การเรียนรู้ความทนัสมยัคือการเขา้ใชอุ้ปกรณ์,การใชท้รัพยากรคอมพิวเตอร์มีคณะกรรมการมาจาก

ตวัแทนทีมาจากความหลากหลายของประชากรวยัผูใ้หญ่  ภูมิหลงัระดบัการศึกษาประสบการณ์

ของชุมชน ปัญหาของไอดาโฮ การติดตามแนวโนม้การจดัการหอ้งสมุดในชนบท  การพฒันาอาชีพ

บรรณารักษ์ศาสตร์ และการให้บริการขอ้มูล  ตอ้งการทีจะจดัหาและเก็บรักษาห้องสมุดอ่านออก

เสียง 

2. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของห้องสมุดชุมชนในประเทศ  มีการจดักิจกรรม

ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในกิจกรรมต่อไปนี  เช่น กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเล่านิทาน การ

เรียงความและวาดภาพ หนังสือเล่มแรก กระเป๋าเดินได้ ตะกร้าชุมชน ต้นไม้พูดได้ การแสดง

ศิลปวฒันธรรม อินเตอร์เน็ตเครือข่ายไร้สาย   จดันิทรรศการ ส่งเสริมดา้นอาชีพ ห้องสมุดเคลือนที 

บริการแนะแนวการศึกษาต่อ ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์  อาสาสมคัรช่วยสอนอาชีพ การจดันิทรรศการ 

ห้องสมุดชุมชนในต่างประเทศ มีการจดักิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  เช่น กิจกรรม

ส่งเสริมการอ่าน การเล่านิทาน การจดัทาํเว็บไซด์ประวติัชุมชน การวาดภาพ  บริการห้องสมุด

เคลือนทีสามารถตรวจสอบสถานทีไดจ้ากเวบ็ไซด ์ มีเครือข่ายทีมาจากสมาชิกภายในชุมชน   
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3. รูปแบบหอ้งสมุดชุมชนในและต่างประเทศ  ผูว้จิยัขอกล่าวถึงประเด็นในส่วนทีเกียวขอ้ง

กบังานวจิยัดงันี 

3.1 หอ้งสมุดชุมชนในประเทศมีลกัษณะดา้นโครงสร้างทางกายภาพพบวา่มีสถาน

ทีตงัใกลชุ้มชนและแหล่งการเรียนรู้อืนทีมีในชุมชนเช่น อยู่ในวดั  ในโรงเรียน มีอาคารชันเดียว 

บางแห่งมีสองชนั บางแห่งใชอ้าคารเก่าของ อบต.นาํมาปรับปรุงเป็นห้องสมุด  มีการจดัสภาพภูมิ

ทศัน์ตามบริบทของทอ้งถิน ตามงบประมาณทีได้รับการจดัสรรจากหน่วยงานทีรับผิดชอบ  อนั

ไดแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลและเทศบาล  ดา้นการบริหารจดัการ  ห้องสมุดชุมชนอยูใ่นความ

รับผิดชอบขององค์กรปกครองท้องถิน มีการจดัสรรงบประมาณรายปี  มีบุคลากร /เจ้าหน้าที

ห้องสมุดจาํนวน 1 คน จากการวิจยัในภาคสนามพบว่า มี 1 คนทีมีวุฒิทางบรรณารักษ์ศาสตร์ มี

คณะกรรมการดําเนินงานในรูปแบบของคณะกรรมการโดยตาํแหน่ง ไม่เคยได้ดําเนินการใน

รูปแบบของการบริหารแบบมีส่วนร่วม  ส่วนใหญ่บรรณารักษ์รับคาํสังจากหัวหน้าหน่วยงานขาด

ความเป็นอิสระทางความคิดและการดาํเนินงาน  ด้านกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็น

กิจกรรมทีโครงการในแต่ละปีส่วนเป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมวนัสําคญัต่าง ๆ มีการนาํ

ใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บริการแต่มีจาํนวนนอ้ย ไม่เพียงพอกบัความตอ้งการของ

คนในชุมชน  สุดทา้ย ดา้นประเมินผลการดาํเนินงานมีการรายงานผลการดาํเนินงานของห้องสมุด

เป็นรายเดือน และรายปีงบประมาณ มีการประเมินความตอ้งการการใชสื้อ หนงัสือ และอืนๆจาก

ผูใ้ช้บริการ วิธีการทีใช้ เจา้หนา้ทีใช้การสอบถามปากเปล่าแลว้จดบนัทึก และใชแ้บบสอบถามให้

ผูใ้ชบ้ริการกรอกขอ้มูลตามความตอ้งการ 

3.2 หอ้งสมุดในต่างประเทศมีดา้นโครงสร้างทางกายภาพ  พบวา่ มีสถานทีตงัใกล้

ชุมชนดา้นโครงสร้างทางกายภาพ เป็นอาคารชนัเดียวมีสนามหญา้อยู่โดยรอบเป็นอาคารโดนเด่น 

การก่อสร้างมาจากการมีส่วนร่วมของชุมชน  มาจากเงินสนบัสนุนกองทุนสลากกินแบ่ง  ห้องสมุด

ส่วนใหญ่ตังอยู่ใจกลางเมือง  ใกล้บ้าน  ร้านค้าท้องถิน  ใกล้ธนาคารและสถานีตํารวจ  ใน

ห้างสรรพสินคา้และอาคารอืนๆ(เช่นห้องสมุดชุมชนในทะเล ในโรงละคร อยู่ในอาคารของสภา

เมือง) อยู่ในซุปเปอร์มาเก็ต  สามารถเดินทางไดภ้ายใน 30 นาทีเป็นอาคารสองชนั ตงัอยู่ใจกลาง

อสังหาริมทรัพยอ์ยู่ใกลศู้นยก์ารคา้ดา้นการบริหารจดัการ  ห้องสมุดชุมชนอยู่ในความรับผิดชอบ
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ของรัฐบาลทอ้งถิน มีงบประมาณจากหลายแห่งหน่วยงานและองคก์รเอกชน  มีบุคลากร /เจา้หนา้ที

ห้องสมุดขึนกบัขนาดของห้องสมุด  มีวุฒิทางบรรณารักษศ์าสตร์ มีอาสาสมคัรช่วยงานห้องสมุดมี

คณะกรรมการดาํเนินงานในรูปแบบของคณะกรรมการจากคนในชุมชนมาจากการคดัเลือก และ

จากการแต่งตงั บรรณารักษมี์อิสระทางความคิดและการดาํเนินงาน  มีการทาํงานเป็นทีม ห้องสมุดมี

เครือข่ายทีช่วยทางการดาํเนินงานและการให้ขอ้มูลเพือเชือมต่อทางเวบ็ไซต ์ ดา้นกิจกรรมส่งเสริม

การเรียนรู้ตลอดชีวติ  ไดแ้ก่ การส่งเสริมการอ่าน การใชอิ้นเตอร์เน็ตเพือการสืบคน้ขอ้มูล กิจกรรม

ทีตอบสนองความตอ้งการของเด็กและผูสู้งวยัดา้นประเมินผลการดาํเนินงานมีการรายงานผลการ

การดําเนินงานอย่างต่อเนือง  มีการประเมินความต้องการจําเป็นก่อนเสนอโครงการ  มีใช้

แบบสอบถามใหผู้ใ้ชบ้ริการกรอกขอ้มูลตามความตอ้งการไดท้างเวบ็ไซต ์

ตอนท ี2  ผลการจัดสนทนากลุ่มครังท ี1 และครังท ี2 

ผลการสนทนากลุ่มจาํนวน  2  ครังโดยผูเ้ขา้ร่วมประชุมเป็นผูเ้ชียวชาญ  นกัวิชาการ  

ผูป้ฏิบติังานดา้นห้องสมุด   ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและผูใ้ชบ้ริการและในการประชุมครังที  1  รายชือ

ผูเ้ขา้ร่วมประชุม มีจาํนวน  9  คน (ภาคผนวก  ค  หนา้ 183) ณ ห้องสมุดประชาชนอาํเภอโพธาราม  

อาํเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบุรี วนัที  17  มีนาคม 2554   ตงัแต่เวลา  10.15 – 12.00  น. 

ผลสรุปการสนทนากลุ่มมีดงันี 

1. หอ้งสมุดชุมชนเป็นหอ้งสมุดขนาดเล็ก 

2. โดยทีตงัของหอ้งสมุดตอ้งอยูใ่นชุมชน/ใกลชุ้มชน  มีโครงสร้างอาคารเป็นชนัเดียวหรือ 

สองชนัใหเ้ป็นไปตามบริบทของชุมชน 

3. เป็นห้องสมุดทีอยู่ภายใตค้วามรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถินอนัได้แก่  

ห้องสมุดทีอยู่ภายใต้การกาํกับดูแลของเทศบาลตาํบล  และ/หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน

(อบต.)  

4. ห้องสมุดชุมชนตอ้งมีการประเมินผลการดาํเนินงานเพือทีไดท้ราบความตอ้งการของ
ผูใ้ชบ้ริการ 
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5. งบประมาณไดจ้ากการจดัสรรงบประมาณรายปี ซึงมีจาํนวนไม่มากเมือเปรียบเทียบกบั

ความตอ้งการใชท้รัพยากรทีหอ้งสมุดจาํเป็นตอ้งมีไวบ้ริการกบัผูม้าใชบ้ริการในปัจจุบนั 

ผลการจดัสนทนากลุ่ม ครังที  2  ผูเ้ขา้ร่วมประชุมเป็นผูเ้ชียวชาญ  นกัวิชาการ  ผูรั้บผิดชอบ

งานห้องสมุด ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู ้ใช้บริการ  ณ  ห้องสมุดเพือการเรียนรู้วงัจันเกษม 

กระทรวงศึกษาธิการ  วนัที  26  เมษายน 2554 เวลา  10.15 – 12.00 น. (ภาคผนวก ค หนา้184-185)

ผลของรูปแบบโครงร่างเป็นดงันีโครงสร้างทางกายภาพ เป็นอาคารชนัเดียว/สองชนัขึนกบับริบท

ของชุมชนนนั ๆ  ตงัอยูใ่กลชุ้มชน ระยะทาง 100 เมตร  อยูใ่กลแ้หล่งเรียนรู้อืนทีมีอยูใ่นชุมชน  การ

บริหารจดัการห้องสมุดชุมชนใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วม   ดาํเนินงานโดยคณะกรรมการชุมชน  

ห้องสมุดชุมชนควรเปิด-ปิดให้แตกต่างกบัเวลาราชการ  งบประมาณตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนจาก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน มีบรรณารักษ์/เจ้าหน้าทีห้องสมุด  1 คนไวบ้ริการ การมีเครือข่าย

หอ้งสมุดทีเป็นหน่วยงานทีมีในชุมชน  อาสาสมคัรห้องสมุดจะช่วยในงานดา้นการประชาสัมพนัธ์

และการใหบ้ริการ มีการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาเป็นส่วนหนึงของการ

บริหารและดาํเนินงานห้องสมุดประชาชน  กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประกอบด้วย  

การส่งเสริมการอ่าน  การใหค้วามรู้เกียวกบัแพทยท์างเลือก และการใชย้าพืนบา้น   ศาลาการเรียนรู้  

หอ้งสมุดเคลือนทีการส่งเสริมอาชีพทีเป็นอตัลกัษณ์ของชุมชน   การนาํศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนมาเป็น

เครือข่ายห้องสมุด  มีการประสัมพนัธ์งานห้องสมุดชุมชนในรูปแบบจุลสารและวารสารรายเดือน

การประเมินผลการดาํเนินงานห้องสมุดควรนําการประเมินแบบมีส่วนร่วมมาประเมิน  ทาํการ

ประเมินอย่างต่อเนือง โดยกาํหนดระยะเวลาในการรายงานผลการดาํเนินงานต่อชุมชน รายเดือน/

รายปีงบประมาณ 

ตอนท ี3  ผลการวจัิยภาคสนามในการเสนอรูปแบบต่อชุมชนทงั 6 ภูมิภาค 

ผลการประชุมสนทนากลุ่มในภาคสนามใน  6  ภูมิภาคของประเทศ  จาํนวน  6  แห่งโดยที

ในแต่ละภูมิภาคผูว้จิยัเลือกหอ้งสมุดชุมชนทีเป็นตวัแทนในการนาํเสนอโมเดลโครงร่างตามกรอบที

ผูว้ิจยักาํหนดขึน(ภาคผนวก ค หน้า ซึง ภาคเหนือ ห้องสมุดประชาชนและศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน

เฉลิมพระเกียรติตาํบลริมอาํเภอท่าวงัผา  จงัหวดัน่าน   ภาคกลาง  ห้องสมุดเทศบาลตาํบลเสาไห ้ 

อาํเภอเสาไห้  จงัหวดัสระบุรี    ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ห้องสมุดประชาชนเทศบาลบา้นเพชรภู

   ส
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เขียว  อาํเภอภูเขียว  จงัหวดัชยัภูมิ   ภาคตะวนัออก  ห้องสมุดชุมชนตาํบลบางเสร่  อาํเภอสัตหีบ  

จงัหวดัชลบุรี  ภาคตะวนัตก  ห้องสมุดประชาชนเทศบาลตาํบลหนองขาว  อาํเภอท่าม่วง  จงัหวดั

กาญจนบุรีภาคใต ้  ห้องสมุดประชาชนเทศบาลตาํบลวิชิต  อาํเภอเมือง จงัหวดัภูเก็ตผลทีไดใ้นแต่

ละประเด็นเป็นดงันี  ห้องสมุดชุมชนในงานวิจยันีตอ้งอยู่ในความรับผิดชอบของอปท.ตงัอยู่ใน

ชุมชน  ดาํเนินการโดยชุมชนเพือชุมชน  และชุมชมชนนนัตอ้งเป็นชุมชนขนาดเล็ก  และในพืนทีใด

ทีอบต.หรือเทศบาลไม่ไดจ้ดัตงัห้องสมุด  ก็อาจเรียกห้องสมุดประชาชนอาํเภอเป็นห้องสมุดชุมชน

ไดใ้นส่วนของนโยบายเพือส่งเสริมการอ่านเพือการศึกษาการเรียนรู้ให้เป็นไปตามความตอ้งการ

ของบริบทชุมชนนัน ๆโดยการนาํวิสัยทศัน์ระดบัสากลอนัได้แก่ สีเสาหลกัของยูเนสโกมาเป็น

แนวทางในการกาํหนดไดแ้ก่ วตัถุประสงคก์ล่าวคือ  เรียนเพือรู้ (Learn to Know) เรียนเพือปฏิบติั 

(Learn to Do)  เรียนเพือปรับเปลียนพฒันาตนไปสู่ความเหมาะสมดีงาม (learn to Be) และเรียนเพือ

อยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข (Learn to Live Together) ซึงจะมีส่วนของการเรียนเพือใส่ใจในผูอื้นดว้ย 

(Learn to Care) ประเด็นทีเกียวกบัโครงสร้างองคก์ร  มุ่งไปทีการพฒันาบุคลากร  กล่าวคือตอ้งมี

บุคลากรเฉพาะ  เป็นบรรณารักษว์ชิาชีพ  มีความรู้ความสามารถ  มีใจรัก  มีความมุ่งมนัตอ้งสร้างนกั

จดัการเรียนรู้ตลอดชีวิต   มีพนักงานประจาํเป็นหัวหน้า   เป็นคนทีรอบรู้  เป็นนักจดัการทีเก่ง     

เขา้ใจการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  เขา้ใจงาน   และตอ้งหาคนในชุมชนมาเป็นจิตอาสาซึง

น่าจะมาจากตวัแทนของทุกกลุ่มอายุมาเป็นผูช่้วยและให้ชุมชนดูแลกนัเองดว้ยในเรืองงบประมาณ

ทุกชุมชนจะมีคณะกรรมการชุมชนเสนอของบประมาณจากหน่วยงานทีรับผิดชอบโดยการกาํหนด

สัดส่วนทีมาจากการจดัเก็บรายไดข้องหน่วยงาน ซึงใน ประเทศญีปุ่นมีกาํหนดเป็นกฎหมายอีกทาง

หนึงมาจากการระดมทุนจากผูมี้จิตศรัทธาในชุมชนการระดมทุนจะต้องมาจากทุกภาคส่วน

โดยเฉพาะจากภาคประชาชน เช่นการทอดผ้าป่า  การบริจาคจากชุมชน  ผู้ใช้บริการทีเห็น

ความสําคญัในการมีห้องสมุดชุมชนรวมไปถึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียโดยแบ่งงบประมาณออกเป็น  2  

ส่วน เงินทีไดรั้บจดัสรรและงบทีไดจ้ากการบริจาค   

แนวทางการประชาสัมพนัธ์ นํากลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์มาใช้  โดยใช้กลวิธีที

หลากหลายจูงใจ  และกระตุน้ให้ประชาชนเขา้มาใช้บริการ  ทาํให้รู้สึกวา่ตนเป็นเจา้ของห้องสมุด

และหอ้งสมุดเป็นส่วนหนึงของครอบครัว มีทีมงานลงพืนทีประชาสัมพนัธ์ ดว้ยการเคาะประตูบา้น  

จดัเสวนาโดยแกนนาํอาสา  พูดคุยอยา่งไม่เป็นทางการ  เพือชกัชวนมาใชบ้ริการเพือให้เขา้ถึงความ

   ส
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ตอ้งการของประชาชนอย่างแทจ้ริงทาํให้รู้สึกวา่ห้องสมุดชุมชนเป็นส่วนหนึงของชีวิตทีตอ้งดูแล

และพฒันา    การแสวงหาเครือข่ายอยูใ่นทุกส่วนของกระบวนการสร้างห้องสมุดชุมชนแมใ้นเรือง

การบริหารจดัการห้องสมุด  การเปิดห้องสมุด 24  ชวัโมงตอ้งอาศยัการบริหารจดัการทีตอ้งมี

เครือข่ายในการทาํงานซึงตอ้งเป็นไปตามบริบทของชุมชนโดยมีหลกัคิดอยูว่า่  การขอความร่วมมือ

จากคนในชุมชน ตอ้งไม่ไปกระทบกบัการทาํงาน  การประกอบอาชีพ การหาพนัธมิตร (partner 

ship)ในการทาํงานหรือขอความร่วมมือนนัห้องสมุดมีกิจกรรมบริการให้กบัชุมชนต่าง ๆการจดั

กลุ่มสนใจ  การให้บริการอินเตอร์เน็ตฟรี   กิจกรรมและบริการตอ้งตรงกบัความจาํเป็นของการ

นาํไปใช้ประโยชน์ในชีวิตไดจ้ริงตลอดเวลา ทุกกลุ่ม  ทุกระดบั   และห้องสมุดชุมชนควรเริมจาก

การประเมินความตอ้งการของผูใ้ชเ้ป็นระยะจะไดส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการอยา่งแทจ้ริงและควร

ประเมินความตอ้งการจากทุกกลุ่มเป้าหมาย    การนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาดาํเนินการในทุกเรือง 

อาทิเช่น  การจดัเอกสาร  ทะเบียนหนังสือ  บริการยืม-คืน  การคน้หาขอ้มูลจากเวบ็ไซด์และใช้

พฒันาฐานขอ้มูลทอ้งถินทีเป็นขอ้มูลทางประวติัศาสตร์  และขอ้มูลทีสามารถเชือมโยงกบัขอ้มูล

ของตาํบลทีประชาชนจาํเป็นตอ้งรู้กิจกรรมเพือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ทีดาํเนินการอยู่ใน

ปัจจุบนัมีรายละเอียดดงันีการจดันิทรรศการพิพิธภณัฑ์พืนบา้นการจดัเสวนาละครการฉายวีดีทศัน์ 

ภาพยนตร์  ปาฐกถา (เรืองน่ารู้)  การบรรยายโดยมีวิทยากรรับเชิญรูปแบบห้องสมุดชุมชนใน  4  

ประเด็นทีประชุมยอมรับ และเพิมเติมดงันี การพฒันารูปแบบห้องสมุดชุมชนให้คาํนึงถึงตวัของ

หอ้งสมุดชุมชนตอ้งมาจากความตอ้งการของชุมชนเพือคนในชุมชน  การประเมินความตอ้งการเป็น

ส่วนสาํคญัทีทาํใหส้ามารถตอบโจทยที์ชุมชนตอ้งการอยา่งแทจ้ริง 

ผูว้ิจยัไดจ้ดัเก็บขอ้มูลโดยดาํเนินการจดัเก็บจากห้องสมุดชุมชน จาํนวน 6 แห่ง ในภูมิภาค

ต่างๆของประเทศซึงในแต่ละพืนทีมีบริบทดงันี ในพืนทีภาคเหนือทีห้องสมุดชุมชนเพือการเรียนรู้

เฉลิมพระเกียรติตาํบลริมตงัอยูที่อาํเภอท่าวงัผา  จงัหวดัน่าน  

สภาพทวัไป 

สภาพภูมิศาสตร์ มีภูมิประเทศเป็นพืนทีราบ มีแม่นาํไหลผา่น จาํนวน 3 สาย คือ แม่นาํน่าน 

แม่นาํยาว และแม่นาํริม ทาํให้มีทศันียภาพสองแม่นาํสวยงามและใช้แม่นาํน่าน บริเวณสะพาน     
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ท่าวงัผา พฒันาเขตบา้นท่าคาํเป็นสถานทีแข่งขนัเรือยาวประจาํปี และแม่นาํน่านเขตบา้นนาเตาใช้

เป็นสถานทีอนุรักษพ์นัธ์ุสัตวน์าํ 

อาณาเขต 

ทิศเหนือ ติดกบั ต.ผาตอ อ.ท่าวงัผา จ.น่าน 

ทิศใต ้ติดกบั ต.ป่าคา อ.ท่าวงัผา จ.น่าน 

ทิศตะวนัออก ติดกบั ลาํนาํน่าน ต.ท่าวงัผา อ.ท่าวงัผา จ.น่าน 

ทิศตะวนัตก ติดกบั ต.แสนทอง อ.ท่าวงัผา จ.น่าน: 

จาํนวนประชากร 

จาํนวนประชากรในเขต อบต.  4,164 คน และจาํนวนหลงัคาเรือน 1,293 หลงัคาเรือน 

ขอ้มูลอาชีพของตาํบล : 

อาชีพหลกั ทาํนา ทาํสวน/ ทาํไร่ คา้ขาย 

ขอ้มูลสถานทีสาํคญัของตาํบล : 

1)วดัท่าคาํ 

2) แหล่งอนุรักษพ์นัธ์ุปลา วดัศิริธาดา (นาเตา) 

3) งานประเพณีแข่งขนัเรือยาวประจาํปี 

 

ภาพที 1หอ้งสมุดชุมชนเพือการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติตาํบลริม 
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หอ้งสมุดชุมชนเพือการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติตาํบลริมตงัอยูที่บา้นป่าไคร้  หมู่ 2 ตาํบลริม  อาํเภอ

ท่าวงัผา  จงัหวดัน่าน เป็นสถานทีคน้ควา้หาความรู้และให้บริการทางอินเตอร์เน็ตของนกัเรียน 

นกัศึกษา  ประชาชนในเขตพืนทีและนอกเขตพืนทีตาํบลริม 

จุดเด่น   เป็นหอ้งสมุดทีมีบริหารจดัการทีค่อนขา้งดีในเรืองของการบริการมีบรรณารักษไ์วค้อย

ใหบ้ริการ  มีการเปิดบริการต่อชุมชนทุกวนัจนัทร์ถึงวนัเสาร์   ตงัอยูท่่ามกลางชุมชนใช้

พนืทีของ อบต.เก่า ตาํบลริมเป็นทีทาํการ มีการใหบ้ริการทางอินเตอร์เน็ต  เพือส่งเสริม

ความรู้ใหชุ้มชน  และเป็นแหล่งเรียนรู้ของนกัเรียน  นกัศึกษาและประชาชนทวัไป 

จุดดอ้ย  สถานทีคบัแคบไป  มีหนงัสือใหบ้ริการแก่ชุมชนยงัไม่หลากหลาย การจดัหมวดหมู่

หนงัสือยงัไม่สมบูรณ์ มีคอมพิวเตอร์เพือใชอิ้นเตอร์เน็ตยงัมีไม่พอความตอ้งการของชุมชน  

 

ภาพที 2 การนาํเสนอรูปแบบ ณ หอ้งสมุดชุมชนเพือการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติตาํบลริม 

ผลการนาํเสนอรูปแบบห้องสมุดชุมชนเพือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตทีประชุมยอมรับ

ในหลกัการดงันี 

รูปแบบหอ้งสมุดชุมชนเพือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ ประกอบดว้ยองคป์ระกอบหลกั 4  

ดา้น คือ ดา้นโครงสร้างทางกายภาพ ดา้นการบริหารจดัการห้องสมุดชุมชน  ดา้นกิจกรรมส่งเสริม

การเรียนรู้ตลอดชีวติ  และดา้นการประเมินผลการดาํเนินงาน ซึงมีรายละเอียดดงันี 

   ส
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1. ด้านโครงสร้างทางกายภาพ เป็นอาคารชันเดียว/สองชนัขึนกบับริบทของชุมชนนันๆ

ตงัอยูใ่กลชุ้มชน ระยะทาง 100 เมตร อยูใ่กลแ้หล่งเรียนรู้อืนทีมีอยูใ่นชุมชน 

2. ดา้นการบริหารจดัการ  ห้องสมุดชุมชนดาํเนินงานโดยคณะกรรมการชุมชน  ห้องสมุด

ชุมชนควรเปิด-ปิดให้แตกต่างกบัเวลาราชการ  การเปิด-ปิดห้องสมุดให้มีความแตกต่างจากทีเคย
เปิดแต่เดิมซึงอยู่ในช่วงของเวลาการทํางานจึงทําให้มีผู ้มาใช้บริการจํานวนน้อย  อีกทังใน

ต่างประเทศ จากขอ้มูลทีทาํการศึกษา พบวา่เวลาในการเปิด-ปิดห้องสมุดชุมชนมีความแตกต่างจาก
ประเทศของเราเป็นอยา่งมากเช่น เปิดเวลา 18.00 น.- 01.00 น. หรือเวลา 14.30 น.-20.30 น.เป็นตน้

คงจะตอ้งเริมตน้ทีการสาํรวจความตอ้งการของคน ในชุมชนทุกเพศวยั ความสะดวกของเจา้หนา้ที /

อาสาสมัครชุมชน งบประมาณต้องได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน มี

บรรณารักษ/์เจา้หนา้ทีหอ้งสมุด  ไวบ้ริการ 1 คน  

3. ดา้นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ ประกอบดว้ย  การส่งเสริมการอ่าน  การฟืนฟู

อาชีพทีเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถิน  การใหค้วามรู้เกียวกบัแพทยท์างเลือก และการใชย้าพืนบา้น การ

เผยเเพร่ความรู้ในเรืองตาํรายา นาํศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนมาเป็นเครือข่ายห้องสมุดชุมชน  ศาลาการ

เรียนรู้  กระเป๋าเดินได ้กิจกรรมผูเ้ฒ่าเล่าความห้องสมุดเคลือนที  นิทานพืนบา้น  การจดัทาํประวติั

ชุมชนเพือใหบุ้ตรหลานเขา้ใจประวติัความเป็นมาของชุมชนกิจกรรมวนัสาํคญัต่าง ๆ 

4. ด้านการประเมินผลการดาํเนินงาน ห้องสมุดชุมชนตอ้งดาํเนินการประเมินผลการ

ดาํเนินงานโดยการสอบถามขอ้มูลจากชุมชน  และการประเมินความเป็นไปไดใ้นประเด็นต่าง ๆ

เพือจะใชข้อ้มูลทีไดม้าปรับปรุงเพือการวางแผนและการจดัทาํโครงการต่าง ๆให้เป็นไปตามความ

ตอ้งการของชุมชนต่อไป   ในต่างประเทศจะมีการประเมินผลการดาํเนินงานทุกสินปีเพือนาํขอ้มูล 

ทีไดม้าปรับปรุงดว้ยการใชแ้บบสอบถามเพือการประเมินซึงใชไ้ดก้บัทุกเรืองทีเป็นประเด็นใหญ่ ๆ  

ซึงเมือรวบรวมขอ้มูลจากแบบประเมินเสร็จสามารถนาํเสนอในทีประชุมของเทศบาลเป็นรายเดือน 

หรือรายงานตามปีงบประมาณได้  อีกทังมีเครือข่ายความร่วมมือจากคนในชุมชนทีเรียกว่า

อาสาสมคัรชุมชนมาช่วยงานห้องสมุด  และอาสาสมคัรชุมชนจะช่วยดา้นการประเมินไดอี้กทาง

หนึงด้วย โดยอาสาสมัครชุมชนอาจมาจากเยาวชน  คนวยัทาํงาน  แม่บ้าน หรือข้าราชการที

เกษียณอาย/ุ  ภูมิปัญญาทอ้งถิน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาคตะวนัออก ห้องสมุดชุมชนตําบลบางเสร่  อาํเภอสัตหีบ  จังหวดัชลบุรี 

 

ภาพที 3 หอ้งสมุดชุมชนตาํบลบางเสร่  อาํเภอสัตหีบ  จงัหวดัชลบุรี  

สถานทีตงัอยูใ่นอาคารศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนเทศบาลตาํบลบางเสร่อาํเภอสัตหีบจงัหวดัชลบุรี มี

ระยะทางจากกรุงเทพมหานคร  

จุดเด่น   เป็นหอ้งสมุดทีมีการจดัการทีค่อนขา้งดีมีบรรณารักษไ์วค้อยให้บริการโดยให้พนงังานของ

เทศบาลเป็นผูดู้แล  มีการใหบ้ริการต่อชุมชนทุกวนัจนัทร์ถึงวนัเสาร์ ตงัอยูท่่ามกลางชุมชน

ใชพ้ืนทีของ อบต. บางเสร่เก่าเป็นทีทาํการ เป็นห้องสมุดอยูติ่ดถนนสายหลกัของหมู่บา้น

เหมาะสมกับการให้บริการ  เพือส่งเสริมความรู้ให้ชุมชน  และเป็นแหล่งเรียนรู้ของ

นกัศึกษาและประชาชนทวัไป ในพืนที 

จุดด้อย   ห้องสมุดยงัคบัแคบไปมีพืนทีให้อ่านหนังสือใช้สอยน้อย ยงัขาดหนังสือทีตอบสนอง

ความตอ้งการของชุมชนอีกมาก  มีคอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ตให้บริการชุมชนยงัไม่เพียงพอ

ต่อความตอ้งการของชุมชน  สถานทีอยู่ติดถนนสายหลกัมากเกินไป ทาํให้เกิดภาวะทาง

เสียงรบกวนผูม้าใชบ้ริการหอ้งสมุด 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที 4 การนาํเสนอรูปแบบ ณ หอ้งสมุดชุมชนตาํบลบางเสร่  อาํเภอสัตหีบ  จงัหวดัชลบุรี  

ผลการนาํเสนอรูปแบบห้องสมุดชุมชนเพือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตทีประชุมยอมรับ

ในหลกัการดงันี 

รูปแบบหอ้งสมุดชุมชนเพือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ ประกอบดว้ยองคป์ระกอบหลกั 4  

ดา้นคือ ดา้นโครงสร้างทางกายภาพ ดา้นการบริหารจดัการห้องสมุดชุมชน  ดา้นกิจกรรมส่งเสริม

การเรียนรู้ตลอดชีวติ  และดา้นการประเมินผลการดาํเนินงาน ซึงมีรายละเอียดดงันี 

1. ดา้นโครงสร้างทางกายภาพ เป็นอาคารชนัเดียวและสองชนัขึนกบับริบทของชุมชนนนั 

ๆตงัอยูใ่กลชุ้มชน ระยะทาง 100 เมตร  อยูใ่กลแ้หล่งเรียนรู้อืนๆ ทีมีอยูใ่นชุมชน 

2. ดา้นการบริหารจดัการห้องสมุดชุมชน  ดาํเนินงานโดยคณะกรรมการชุมชน  ห้องสมุด

ชุมชนควรเปิด-ปิดให้แตกต่างกบัเวลาราชการ  การเปิด-ปิดห้องสมุดให้มีความแตกต่างจากทีเคย
เปิดแต่เดิมซึงอยู่ในช่วงของเวลาการทาํงาน (08.30 น.-16.30น.) นันทาํให้มีผูม้าใช้บริการจาํนวน

นอ้ย  อีกทงัในต่างประเทศ จะพบวา่เวลาในการเปิด-ปิดหอ้งสมุดชุมชนมีความแตกต่างจากประเทศ
ของเราเป็นอยา่งมากเช่น เปิดเวลา 18.00 น.- 01.00 น. หรือเวลา 14.30 น.-20.30 น.เป็นตน้คงจะตอ้ง

เริมต้นทีการสํารวจความต้องการของคน ในชุมชนทุกเพศวยั ความสะดวกของเจ้าหน้าที /

อาสาสมัครชุมชน งบประมาณต้องได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน มี

บรรณารักษ/์เจา้หนา้ทีหอ้งสมุด  ไวบ้ริการ1 คน  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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3. ดา้นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ ประกอบดว้ย  การส่งเสริมการอ่าน  การฟืนฟู

อาชีพทีเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถิน  การใหค้วามรู้เกียวกบัแพทยท์างเลือก และการใชย้าพืนบา้น การ

เผยเเพร่ความรู้ในเรืองตาํรายา ศาลาการเรียนรู้  กระเป๋าเดินได ้กิจกรรมผูเ้ฒ่าเล่าความห้องสมุด

เคลือนที  นิทานพืนบา้น  การจดัทาํประวติัชุมชนเพือให้บุตรหลานเขา้ใจประวติัความเป็นมาของ

ชุมชนกิจกรรมวนัสาํคญัต่าง ๆ 

4. ด้านการประเมินผลการดาํเนินงาน ห้องสมุดชุมชนตอ้งดาํเนินการประเมินผลการ

ดาํเนินงานโดยการสอบถามขอ้มูลจากชุมชน  และการประเมินความเป็นไปไดใ้นประเด็นต่าง ๆ

เพือจะใชข้อ้มูลทีไดม้าปรับปรุงให้เป็นไปตามความตอ้งการของชุมชนต่อไป   ในต่างประเทศจะมี

การประเมินผลการดาํเนินงานทุกสินปีเพือนาํขอ้มูล ทีไดม้าปรับปรุงโดยการใชแ้บบสอบถามเพือ

การประเมินซึงใช้ได ้  ทุกเรืองทีเป็นประเด็นใหญ่ ๆ  ซึงเมือรวบรวมขอ้มูลจากแบบประเมินเสร็จ

สามารถนาํเสนอในทีประชุมของเทศบาลเป็นรายเดือน หรือรายงานตามปีงบประมาณได ้ อีกทงัมี

เครือข่ายความร่วมมือจากคนในชุมชนทีเรียกว่าอาสาสมคัรชุมชนมาช่วยงานห้องสมุด  และ

อาสาสมคัรชุมชนจะช่วยด้านการประเมินได้อีกทางหนึงด้วย โดยอาสาสมคัรชุมชนอาจมาจาก

เยาวชน  คนวยัทาํงานแม่บา้นหรือขา้ราชการทีเกษียณอาย/ุภูมิปัญญาทอ้งถิน 

ภาคกลาง ห้องสมุดเทศบาลตําบลเสาไห้  อาํเภอเสาไห้ จังหวดั สระบุรี  

 
 

ภาพที 5 หอ้งสมุดเทศบาลตาํบลเสาไห ้ อาํเภอเสาไห ้ จงัหวดั สระบุรี 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สภาพทวัไป 

  ลกัษณะทีตงัและอาณาเขต 

 เทศบาลตาํบลเสาไหอ้ยูห่่างจากจงัหวดัสระบุรีไปทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ ตามทางหลวง

จงัหวดัหมายเลข 3041 สายสระบุรี-ท่าหลวง ประมาณ 7 กิโลเมตร เนือทีประมาณ 4.81 ตาราง

กิโลเมตร มีอาณาเขต ดงันี 

  ทิศเหนือ จดแม่นาํป่าสัก 

  ทิศใต ้จดเขตเทศบาลตาํบลป๊อกแป๊ก 

  ทิศตะวนัออก จดเขตเทศบาลตาํบลสวนดอกไม ้

  ทิศตะวนัตก จดเขตเทศบาลตาํบลเมืองเก่า 

 สภาพภูมิประเทศ 

 เป็นพืนทีราบลุ่ม ดา้นทิศเหนือติดกบัแม่นาํป่าสัก มีประชากรตงับา้นเรือนอาศยัอยูบ่ริเวณ

ริมแม่นาํป่าสักหนาแน่น ดา้นทิศใตเ้ป็นทุ่งนา 

 การปกครอง และสภาพทางสังคม 

 เขตปกครองแบ่งเป็น 7 หมู่บา้น ปัจจุบนัเทศบาลไดจ้ดัตงัชุมชนในเขตเทศบาลจาํนวน 7 

ชุมชน คือ 

  1. ชุมชนเสาไหพ้ระสยาม   หมู่ที 1 

  2. ชุมชนไผล่อ้มนอ้ยสามคัคี  หมู่ที 2 

  3. ชุมชนบา้นเหนือพฒันา  หมู่ที 3 

  4. ชุมชนวดัเสาไห้ร่วมใจ   หมู่ที 4 

  5. ชุมชนลูกแม่นาง   หมู่ที 5 

  6. ชุมชนหลงัวดัสูง   หมู่ที 6 

 7. ชุมชนบา้นแพะกลาง   หมู่ที 7 

หอ้งสมุดเทศบาลตาํบลเสาไห้ 

เปิดทาํการ จนัทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จุดเด่น     เป็นห้องสมุดทีขนาดเล็กหนึงห้อง  โดยใช้พืนทีของสุขาภิบาลเก่ามาเป็นห้องสมุดตงัอยู ่       

ริมถนน การเดินทางสะดวก  ไม่ห่างจากเทศบาลมากนัก  มีหนังสือไวบ้ริการหลาย

ประเภท 

จุดดอ้ย    เป็นห้องสมุดทีเล็กเกินไป ยงัไม่มีคอมพิวเตอร์  อินเตอร์เน็ตไวบ้ริการ  ไม่มีบรรณารักษ์

รับผดิชอบงานหอ้งสมุดอนัเนืองมาจากบรรณารักษมี์การโยกยา้ยกลบัภูมิลาํเนา 

 

ภาพที  6 การนาํเสนอรูปแบบ  ณ หอ้งสมุดเทศบาลตาํบลเสาไห ้ อาํเภอเสาไห ้จงัหวดั สระบุรี  

ผลการนาํเสนอรูปแบบห้องสมุดชุมชนเพือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตทีประชุมยอมรับ

ในหลกัการดงันี 

รูปแบบหอ้งสมุดชุมชนเพือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ ประกอบดว้ยองคป์ระกอบหลกั 4  

ดา้น คือ ดา้นโครงสร้างทางกายภาพ ดา้นการบริหารจดัการห้องสมุดชุมชน  ดา้นกิจกรรมส่งเสริม

การเรียนรู้ตลอดชีวติ  และดา้นการประเมินผลการดาํเนินงาน ซึงมีรายละเอียดดงันี 

1. ดา้นโครงสร้างทางกายภาพ เป็นอาคารชนัเดียวและสองชนัขึนกบับริบทของชุมชนนนั 

ๆตงัอยูใ่กลชุ้มชน ระยะทาง 100 เมตร  อยูใ่กลแ้หล่งเรียนรู้อืนๆ ทีมีอยูใ่นชุมชน 

2. ดา้นการบริหารจดัการ ห้องสมุดชุมชนดาํเนินงานโดยคณะกรรมการชุมชน  ห้องสมุด

ชุมชนควรเปิด-ปิดให้แตกต่างกบัเวลาราชการ  การเปิด-ปิดห้องสมุดให้มีความแตกต่างจากทีเคย
เปิดแต่เดิมซึงอยูใ่นช่วงของเวลาการทาํงาน(08.30 น.-16.30น.)นนัทาํให้มีผูม้าใชบ้ริการจาํนวนนอ้ย  

อีกทงัในต่างประเทศ จะพบวา่เวลาในการเปิด-ปิดห้องสมุดชุมชนมีความแตกต่างจากประเทศของ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เราเป็นอย่างมากเช่น เปิดเวลา 18.00 น.- 01.00 น. หรือเวลา 14.30 น.-20.30 น.เป็นตน้คงจะตอ้ง

เริมต้นทีการสํารวจความต้องการของคน ในชุมชนทุกเพศวยั ความสะดวกของเจ้าหน้าที /

อาสาสมัครชุมชน งบประมาณต้องได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน มี

บรรณารักษ/์เจา้หนา้ทีหอ้งสมุด  ไวบ้ริการ1 คน  

3. ดา้นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ ประกอบดว้ย  การส่งเสริมการอ่าน  การฟืนฟู

อาชีพทีเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถิน  การให้ความรู้เกียวกบัแพทยท์างเลือก และการใช้ยาพืนบา้น 

ศาลาการเรียนรู้  กระเป๋าเดินได ้การใชพ้ืนทีของห้องสมุดในการเผยแพร่ความรู้ของอสม.ห้องสมุด

เคลือนทีนิทานพืนบา้นการจดัทาํประวติัชุมชนเพือให้บุตรหลานเขา้ใจประวติัความเป็นมาของ

ชุมชนกิจกรรมวนัสาํคญัต่าง ๆ 

4. ด้านการประเมินผลการดาํเนินงาน ห้องสมุดชุมชนตอ้งดาํเนินการประเมินผลการ

ดาํเนินงานโดยการสอบถามขอ้มูลจากชุมชน  และการประเมินความเป็นไปไดใ้นประเด็นต่าง ๆ

เพือจะใช้ขอ้มูลทีไดม้าปรับปรุงให้เป็นไปตามความตอ้งการของชุมชนต่อไปในต่างประเทศจะมี

การประเมินผลการดาํเนินงานทุกสินปีเพือนาํขอ้มูล ทีไดม้าปรับปรุงโดยการใชแ้บบสอบถามเพือ

การประเมินซึงใช้ได ้  ทุกเรืองทีเป็นประเด็นใหญ่ ๆ  ซึงเมือรวบรวมขอ้มูลจากแบบประเมินเสร็จ

สามารถนาํเสนอในทีประชุมของเทศบาลเป็นรายเดือน หรือรายงานตามปีงบประมาณได ้ อีกทงัมี

เครือข่ายความร่วมมือจากคนในชุมชนทีเรียกว่าอาสาสมคัรชุมชนมาช่วยงานห้องสมุด  และ

อาสาสมคัรชุมชนจะช่วยด้านการประเมินได้อีกทางหนึงด้วย โดยอาสาสมคัรชุมชนอาจมาจาก

เยาวชน  คนวยัทาํงาน  แม่บา้น  หรือขา้ราชการทีเกษียณอาย/ุภูมิปัญญาทอ้งถิน 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ห้องสมุดประชาชนเทศบาลบ้านเพชรภูเขียว อาํเภอภูเขียว จังหวดัชัยภูมิ 

อาณาเขตติดต่อ 

ทิศเหนือ ตงัแต่หลกัเขตที 1 อยูต่ามแนวเส้นตงัฉากกบัศูนยก์ลางแนวถนนไปบา้น

หนองโดน ทางตะวนัตกระยะทาง  200  เมตร 

ทิศตะวนัออก จากหลกัเขตที 3 เป็นเส้นเรียบริมอ่างเก็บนาํบา้นเพชรจนถึงหลกัเขตที 4       

ไปตามแนวริมหว้ยหมาตายจดบา้นหนองข่าตาํบลบา้นดอน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ทิศตะวนัตก จรดบา้นหนองงูเหลือมองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นเพชร 

ทิศใต ้ ตงัแต่หลกัเขตที 6 ไปจนถึงหลกัเขตที 7 จดเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบล         

บา้นเพชรและตงัแต่หลกัเขตที 4 จนถึงหลกัเขตที 5 จดเขตองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลบา้นดอน 

 

ภาพที  7 หอ้งสมุดประชาชนเทศบาลตาํบลบา้นเพชรภูเขียว 

ประวติัห้องสมุดประชาชนเทศบาลตาํบลบา้นเพชรภูเขียว 

 เดิมทีอาคารห้องสมุดประชาชน เป็นอาคารสํานกังานเทศบาลตาํบลบา้นเพชรภูเขียวเมือมี

การก่อสร้างอาคารสํานกังานหลงัใหม่แลว้เสร็จ  คณะผูบ้ริหารเทศบาลไดเ้ล็งเห็นประโยชน์จากตวั

อาคารจึงมีนโยบายทีจะปรับปรุงอาคารสํานกังานเป็นศูนยค์อมพิวเตอร์และห้องสมุดประชาชน จึง

ไดด้าํเนินการปรับปรุงและแลว้เสร็จเดือนตุลาคม  2547 มีพืนทีใชส้อย120 ตารางเมตร งบประมาณ

ในการดาํเนินการทงัสิน  300,000 บาท เริมเปิดให้บริการ ตงัแต่วนัที  8  มกราคม  2548(วนัเด็ก

แห่งชาติ)เป็นตน้มา โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบคือ  กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  เทศบาล

ตาํบลบา้นเพชรภูเขียว 

จุดเด่น   เป็นห้องสมุดทีมีการจดัการทีค่อนข้างดีมีบรรณารักษ์ไวค้อยให้บริการโดยให้คนของ

ชุมชน  มีการใหบ้ริการต่อชุมชนทุกวนัจนัทร์ถึงวนัเสาร์ ตงัอยูท่่ามกลางชุมชนใชพ้ืนทีของ 

อบต.เก่าเป็นทีทาํการ เป็นห้องสมุดอยู่ติดถนนสายหลักของหมู่บ้านเหมาะสมกับการ

ให้บริการ  มีการให้บริการทางอินเตอร์เน็ต  เพือส่งเสริมความรู้ให้ชุมชน  และเป็นแหล่ง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เรียนรู้ของนกัศึกษาและประชาชนทวัไป ในพืนทีมีการประชาสัมพนัธ์การทาํกิจกรรมของ

ห้องสมุด  มีมุมการอ่านทีจดัไวเ้ป็นระเบียบเรียบร้อย มีผูใ้ช้บริการค่อนขา้งมากมีหนงัสือ

บริการชุมชนค่อนขา้งหลากหลาย 

จุดดอ้ย   ยงัขาดการใหบ้ริการทางอินเตอร์เน็ตทีมีจาํกดั  มีโตะ๊สาํหรับอ่านหนงัสือแก่ผูใ้ชบ้ริการยงั

ไม่เพียงพอ 

 

ภาพที  8  การนาํเสนอรูปแบบฯ  ณ หอ้งสมุดประชาชนเทศบาลตาํบลบา้นเพชรภูเขียว  

ผลการนาํเสนอรูปแบบห้องสมุดชุมชนเพือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตทีประชุมยอมรับ

ในหลกัการดงันี 

รูปแบบหอ้งสมุดชุมชนเพือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ ประกอบดว้ยองคป์ระกอบหลกั 4  

ดา้นคือ ดา้นโครงสร้างทางกายภาพ ดา้นการบริหารจดัการห้องสมุดชุมชน  ดา้นกิจกรรมส่งเสริม

การเรียนรู้ตลอดชีวติ  และดา้นการประเมินผลการดาํเนินงาน ซึงมีรายละเอียดดงันี 

1.ดา้นโครงสร้างทางกายภาพ เป็นอาคารชนัเดียวและสองชนัขึนกบับริบทของชุมชนนนั ๆ

ตงัอยูใ่กลชุ้มชน ระยะทาง 100 เมตร  อยูใ่กลแ้หล่งเรียนรู้อืนๆ ทีมีอยูใ่นชุมชน 

2. ดา้นการบริหารจดัการ หอ้งสมุดชุมชนดาํเนินงานโดยคณะกรรมการชุมชน  การเปิด-ปิด
หอ้งสมุดใหมี้ความแตกต่างจากทีเคยเปิดแต่เดิมซึงอยูใ่นช่วงของเวลาการทาํงาน(08.30 น.-16.30น.)

นนัทาํให้มีผูม้าใช้บริการจาํนวนนอ้ย  อีกทงัในต่างประเทศ จะพบว่าเวลาในการเปิด-ปิดห้องสมุด

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ชุมชนมีความแตกต่างจากประเทศของเราเป็นอยา่งมากเช่น เปิดเวลา 18.00 น.- 01.00 น. หรือเวลา 

14.30 น.-20.30 น.เป็นตน้คงจะตอ้งเริมตน้ทีการสํารวจความตอ้งการของคน ในชุมชนทุกเพศวยั 

ความสะดวกของเจา้หน้าที /อาสาสมคัรชุมชน งบประมาณตอ้งไดรั้บการสนับสนุนจากองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิน มีบรรณารักษ/์เจา้หนา้ทีหอ้งสมุด  ไวบ้ริการ1 คน  

3.ดา้นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประกอบดว้ย การส่งเสริมการอ่าน  การฟืนฟู

อาชีพทีเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถิน  การใหค้วามรู้เกียวกบัแพทยท์างเลือก และการใชย้าพืนบา้น ให้

ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนมาเป็นเครือข่ายห้องสมุดชุมชน  ศาลาการเรียนรู้  กระเป๋าเดินได ้กิจกรรมผู ้

เฒ่าเล่าความห้องสมุดเคลือนที  นิทานพืนบา้น  การจดัทาํประวติัชุมชนเพือให้บุตรหลานเขา้ใจ

ประวติัความเป็นมาของชุมชนกิจกรรมวนัสาํคญัต่าง ๆ 

4. ด้านการประเมินผลการดาํเนินงาน ห้องสมุดชุมชนตอ้งดาํเนินการประเมินผลการ

ดาํเนินงานโดยการสอบถามขอ้มูลจากชุมชน  และการประเมินความเป็นไปไดใ้นประเด็นต่าง ๆ

เพือจะใชข้อ้มูลทีไดม้าปรับปรุงให้เป็นไปตามความตอ้งการของชุมชนต่อไป   ในต่างประเทศจะมี

การประเมินผลการดาํเนินงานทุกสินปีเพือนาํขอ้มูล ทีไดม้าปรับปรุงโดยการใชแ้บบสอบถามเพือ

การประเมินซึงใช้ได ้  ทุกเรืองทีเป็นประเด็นใหญ่ ๆ  ซึงเมือรวบรวมขอ้มูลจากแบบประเมินเสร็จ

สามารถนาํเสนอในทีประชุมของเทศบาลเป็นรายเดือน หรือรายงานตามปีงบประมาณได ้ อีกทงัมี

เครือข่ายความร่วมมือจากคนในชุมชนทีเรียกว่าอาสาสมคัรชุมชนมาช่วยงานห้องสมุด  และ

อาสาสมคัรชุมชนจะช่วยด้านการประเมินได้อีกทางหนึงด้วย โดยอาสาสมคัรชุมชนอาจมาจาก

เยาวชน  คนวยัทาํงาน  แม่บา้น  หรือขา้ราชการทีเกษียณอาย/ุ  ภูมิปัญญาทอ้งถิน 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาคตะวนัตก  ห้องสมุดประชาชนเทศบาลตําบลหนองขาว  อาํท่าม่วง    จังหวดักาญจนบุรี 

 
 

ภาพที  9  หอ้งสมุดประชาชนเทศบาลตาํบลหนองขาว  อาํท่าม่วง    จงัหวดักาญจนบุรี 

สภาพทวัไป 

เทศบาลตาํบลหนองขาว ตงัอยูใ่นอาํเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี อยูห่่างจากกรุงเทพฯ 

125 กิโลเมตร ห่างจากอาํเภอเมือง จงัหวดักาญจนบุรี ประมาณ 12 กิโลเมตรห่างจากอาํเภอท่าม่วง 

จงัหวดักาญจนบุรี ประมาณ 9 กิโลเมตรในเขตเทศบาลมีพืนทีปกครอง 0.84 ตารางกิโลเมตร 

ครอบคลุมบางส่วนของ 9 หมู่บา้น คือหมู่ที 1 (บางส่วน), 2 (บางส่วน), 3 (บางส่วน), 4, 5, 8, 9, 10 

และหมู่ที 12 ประกอบดว้ย 9 ชุมชน คือ ชุมชนบา้นกลางชุมชนบา้นดอนสันตะเคียน 

ชุมชนบา้นกลว้ย ชุมชนบา้นไผง่าม ชุมชนบา้นนอกชุมชนบา้นดอนกอก ชุมชนดอนเฒ่าสมสามคัคี 

ชุมชนหนองหญา้ดอกขาวและชุมชนโคกมะขวดิมิตรสัมพนัธ์ 

อาณาเขต และเขตการปกครอง 

ทิศเหนือติดกบัตาํบลทุ่งสมออาํเภอพนมทวน 

ทิศตะวนัออกติดกบัตาํบลแก่งเสียนอาํเภอเมือง 

ทิศใตติ้ดกบัตาํบลปากแพรกอาํเภอเมือง 

ทิศตะวนัตกติดกบัตาํบลดอนเจดีย ์อาํเภอพนมทวน 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ประชากร 

ในเขตเทศบาลมีจาํนวนครัวเรือน 1,449 ครัวเรือน มีประชากร 5,383 คน แยกเป็นชาย 2,537 คน 

และหญิง 2,847 คน (ขอ้มูล ณ วนัที 30 กนัยายน 2551) แยกตามชุมชนดงัต่อไปนีบา้นกลางบา้น

ดอนสันตะเคียนบา้นกลว้ยบา้นไผง่ามบา้นนอกบา้นดอนกอกดอนเฒ่าสมสามคัคีหนองหญา้ดอก

ขาวโคกมะขวดิมิตรสัมพนัธ์ 

 

ภาพที  10  การนาํเสนอรูปแบบ  ณ  หอ้งสมุดประชาชนเทศบาลตาํบลหนองขาว   

จุดเด่น   เป็นหอ้งสมุดประชาชนทีมีการบริหารจดัการทีดีมีบรรณารักษไ์วค้อยให้บริการโดยเป็นคน

ในชุมชน  เปิดบริการทุกวนัจนัทร์ถึงวนัอาทิตย ์ตงัอยูใ่นเขตชุมชนใชพ้ืนทีของวดัเป็นทีทาํ

การ เป็นห้องสมุดอยู่ติดถนนสายหลักของหมู่บ้านเหมาะสมกับการให้บริการ  มีการ

ให้บริการทางอินเตอร์เน็ต  เพือส่งเสริมความรู้ให้ชุมชน  สามารถดูหนงั  ฟังเพลงไดแ้ละ

สร้างศาลาการเรียนรู้ของแต่ละหมู่  จาํนวน 10 หมู่ ในพืนทีทีเป็นสวนสาธารณะ  หนา้บา้น

ประธานชุมชนและกลางชุมชน  ตังแต่ปี  2550  เป็นต้นมา โดยได้รับการจดัสรร

งบประมาณจาก อปท. 

จุดดอ้ย    ยงัขาดหนงัสือทีตอบสนองความตอ้งการของชุมชนอีกมาก  มีคอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ต

ให้บริการแก่ชุมชนน้อยไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของชุมชน    สถานทีอยู่ติดถนนสาย

หลกัมากเกินไป ทาํใหเ้กิดภาวะทางเสียงรบกวนผูม้าใชบ้ริการหอ้งสมุด 

ผลการนาํเสนอรูปแบบห้องสมุดชุมชนเพือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตทีประชุมยอมรับ

ในหลกัการดงันี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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รูปแบบหอ้งสมุดชุมชนเพือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ ประกอบดว้ยองคป์ระกอบหลกั 4  

ดา้นคือ ดา้นโครงสร้างทางกายภาพ ดา้นการบริหารจดัการห้องสมุดชุมชน  ดา้นกิจกรรมส่งเสริม

การเรียนรู้ตลอดชีวติ  และดา้นการประเมินผลการดาํเนินงาน ซึงมีรายละเอียดดงันี 

1.ดา้นโครงสร้างทางกายภาพ เป็นอาคารชนัเดียวและสองชนัขึนกบับริบทของชุมชนนนั ๆ

ตงัอยูใ่กลชุ้มชน ระยะทาง 100  เมตร อยูใ่กลแ้หล่งเรียนรู้อืนๆ ทีมีอยูใ่นชุมชน 

2. ดา้นการบริหารจดัการ ห้องสมุดชุมชน ดาํเนินงานโดยคณะกรรมการชุมชน  ห้องสมุด

ชุมชนควรเปิด-ปิดให้แตกต่างกบัเวลาราชการ  การเปิด-ปิดห้องสมุดให้มีความแตกต่างจากทีเคย
เปิดแต่เดิมซึงอยูใ่นช่วงของเวลาการทาํงาน(08.30 น.-16.30น.)ส่งผลให้มีผูม้าใชบ้ริการจาํนวนนอ้ย  

ในต่างประเทศ  จากการศึกษาขอ้มูลทางเว็บไซต์ จะพบว่าเวลาในการเปิด-ปิดห้องสมุดชุมชนมี
ความแตกต่างจากประเทศของเราเป็นอย่างมากเช่น เปิดเวลา 18.00 น.- 01.00 น. หรือเวลา 14.30 

น.-20.30 น.เป็นตน้คงจะตอ้งเริมตน้ทีการสํารวจความตอ้งการของคน ในชุมชนทุกเพศวยั ความ

สะดวกของเจา้หนา้ที /อาสาสมคัรชุมชน งบประมาณตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิน มีบรรณารักษ/์เจา้หนา้ทีหอ้งสมุด  ไวบ้ริการ1 คน  

3. ดา้นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ ประกอบดว้ย  การส่งเสริมการอ่าน  การฟืนฟู

อาชีพทีเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถิน  การให้ความรู้เกียวกบัแพทยท์างเลือก และการใชย้าพืนบา้น นาํ

ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนมาเป็นเครือข่ายห้องสมุดชุมชน  ศาลาการเรียนรู้ในชุมชนเป็นจุดเผยแพร่

ความรู้ในด้านสาธารณสุขดว้ย  กระเป๋าเดินได้ กิจกรรมผูเ้ฒ่าเล่าความห้องสมุดเคลือนที  นิทาน

พืนบา้น  การจดัทาํประวติัชุมชนเพือให้บุตรหลานเขา้ใจประวติัความเป็นมาของชุมชนกิจกรรมวนั

สาํคญัต่าง ๆ 

4. ด้านการประเมินผลการดาํเนินงาน ห้องสมุดชุมชนตอ้งดาํเนินการประเมินผลการ

ดาํเนินงานโดยการสอบถามขอ้มูลจากชุมชน  และการประเมินความเป็นไปไดใ้นประเด็นต่าง ๆ

เพือจะใชข้อ้มูลทีไดม้าปรับปรุงให้เป็นไปตามความตอ้งการของชุมชนต่อไป   ในต่างประเทศจะมี

การประเมินผลการดาํเนินงานทุกสินปีเพือนาํขอ้มูล ทีไดม้าปรับปรุงโดยการใชแ้บบสอบถามเพือ

การประเมินซึงใช้ได ้  ทุกเรืองทีเป็นประเด็นใหญ่ ๆ  ซึงเมือรวบรวมขอ้มูลจากแบบประเมินเสร็จ

สามารถนาํเสนอในทีประชุมของเทศบาลเป็นรายเดือน หรือรายงานตามปีงบประมาณได ้ อีกทงัมี

   ส
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เครือข่ายความร่วมมือจากคนในชุมชนทีเรียกว่าอาสาสมคัรชุมชนมาช่วยงานห้องสมุด  และ

อาสาสมคัรชุมชนจะช่วยด้านการประเมินได้อีกทางหนึงด้วย โดยอาสาสมคัรชุมชนอาจมาจาก

เยาวชน  คนวยัทาํงาน  แม่บา้น  หรือขา้ราชการทีเกษียณอาย/ุภูมิปัญญาทอ้งถิน 

ภาคใต้   ห้องสมุดประชาชนเทศบาลตําบลวชิิต  ตําบลวชิิต อาํเภอเมือง จังหวดัภูเกต็ 

 

ภาพที  11  หอ้งสมุดประชาชนเทศบาลตาํบลวชิิต   ตาํบลวิชิต  อาํเภอเมือง  จงัหวดัภูเก็ต   

 

 

ภาพที  12  การนาํเสนอรูปแบบฯ  ณ  หอ้งสมุดประชาชนเทศบาลตาํบลวชิิต   

โดยผูว้จิยัใชป้ระเด็นโครงสร้างทางกายภาพ  การบริหารจดัการ   กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด

ชีวติ  และการประเมินผลการดาํเนินงานมีดงันี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขอ้มูลทวัไป 

ตาํบลวชิิตเป็น 1 ใน 8 ตาํบล ของอาํเภอเมืองภูเก็ต จงัหวดัภูเก็ต เดิมชือ “ตาํบลระแงง” ไดรั้บการยก

ฐานะ เป็นองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ตามพระราชบญัญติั สภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

พ.ศ. 2537 เมือวนัที 2 มีนาคม 2538 และไดจ้ดัตงัเป็นเทศบาลตาํบลวชิิต ตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทย เมือวนัที 30 สิงหาคม 2550 สาํนกังานเทศบาลตาํบลวชิิต ตงัอยูบ่นถนนเจา้ฟ้า

ตะวนัออก (บริเวณวดัเทพนิมิต)เลขที 54/1 หมู่ที 1 ตาํบลวชิิต อาํเภอเมืองภูเก็ต จงัหวดัภูเก็ตอยูห่่าง

จากทีวา่การอาํเภอเมืองภูเก็ตประมาณ 4 กิโลเมตรอยูห่่างจากศาลากลางจงัหวดัภูเก็ตประมาณ 5 

กิโลเมตร 

อาณาเขตติดต่อ 

ทิศเหนือ : เทศบาลตาํบลรัษฎา, เทศบาลเมืองกะทู ้

ทิศใต ้: องคก์ารบริหารส่วนตาํบลฉลอง, ทะเลอนัดามนั 

ทิศตะวนัออก : เทศบาลนครภูเก็ต 

ทิศตะวนัตก : เทศบาลเมืองกะทู ้

จาํนวนชุมชนในเขตเทศบาลตาํบลวิชิตมีจาํนวน 18 ชุมชน ไดแ้ก่ชุมชนนาบอนใต ้(หมู่ที 1) ชุมชน

เมืองทองสุขนิรันดร์ (หมู่ที 1) ประธานชุมชนนายอาทิตยจิ์ตรมนัชุมชนคลองเกาะผี (หมู่ที 1) ชุมชน

ธนิตธุรกิจรวมสิน (หมู่ที 1) ชุมชนมะขามคู่ ( หมู่ที 1) ชุมชนหมู่บา้นสะพานหิน( หมู่ที 1) ชุมชน

บา้นแหลมชนั (หมู่ที 2) ชุมชนวิลล่า 3 (หมู่ที 3) ชุมชนบา้นระแงง (หมู่ที 4) ชุมชนบา้นชิดเชียว 

(หมู่ที 5) ชุมชนบา้นบ่อแร่ (หมู่ที 6) ชุมชนอิรวดี 1 (หมู่ที 6)ชุมชนอิรวดี 2 พฒันา ( หมู่ที 6) ชุมชน

บา้นอ่าวมะขาม ( หมู่ที 7) ชุมชนแหลมพนัวา (หมู่ที 8) ชุมชนท่าแครงบน (หมู่ที 9 ) คณะกรรมการ

ชุมชนเทศบาลตาํบลวชิิตมี นายสุเทพ อเนกธรรมพินิจ เป็นประธาน 

จุดเด่น  ตงัอยูใ่จกลางชุมชนสถานทีกวา้งขวางเป็นอาคารสองชนั  ไดง้บประมาณจากเงินรางวลัใน

การบริหารจดัการทีดี มีทีทาํการหอ้งสมุดอยูช่นัล่าง ส่วนชนับนเป็นทีตงัของพิพิธภณัฑ์

เหมืองแร่ดีบุก บรรยากาศทีดี อยูต่รงกนัขา้มกบัสวนสมเด็จพระศรีนครินฯซึงทีเป็นสถานที

ออกกาํลงักายของจงัหวดัภูเก็ตและเป็นทีสาํหรับนงัพกัผอ่นมีการบริหารจดัการอยา่งเป็น

   ส
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ระบบ มีมุมอ่านหนงัสือทงัภายในอาคารและภายนอก  มีมุมสาํหรับเด็ก  มีเจา้หนา้ที

บรรณารักษ ์เปิดบริการทุกวนั  มีการใหบ้ริการทางอินเตอร์เน็ต  เพือส่งเสริมความรู้ให้

ชุมชน  และเป็นแหล่งเรียนรู้ของนกัศึกษาและประชาชนทวัไป  

จุดดอ้ย   มีอินเตอร์เน็ตจาํนวน 1 เครือง มีโตะ๊สาํหรับอ่านหนงัสือสาํหรับผูใ้ชบ้ริการยงัไม่เพียงพอ

สถานทีจอดรถยงัไม่เพียงพอเพราะอยูติ่ดถนนสายหลกัมากเกินไป  และทาํใหเ้กิดภาวะทาง

เสียงรบกวนแก่ผูม้าใชบ้ริการหอ้งสมุด 

ผลการนาํเสนอรูปแบบห้องสมุดชุมชนเพือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตทีประชุมยอมรับ

ในหลกัการดงันี 

รูปแบบหอ้งสมุดชุมชนเพือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ ประกอบดว้ยองคป์ระกอบหลกั 4  

ดา้นคือ ดา้นโครงสร้างทางกายภาพ ดา้นการบริหารจดัการห้องสมุดชุมชน  ดา้นกิจกรรมส่งเสริม

การเรียนรู้ตลอดชีวติ  และดา้นการประเมินผลการดาํเนินงาน ซึงมีรายละเอียดดงันี 

1.ดา้นโครงสร้างทางกายภาพ เป็นอาคารชนัเดียวและสองชนัขึนกบับริบทของชุมชนนนั ๆ

ตงัอยูใ่กลชุ้มชน ระยะทาง 100 เมตร  อยูใ่กลแ้หล่งเรียนรู้อืนๆ ทีมีอยูใ่นชุมชน 

2. ดา้นการบริหารจดัการ ห้องสมุดชุมชน  ดาํเนินงานโดยคณะกรรมการชุมชน  ห้องสมุด

ชุมชนควรเปิด-ปิดให้แตกต่างกบัเวลาราชการ  การเปิด-ปิดห้องสมุดให้มีความแตกต่างจากทีเคย
เปิดแต่เดิมซึงอยู่ในช่วงของเวลาการทาํงาน (08.30 น.-16.30น.) นันทาํให้มีผูม้าใช้บริการจาํนวน

นอ้ย  อีกทงัในต่างประเทศ จะพบวา่เวลาในการเปิด-ปิดหอ้งสมุดชุมชนมีความแตกต่างจากประเทศ
ของเราเป็นอยา่งมากเช่น เปิดเวลา 18.00 น.- 01.00 น. หรือเวลา 14.30 น.-20.30 น.เป็นตน้คงจะตอ้ง

เริมต้นทีการสํารวจความต้องการของคน ในชุมชนทุกเพศวยั ความสะดวกของเจ้าหน้าที /

อาสาสมัครชุมชน งบประมาณต้องได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน มี

บรรณารักษ/์เจา้หนา้ทีหอ้งสมุด  ไวบ้ริการ 1 คน  

3.ดา้นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ ประกอบดว้ย   การส่งเสริมการอ่าน  การฟืนฟู

อาชีพทีเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถิน  การใหค้วามรู้เกียวกบัแพทยท์างเลือก และการใชย้าพืนบา้น การ

เผยเเพร่ความรู้ในเรืองตาํรายา นาํศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนมาเป็นเครือข่ายห้องสมุดชุมชน  ศาลาการ

   ส
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เรียนรู้  กระเป๋าเดินได ้กิจกรรมผูเ้ฒ่าเล่าความห้องสมุดเคลือนที  นิทานพืนบา้น  การจดัทาํประวติั

ชุมชนเพือใหบุ้ตรหลานเขา้ใจประวติัความเป็นมาของชุมชนกิจกรรมวนัสาํคญัต่าง ๆ 

4. ดา้นการประเมินผลการดาํเนินงานห้องสมุดชุมชน  ห้องสมุดชุมชนตอ้งดาํเนินการ

ประเมินผลการดาํเนินงานโดยการสอบถามขอ้มูลจากชุมชน  และการประเมินความเป็นไปไดใ้น

ประเด็นต่าง ๆเพือจะใชข้อ้มูลทีไดม้าปรับปรุงให้เป็นไปตามความตอ้งการของชุมชนต่อไป   ใน

ต่างประเทศจะมีการประเมินผลการดาํเนินงานทุกสินปีเพือนาํขอ้มูล ทีไดม้าปรับปรุงโดยการใช้

แบบสอบถามเพือการประเมินซึงใช้ได ้  ทุกเรืองทีเป็นประเด็นใหญ่ ๆ  ซึงเมือรวบรวมขอ้มูลจาก

แบบประเมินเสร็จสามารถนําเสนอในทีประชุมของเทศบาลเป็นรายเดือน หรือรายงานตาม

ปีงบประมาณได้  อีกทงัมีเครือข่ายความร่วมมือจากคนในชุมชนทีเรียกว่าอาสาสมคัรชุมชนมา

ช่วยงานห้องสมุด  และอาสาสมัครชุมชนจะช่วยด้านการประเมินได้อีกทางหนึงด้วย โดย

อาสาสมคัรชุมชนอาจมาจากเยาวชน  คนวยัทาํงาน  แม่บา้น  หรือขา้ราชการทีเกษียณอายุ/  ภูมิ

ปัญญาทอ้งถิน 

สรุปจากการจดัสนทนากลุ่มทีประชุมได้ให้ความหมายของคาํว่า  “ห้องสมุดชุมชน”ใน

งานวิจยันีหมายถึง ห้องสมุดทีอยูใ่นความรับผิดชอบขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิน  มีสถานที

ตงัอยู่ในชุมชน  ดาํเนินการโดยคณะกรรมการชุมชน  เพือชุมชน  และชุมชนนันตอ้งเป็นชุมชน

ขนาดเล็ก  อนึงในพืนทีใดทีองค์การบริหารส่วนตาํบลหรือเทศบาลไม่ไดจ้ดัตงัห้องสมุดชุมชน  ก็

อาจเรียกหอ้งสมุดประชาชนอาํเภอเป็นหอ้งสมุดชุมชนได ้  
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูลในการวจัิยภาคสนาม 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลภาคสนามโดยใชโ้ปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ATLAS.tiในประเด็นที

ผูว้จิยัไดน้าํเสนอต่อชุมชน ใน 6 แห่งมีรายละเอียดดงัแผนภูมิต่อไปนี 

 

 

 

ห้องสมุดชุมชนมีองคป์ระกอบ  4  ดา้น ดงันี  1) ดา้นโครงสร้างทางกายภาพ  2) ดา้นการ

บริหารจัดการ 3) ด้านกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  4) ด้านการประเมินผลการ

ดาํเนินงานหอ้งสมุด 
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1. ด้านโครงสร้างทางกายภาพ 

 

 

ดา้นโครงสร้างทางกายภาพ  ประกอบดว้ย  เป็นห้องสมุดชุมชนขนาดเล็ก   อาคารชนัเดียว

หรือสองชนั  หรือเป็นอาคารเก่านาํมาปรับปรุง  การคมนาคมสะดวก  ใกลชุ้มชนระยะทาง 100 

เมตร มีการออกแบบอาคาร ใหเ้หมาะสมกบัผูใ้ชบ้ริการในแต่ละวยั  มีการปรับสภาพภูมิทศันใ์ห้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ และบริบทของชุมชน 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

146 

 

 

2. ด้านการบริหารจัดการ 

 

 

ดา้นการบริหารจดัการ  ประกอบดว้ย  หอ้งสมุดอยูใ่นความรับผดิชอบขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิน  จะตอ้งมีการวางแผน  จดัทาํแผนการดาํเนินงานเป็นรายเดือน/รายปีไวป้ฏิบติั  มี

งบประมาณทีไดรั้บการจดัสรรทีแน่นอน   มีคณะกรรมการหอ้งสมุด   มีการจดัทาํประวติัความ

เป็นมาของหอ้งสมุด  ห้องสมุดบอกเวลาใหบ้ริการ (การเปิด – ปิด)  มีการประชาสัมพนัธ์กิจกรรม

หอ้งสมุดอยา่งต่อเนือง  มีเจา้หนา้ทีหอ้งสมุด จาํนวน 1  คน ไวบ้ริการ มีการหาเครือข่ายหอ้งสมุด

ชุมชน จากหน่วยงานทีเกียวขอ้ง เช่น กศน.ตาํบล   กศน.อาํเภอ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน  

โรงเรียน  เกษตรตาํบล  และการหาอาสาสมคัรชุมชนเพือช่วยงานดา้นการบริการ 
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3. ด้านกจิกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

 

 

ด้านกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตประกอบด้วย   กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  

ห้องสมุดเคลือนที  กิจกรรมผูเ้ฒ่าเล่าความ   การใช้คอมพิวเตอร์เพือการสืบคน้  การประกวดการ

อ่าน  กระเป๋าเดินได้  การดูแลผู ้สูงวยั  เป็นศูนย์ให้ผูป้กครองเด็กก่อนวยัเรียนได้ใช้บริการ   

หอ้งสมุดจดักิจกรรมสาํหรับวยัรุ่น  การเผยแพร่ความรู้ในเรืองตาํรายา   อาสาสมคัรชุมชนศูนยก์ลาง

ความร่วมมือ  ประเภทของหนังสือตอ้งมีความหลากหลาย  การยืม – คืนหนงัสือ การรับบริจาค

หนงัสือ   กระเป๋าเดินได ้ การส่งเสริมอาชีพทีเป็นอตัลกัษณ์ของชุมชน  การทาํประวติัชุมชน  การ
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ใช้ห้องสมุดเป็นสถานทีจดัประชุมในโอกาสต่าง ๆ  กิจกรรมทีห้องสมุดดาํเนินการในวนัสําคญั   

ต่างๆ   มีศาลาการเรียนรู้ไวเ้ผยแพร่ขอ้มูลและเป็นทีอ่านหนังสือพิมพ์ของชุมชน   การเผยแพร่

ความรู้ของภูมิปัญญาทอ้งถิน  ศูนยอิ์นเตอร์เน็ตชุมชน  ห้องสมุดเป็นสถานทีรับฝากบุตรหลานใน

ชุมชน 

4. ด้านการประเมินผลการดําเนินงาน 

 

 

 

 ดา้นประเมินผลการดาํเนินงาน  นาํการประเมินแบบมีส่วนร่วมมาใชใ้นการประเมิน มีการ

แต่งตงัคณะกรรมการจากสมาชิกของชุมชน ห้องสมุดชุมชนตอ้งการศึกษาความเป็นไปไดข้องการ

พฒันาดว้ยการการวางแผนการประเมิน   กาํหนดระยะเวลาทีจะประเมิน   กิจกรรมทีจะนาํเสนอใน
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ทีประชุมตอ้งมาจากความตอ้งการของชุมชน  มีการรายงานผลการดาํเนินงานของห้องสมุดอย่าง

ต่อเนือง 

 ผูว้จิยัไดข้อ้สรุปจากการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยการใชโ้ปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ATLAS.tiใน

ภาพรวมทุกห้องสมุดชุมชนทีดําเนินการจัดประชุมสนทนากลุ่มให้ความเห็นตรงกันในทุก

องค์ประกอบจะมีบางองคป์ระกอบทีต่างกนัออกไปในเรืองของความตอ้งการทีจะจดักิจกรรมเพือ

ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ ซึงผลของการนาํเสนอรูปแบบมีรายละเอียดดงันี 

รูปแบบห้องสมุดชุมชนเพอืส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

“ห้องสมุดชุมชน”หมายถึงห้องสมุดทีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิน  มีสถานทีตงัอยูใ่นชุมชน  ดาํเนินการโดยคณะกรรมการชุมชน  เพือชุมชน  และชุมชนนนั

ตอ้งเป็นชุมชนขนาดเล็ก  อนึงในพืนทีใดทีองค์การบริหารส่วนตาํบลหรือเทศบาลไม่ได้จดัตงั

ห้องสมุดชุมชน  ก็อาจเรียกห้องสมุดประชาชนอาํเภอเป็นห้องสมุดชุมชนได ้ ส่วนรายละเอียดใน

แต่ละประเด็นนนัผูว้จิยัไดน้าํเสนอดงันี 

1. ด้านโครงสร้างทางกายภาพ     

ห้องสมุดชุมชนเป็นห้องสมุดขนาดเล็ก   ตงัอยู่ใกล้ชุมชนหรืออยู่ในอาณาบริเวณทีเป็น

ศูนยก์ลางชุมชนระยะทางไม่เกิน 100 เมตรการคมนาคมสะดวก  เป็นอาคารชนัเดียวหรือสองชนั   

เป็นอาคารเอกเทศหรือเป็นส่วนหนึงของอาคารก็ได ้(อนึงในชุมชนใดทีมีอาคารเก่าทีทางราชการ

ไม่ไดใ้ชอ้าจนาํนาํมาปรับปรุงเป็นหอ้งสมุดชุมชน) 

การปรับภูมิทศัน์สภาพแวดลอ้มทางด้านกายภาพและการออกแบบอาคาร  สถานทีและ

ครุภณัฑ์ ของห้องสมุดชุมชนให้เป็นไปตามบริบทของชุมชนนนัๆเพือให้มีความสวยงาม  มีพืนที

เพียงพอต่อการจดัเก็บทรัพยากรสารสนเทศ  เพียงพอกบัการใหบ้ริการแก่ผูใ้ชบ้ริการโดยเฉพาะกลุ่ม

เด็ก  ผูสู้งอายุ  ผูด้้อยโอกาส  และการปฏิบติังานของบุคลากรและการใช้งานในอนาคตทีต้อง

คาํนึงถึงความกา้วหนา้ตลอดจนการเปลียนแปลงดา้นเทคโนโลย ี
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อาคารห้องสมุดชุมชน  ประกอบด้วยพืนทีสําหรับจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ  มุม

ทรัพยากรสารสนเทศเฉพาะ  หอ้งปฏิบติังานและทีนงัทาํงานของบุคลากร  พืนทีบริการและพืนทีนงั

อ่านหนงัสือสําหรับเด็ก เยาวชนและควรคาํนึงถึงความเหมาะสมและการอาํนวยความสะดวกแก่

ผูใ้ช้ ตลอดจนความสวยงาม  ผูใ้หญ่  มีพืนทีสําหรับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  

เครืองมือและสิงอาํนวยความสะดวกในการบริการ  มุมอเนกประสงค ์ ห้องนาํและพืนทีวา่ง   แสง

สวา่งทีเหมาะสมหอ้งสมุดชุมชนควรมีครุภณัฑที์จาํเป็นสําหรับการปฏิบติังานของบุคลากรและการ

บริการผูใ้ชอ้ยา่งเพียงพอ 

2. ด้านการบริหารจัดการ 

ห้องสมุดชุมชนนาํหลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วม การบริหารจดัการการดาํเนินงานของ

ห้องสมุดประชาชนเป็นไปตามมาตรฐานของห้องสมุดประชาชน พ .ศ.  2550  ซึงสมาคมห้องสมุด

แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี   ได้

กาํหนดมาตรฐานของห้องสมุดประชาชนไว  ้และแผนการดาํเนินงานของห้องสมุดชุมชนต้อง

สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การพฒันาของรัฐและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน 

 หอ้งสมุดชุมชนมีการบริหารความรู้ในองคก์ร พฒันาคุณภาพการบริหารจดัการ  ระบบการ

ประเมินผล และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาเป็นส่วนหนึงของการ

บริหารและดาํเนินงานหอ้งสมุดประชาชน 

 การบริหารงานห้องสมุดชุมชนเน้นการมีส่วนร่วมโดยจัดการบริหารงานในรูป

คณะกรรมการ  ประกอบด้วยคณะกรรมการทีมาจากกระบวนคัดเลือกจากหน่วยงานและ

คณะกรรมการทีเป็นตวัแทนของแต่ละชุมชนหรือผูที้มีความสนใจในกิจการห้องสมุดชุมชน  และ

บรรณารักษ์/หรือเจ้าหน้าทีห้องสมุดร่วมเป็นกรรมการด้วย  และคณะกรรมการฯดงักล่าว  ตอ้ง

ไดรั้บการแต่งตงัจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินให้มีส่วนร่วมในเครือข่ายการบริหาร  ดาํเนินงาน

และหาเครือข่ายหอ้งสมุด  มีหนา้ทีประชาสัมพนัธ์ 

งบประมาณของห้องสมุดชุมชนมาจากงบประมาณแผ่นดินเป็นหลกัและห้องสมุดชุมชน

ควรได้รับงบประมาณอย่างเพียงพออย่างต่อเนือง สมาํเสมอและเพิมขึนทุกปี  เพือทีจะสามารถ
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ดาํเนินงานตามวตัถุประสงคที์ตงัไวไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ห้องสมุดชุมชนควรแสวงหาและระดม

ทุนจากแหล่งทุนอืนเพือสนบัสนุนการพฒันาหอ้งสมุดฯ 

มีบรรณารักษ์ทีเป็นบุคลากรสําคญัของการบริหารจดัการห้องสมุดชุมชนและ /หรือมี

เจา้หนา้ทีหอ้งสมุดชุมชนช่วยงานดา้นการบริการ  เพือใหก้ารดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค์

และเป้าประสงค์ทีกาํหนดไว ้  บรรณารักษต์อ้งมีความรู้ในวิชาชีพและมีขีดความสามารถทีจาํเป็น

เช่น  เป็นนกัวิชาการ      นกัจดักิจกรรม  มีความรู้ดา้นโสตทศันศึกษา  คอมพิวเตอร์  และมีความรู้

ดา้นการบริหารงานบุคคลทีมีประสิทธิภาพตามทีหน่วยงานกาํหนด 

3. ด้านกจิกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

ห้องสมุดชุมชนควรเปิดโอกาสให้ประชาชนในทอ้งถินมีส่วนร่วมกาํหนดนโยบายและ

ดาํเนินการพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ  และมีการศึกษาความตอ้งการสารสนเทศของประชาชนใน

ทอ้งถินเป็นขอ้มูลประกอบการกาํหนดนโยบายและการดาํเนินการพฒันาทรัพยากรสารสนเทศควร

มีทรัพยากรสารสนเทศทงัวชิาการ สารคดี บนัเทิงคดี หนงัสือสําหรับเด็กและสืออา้งอิง  ครอบคลุม

เนือหาทีส่งเสริมความรู้ทางด้านสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  การปกครองระบอบประชาธิปไตย

อนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข  การพฒันาคุณภาพชีวิต  ความเป็นพลเมืองดี  ความจรรโลงใจ  

บนัเทิงใจ  พกัผ่อนหยอ่นใจ  การประกอบอาชีพและวิถีชีวิตของประชาชนในทอ้งถิน  การศึกษา  

ศาสนา  ศิลปะและวฒันธรรม  ภูมิปัญญาทอ้งถินและสิงแวดลอ้มกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้

ตลอดชีวติประกอบดว้ยการส่งเสริมการอ่าน  เช่น กระเป๋าเดินไดก้ารประกวดการอ่านกิจกรรมผูเ้ฒ่า

เล่าความกิจกรรมวนัสําคญัต่าง ๆศาลาการเรียนรู้การเผยเเพร่ความรู้ในเรืองตาํรายาจากภูมิปัญญา

ทอ้งถิน/จากตาํราทีมีผูเ้ขียนหรือจารึกไว  ้ การใช้พืนทีของห้องสมุดในการเผยแพร่ความรู้ด้าน

สุขภาพของอสม. การส่งเสริมอาชีพทีเป็นอตัลกัษณ์ของชุมชน  เช่น  อาชีพหางเครืองอาชีพทาํ

ประมง  การทาํนาขา้ว  การจดัทาํประวติัชุมชนเพือให้เด็ก  เยาวชนรู้ทีมาของการตงัชุมชน   รู้ความ

เป็นมาของบรรพบุรุษของตนเอง  ห้องสมุดเคลือนที  เช่นการให้ความรู้กบัผูสู้งวยั  การให้บริการ

ดา้นการอ่านเชิงรุก   การรับบริจาคหนงัสือการใช้สถานทีของห้องสมุดชุมชนเพือการประชุมใน

วาระต่าง ๆ  การใหบ้ริการยมื – คืนดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์  การสร้างกิจกรรมทีเป็นสือสร้างสรรค์

จูงใจ  หอ้งสมุดชุมชนเป็นศูนยอิ์นเตอร์เน็ตของชุมชนโดยความร่วมมือกบักระทรวง ICT ในการใช้
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คอมพิวเตอร์เพือการสืบคน้ขอ้มูลด้านต่าง ๆอาสาสมคัรชุมชนเป็นกลไกในการประสานความ

ร่วมมือในส่วนทีเป็นความตอ้งการของคนในชุมชน 

4. ด้านการประเมินผลการดําเนินงาน 

ห้องสมุดชุมชนนําการประเมินแบบมีส่วนร่วมมาใช้ในการประเมิน  มีการแต่งตัง

คณะกรรมการจากสมาชิกของชุมชน ควรมีการประเมินคุณภาพและพฒันาศกัยภาพในการบริหาร

จดัการห้องสมุดโดยมีกระบวนการวิเคราะห์ชุมชน  มีการศึกษาความเป็นไปไดข้องการพฒันางาน   

กาํหนดนโยบาย  กาํหนดแผนการดาํเนินงานวางแผนการดาํเนินงาน  ติดตาม  นาํวิธีการประเมิน

แบบต่าง ๆมาการประเมินผลการดาํเนินงาน  มีกาํหนดระยะในการประเมิน และมีการสรุปผล  

รายงานผลการดาํเนินงานหอ้งสมุดต่อหน่วยงานทีรับผดิชอบ 

ตอนที 4  จัดประชุมสัมมนาอ้างอิงผู้เชียวชาญ (Connisseurship) เพือยืนยันรูปแบบ 
และให้ข้อเสนอแนะ 

ผูว้จิยันาํเสนอรูปแบบห้องสมุดชุมชนเพือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตทีไดม้าจากผลสรุป

การนาํเสนอกบัหอ้งสมุดใน  6  ภูมิภาคเสนอต่อทีประชุมผูเ้ชียวชาญซึงเป็นผูมี้ประสบการณ์ในการ

พฒันาห้องสมุด  เป็นผูจ้ดักิจกรรมในห้องสมุดชุมชน  เป็นผูมี้ความรู้ในงานพฒันาชุมชน  เป็น

ผูใ้ชบ้ริการโดยจดัประชุมในวนัที  14 ธันวาคม  2554เวลา 13.30 -15.30 น. ณ  ภาควิชาการศึกษา

เพือการพฒันามนุษยแ์ละสังคม มหาวิทยาลยัศิลปากร (ภาคผนวก ค หน้า 194-195) เพือยืนยนั

รูปแบบและเพือใหผู้เ้ชียวชาญใหข้อ้เสนอแนะดงันี 

รูปแบบห้องสมุดชุมชนเพอืส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติทีผู้วจัิยได้นําเสนอต่อทปีระชุมใน
ชุมชนต่าง ๆ (ซึงได้แก่ กลุ่มของผู้มีส่วนเกยีวข้องในบริบทของห้องสมุดชุมชนในแต่ละภูมิภาคของ
ประเทศ จํานวน 6 แห่ง) นันได้ข้อสรุปดังนี 

เริมตน้ดว้ยคาํจาํกดัความของคาํว่า “ห้องสมุดชุมชน” ในงานวิจยันีหมายถึงห้องสมุดทีอยู่

ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน  มีสถานทีตงัอยู่ในชุมชน  ดาํเนินการโดย

คณะกรรมการชุมชน  เพือชุมชน  และชุมชนนนัตอ้งเป็นชุมชนขนาดเล็ก  อนึงในพืนทีใดทีองคก์าร

บริหารส่วนตาํบลหรือเทศบาลไม่ได้จดัตงัห้องสมุดชุมชน  ก็อาจเรียกห้องสมุดประชาชนอาํเภอ
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เป็นห้องสมุดชุมชนได้ (เป็นผลทีได้จากการสนทนากลุ่ม ครังที 2) ส่วนรายละเอียดในแต่ละ

ประเด็นนนัผูว้จิยัจะไดน้าํเสนอดงัต่อไปนี 

1. ด้านโครงสร้างทางกายภาพ     

หอ้งสมุดชุมชนเป็นห้องสมุดทีมีขนาดเล็ก   ตงัอยูใ่กลชุ้มชนหรืออยูใ่นอาณาบริเวณทีเป็น

ศูนยก์ลางของชุมชนระยะทางไม่เกิน 100 เมตรการคมนาคมสะดวก  เป็นอาคารชนัเดียวหรือสอง

ชันหรือเป็นส่วนหนึงของอาคารก็ได้  เป็นอาคารเอกเทศ (อนึงในชุมชนใดทีมีอาคารเก่าทีทาง

ราชการไม่ไดใ้ชอ้าจนาํนาํมาปรับปรุงเป็นห้องสมุดชุมชนได)้ ควรตงัอยูใ่กลแ้หล่งเรียนรู้อืน ๆทีมี

ในชุมชน 

การปรับสภาพภูมิทศัน์  อนัไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มทางดา้นกายภาพและการออกแบบอาคาร  

สถานทีและครุภัณฑ์ ของห้องสมุดชุมชนให้เป็นไปตามบริบทของชุมชนนันๆเพือให้มีความ

สวยงาม  มีพืนทีเพียงพอต่อการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ  เพียงพอกับการให้บริการแก่

ผูใ้ชบ้ริการโดยเฉพาะกลุ่มเด็ก  ผูสู้งอายุ  ผูด้อ้ยโอกาส  และการปฏิบติังานของบุคลากรและการใช้

งานในอนาคต  คาํนึงถึงความกา้วหนา้ตลอดจนการเปลียนแปลงดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

อาคารห้องสมุดชุมชน  ประกอบด้วยพืนทีสําหรับจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ  มุม

ทรัพยากรสารสนเทศเฉพาะ  หอ้งปฏิบติังานและทีนงัทาํงานของบุคลากร  พืนทีบริการและพืนทีนงั

อ่านหนงัสือสําหรับเด็ก เยาวชนและควรคาํนึงถึงความเหมาะสมและการอาํนวยความสะดวกแก่

ผูใ้ช้ ตลอดจนความสวยงาม  ผูใ้หญ่  มีพืนทีสําหรับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  

เครืองมือและสิงอาํนวยความสะดวกในการบริการ  มุมอเนกประสงค ์ ห้องนาํและพืนทีวา่ง   แสง

สวา่งทีเหมาะสมหอ้งสมุดชุมชนควรมีครุภณัฑที์จาํเป็นสําหรับการปฏิบติังานของบุคลากรและการ

บริการผูใ้ชอ้ยา่งเพียงพอ 

2. ด้านการบริหารจัดการ 

ห้องสมุดชุมชนควรนาํหลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วมมาใช้เพือจะไดใ้ห้คนในชุมชนร่วม

แสดงความคิดเห็นในการบริหารจดัการและการดาํเนินงานของห้องสมุดและเพือให้เป็นไปตาม

มาตรฐานของห้องสมุดประชาชน พ .ศ.  2550  ซึงสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระบรม
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ราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี   ไดก้าํหนดมาตรฐานของห้องสมุด

ประชาชนไว ้และแผนการดาํเนินงานของห้องสมุดชุมชนตอ้งสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์การพฒันา

ของรัฐและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน 

 หอ้งสมุดชุมชนมีการบริหารความรู้ในองคก์ร พฒันาคุณภาพการบริหารจดัการ  ระบบการ

ประเมินผล และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาเป็นส่วนหนึงของการ

บริหารและดาํเนินงานหอ้งสมุดประชาชน 

 การบริหารงานห้องสมุดชุมชนเน้นการมีส่วนร่วมโดยจัดการบริหารงานในรูป

คณะกรรมการ  ประกอบด้วยคณะกรรมการทีมาจากกระบวนคัดเลือกจากหน่วยงานและ

คณะกรรมการทีเป็นตวัแทนของแต่ละชุมชนหรือผูที้มีความสนใจในกิจการห้องสมุดชุมชน  และ

บรรณารักษ์/หรือเจ้าหน้าทีห้องสมุดร่วมเป็นกรรมการด้วย  และคณะกรรมการฯดงักล่าว  ตอ้ง

ไดรั้บการแต่งตงัจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินให้มีส่วนร่วมในเครือข่ายการบริหาร  ดาํเนินงาน

และหาเครือข่ายหอ้งสมุด  มีหนา้ทีประชาสัมพนัธ์ 

งบประมาณของห้องสมุดชุมชนมาจากงบประมาณแผ่นดินเป็นหลกัและห้องสมุดชุมชน

ควรได้รับงบประมาณอย่างเพียงพออย่างต่อเนือง สมาํเสมอและเพิมขึนทุกปี  เพือทีจะสามารถ

ดาํเนินงานตามวตัถุประสงคที์ตงัไวไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ห้องสมุดชุมชนควรแสวงหาและระดม

ทุนจากแหล่งทุนอืนเพือสนบัสนุนการพฒันาหอ้งสมุดฯ 

มีบรรณารักษ์ทีเป็นบุคลากรสําคญัของการบริหารจดัการห้องสมุดชุมชนและ /หรือมี

เจา้หนา้ทีหอ้งสมุดชุมชนช่วยงานดา้นการบริการ  เพือใหก้ารดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค์

และเป้าประสงค์ทีกาํหนดไว ้  บรรณารักษต์อ้งมีความรู้ในวิชาชีพและมีขีดความสามารถทีจาํเป็น

เช่น  เป็นนกัวิชาการนกัจดักิจกรรม  มีความรู้ดา้นโสตทศันศึกษา  คอมพิวเตอร์  และมีความรู้ดา้น

การบริหารงานบุคคลทีมีประสิทธิภาพตามทีหน่วยงานกาํหนด 

3. ด้านกจิกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

 ห้องสมุดชุมชนควรเปิดโอกาสให้ประชาชนในทอ้งถินมีส่วนร่วมกาํหนดนโยบายและ

ดาํเนินการพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ  และมีการศึกษาความตอ้งการสารสนเทศของประชาชนใน
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ทอ้งถินเป็นขอ้มูลประกอบการกาํหนดนโยบายและการดาํเนินการพฒันาทรัพยากรสารสนเทศควร

มีทรัพยากรสารสนเทศทงัวชิาการ สารคดี บนัเทิงคดี หนงัสือสําหรับเด็กและสืออา้งอิง  ครอบคลุม

เนือหาทีส่งเสริมความรู้ทางด้านสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  การปกครองระบอบประชาธิปไตย

อนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข  การพฒันาคุณภาพชีวิต  ความเป็นพลเมืองดี  ความจรรโลงใจ  

บนัเทิงใจ  พกัผ่อนหยอ่นใจ  การประกอบอาชีพและวิถีชีวิตของประชาชนในทอ้งถิน  การศึกษา  

ศาสนา  ศิลปะและวฒันธรรม  ภูมิปัญญาทอ้งถินและสิงแวดลอ้มกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้

ตลอดชีวิตประกอบด้วยการส่งเสริมการอ่าน  เช่น กระเป๋าเดินได ้การประกวดการอ่าน กิจกรรม    

ผูเ้ฒ่าเล่าความ  กิจกรรมวนัสําคญัต่าง ๆ ศาลาการเรียนรู้ การเผยเเพร่ความรู้เรืองตาํรายาจากภูมิ

ปัญญาทอ้งถิน/จากตาํราทีมีผูเ้ขียนหรือจารึกไว ้ การส่งเสริมอาชีพทีเป็นอตัลกัษณ์ของชุมชน  เช่น  

อาชีพหางเครือง อาชีพทาํประมง  การทาํนาขา้ว  การจดัทาํประวติัชุมชน เพือให้เด็ก  เยาวชนรู้ทีมา

ของการตงัชุมชน   รู้ความเป็นมาของบรรพบุรุษของตนเอง  ห้องสมุดเคลือนที  เช่นการให้ความรู้

กบัผูสู้งวยั  การให้บริการดา้นการอ่านเชิงรุก   การรับบริจาคหนงัสือการใช้สถานทีของห้องสมุด

ชุมชนเพือการประชุมในวาระต่าง ๆ  การให้บริการยืม – คืน ดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์  การสร้าง

กิจกรรมทีเป็นสือสร้างสรรค์จูงใจ  ห้องสมุดชุมชนเป็นศูนย์อินเตอร์เน็ตของชุมชน โดยความ

ร่วมมือกบักระทรวง ICT ในการใชค้อมพิวเตอร์เพือการสืบคน้ขอ้มูลดา้นต่าง ๆอาสาสมคัรชุมชน

เป็นกลไกในการประสานความร่วมมือในส่วนทีเป็นความตอ้งการของคนในชุมชน 

4. ด้านการประเมินผลการดําเนินงาน 

ห้องสมุดชุมชนนําการประเมินแบบมีส่วนร่วมมาใช้ในการประเมิน  มีการแต่งตัง

คณะกรรมการจากสมาชิกของชุมชน ควรมีการประเมินคุณภาพและพฒันาศกัยภาพในการบริหาร

จดัการห้องสมุดโดยมีกระบวนการวิเคราะห์ชุมชน  มีการศึกษาความเป็นไปไดข้องการพฒันางาน   

กาํหนดนโยบาย  กาํหนดแผนการดาํเนินงานวางแผนการดาํเนินงาน  ติดตาม  นาํวิธีการประเมิน

แบบต่าง ๆมาการประเมินผลการดาํเนินงาน  มีกาํหนดระยะในการประเมิน และมีการสรุปผล  

รายงานผลการดาํเนินงานหอ้งสมุดต่อหน่วยงานทีรับผดิชอบ 

สรุปผลจากการจดัประชุมสัมมนาอา้งอิงผูเ้ชียวชาญเพือการยอมรับรูปแบบตามทีผูว้ิจยั

นํา เสนอซึงรูปแบบห้องสมุดชุมชนเพือส่ง เสริมการเ รียนรู้ตลอดชีวิตมีองค์ประกอบ  4  
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องค์ประกอบหลัก ได้แก่ ด้านโครงสร้างทางกายภาพด้านการบริหารจดัการด้านกิจกรรมการ

ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและดา้นการประเมินผลการดาํเนินงาน  ตามรายละเอียดของเนือหาที

นาํเสนอขา้งตน้ อนึงในทีประชุมไดเ้สนอแนะเพิมเติมใน  2  ประเด็นดงันี 

1. ด้านบริหารจัดการ  การจะพฒันางานห้องสมุดชุมชนนัน  การมีส่วนร่วมเป็นหัวใจ

สาํคญัของพฒันาโดยดูจากผูน้าํชุมชน  เช่นนายกเทศมนตรี ให้ความสนใจงานห้องสมุดในระดบัใด   

ครู   พระ  นายกฯ  คนในชุมชน  มีมุมมองห้องสมุดชุมชนหรือจดัความสําคญัของห้องสมุดชุมชน

อยู่ในลาํดบัใดในการพฒันา  ประชาชนจะมีส่วนช่วยในการทีจะผลกัดนังานห้องสมุดมากน้อย

เพียงใดซึงในแต่ละบริบทของชุมชนก็มีความแตกต่างกนั  การมีเครือข่าย  เช่นการไปดูความสําเร็จ

ของหอ้งสมุดชุมชนอืน ๆ  และหารูปแบบทีเหมาะสมกบับริบทของชุมชนเพือจะไดน้าํมาปรับใชใ้น

การพฒันา  การบริหารจดัการทีมีคุณภาพน่าจะเป็นเรืองของความร่วมมือ  ร่วมใจกนัพฒันาในมิติ/

หรือการมีมุมมองในแง่ของการพฒันาทีเหมือน ๆกนั 

2. ด้านกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ดาํเนินการสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

คนในชุมชน  กลุ่มคน  กิจกรรมทีจะจดัตอ้งใหเ้หมาะสมกบัวยั  จะตอ้งสอดคลอ้งกบัวิถีชุมชน  โดย

เครือข่ายในชุมชนจะช่วยในดา้นการประชาสัมพนัธ์การจดักิจกรรม   การจดันิทรรศการอาชีพโดย

ใหค้นในชุมชนเป็นวทิยากร   หาอาสาสมคัรช่วยงาน  จดัเป็นมุมต่าง ๆเช่น มุมแลกเปลียนซือสินคา้

ราคาถูกหรือการแลกเปลียนหนงัสือไปอ่านกนักิจกรรมทีจดัตอ้งมีความต่อเนืองเพือให้ห้องสมุด

ชุมชนเป็นหอ้งสมุดมีชีวติ   
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บทท ี 5 

สรุปผลการวจัิย  อภิปรายผล   และข้อเสนอแนะ 

การวิจยันีมีวตัถุประสงค ์ 1) เพือศึกษาสภาพการดาํเนินงานโดยทวัไปของห้องสมุดชุมชน  

2) เพือศึกษากิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของห้องสมุดชุมชน 3) เพือพฒันารูปแบบ

หอ้งสมุดชุมชนเพือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

ประชากรทใีช้ในการวจัิย 

 1. ผูเ้ชียวชาญดา้นหอ้งสมุดในประเทศไทย    จาํนวน  30  คน 

 2. บรรณารักษห์อ้งสมุดชุมชนและบรรณารักษห์อ้งสมุดเทศบาลตาํบล  จาํนวน 30  คน 

          3. ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน (Stakeholder) นายกเทศมนตรี/นายกองค์การบริหารส่วน

ตาํบล   สมาชิกสภาเทศบาล/สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล   ประธานชุมชน  กาํนนั/ผูใ้หญ่บา้น  

อสม. ครูกศน.ตาํบล  ในชุมชน ใน  6  ภูมิภาคของประเทศ   ชุมชนละ  10 คน รวม  60  คน 

          4. ประชาชน/ผูใ้ชบ้ริการในหอ้งสมุดชุมชนประมาณ 10  คนเป็นตวัแทนของห้องสมุดชุมชน

ในแต่ละภูมิภาค    จาํนวน  60  คน 

เครืองมือทีใช้ในการวิจัย ประกอบดว้ย  แบบบนัทึกขอ้มูลในการสังเคราะห์สภาพการดาํเนินงาน

โดยทวัไปของห้องสมุดชุมชน  ประเด็นสนทนากลุ่ม  ประเด็นขอ้คาํถาม  และเอกสารโครงร่าง

รูปแบบหอ้งสมุดชุมชนเพือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติในการประชุมสัมมนาอา้งอิงผูเ้ชียวชาญ 

การเกบ็รวบรวมข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมูล   

1. ผูว้ิจยัสร้าง/กาํหนดประเด็นและตวัชีวดัในการสังเคราะห์ขอ้มูลจากเอกสาร  แนวคิด  

ขอ้มูลทางวิชาการ  งานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัห้องสมุดชุมชนจากเวบ็ไซด์ ในและต่างประเทศ จาํนวน  
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200  เรืองทาํการวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูลเพือจดัทาํโครงร่างห้องสมุดชุมชนเพือการส่งเสริม

การเรียนรู้ตลอดชีวติในการจดัสนทนากลุ่มในขนัตอนต่อไป 

2. ผูว้ิจ ัยได้ประสานงานกับผูมี้ส่วนเกียวข้องในการจดัสนทนากลุ่มและการศึกษา

ภาคสนาม เพือแจง้กาํหนดวนั เวลา  สถานที นดัหมายในการจดัสนทนากลุ่มโดยเลือกกลุ่มเป้าหมาย

ทีจะทาํการวจิยัภาคสนามและสามารถเป็นตวัแทนชุมชนของภาคนนัๆได ้ โดยมีเกณฑก์ารเลือกจาก

การทีชุมชนนนัๆตอ้งมีห้องสมุดชุมชนตงัอยู ่และอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน  จากนนันาํขอ้มูลทีไดจ้ากการจดัสนทนากลุ่มในครังที 1 และ2 มาสร้างโครงร่างรูปแบบ

ห้องสมุดชุมชนเพือการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตนาํไปศึกษาภาคสนามเพือระดมความคิดเห็น

ต่อรูปแบบทีผูว้ิจ ัยพัฒนาขึนเห็นด้วยหรือจะเพิมเติมในส่วนใดทําการนําเสนอในพืนทีดังนี  

ภาคเหนือ ห้องสมุดประชาชนและศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเฉลิมพระเกียรติตาํบลริมบ้านป่าไคร้  

อาํเภอท่าวงัผา  จงัหวดัน่าน ภาคกลาง  หอ้งสมุดเทศบาลตาํบลเสาไห้  อาํเภอเสาไห้  จงัหวดัสระบุรี    

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  หอ้งสมุดประชาชนเทศบาลบา้นเพชรภูเขียว  อาํเภอภูเขียว  จงัหวดัชยัภูมิ   

ภาคตะวนัออก  ห้องสมุดชุมชนตําบลบางเสร่  อําเภอสัตหีบ  จังหวดัชลบุรี  ภาคตะวนัตก  

ห้องสมุดประชาชนเทศบาลตาํบลหนองขาว  อาํเภอท่าม่วง  จงัหวดักาญจนบุรี  ภาคใต ้  ห้องสมุด

ประชาชนเทศบาลตาํบลวิชิต  อาํเภอเมือง จงัหวดัภูเก็ต   และนาํขอ้มูลจากการจดัสนทนากลุ่มมา

วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ ATLAS.ti เมือไดรู้ปแบบห้องสมุดชุมชนเพือส่งเสริม

การเรียนรู้ตลอดชีวิตแลว้ผูว้ิจยัจดัประชุมสัมมนาผูเ้ชียวชาญ  (Connisseurship) จาํนวน  10 คน เพือ

ตรวจสอบรูปแบบและให้ข้อเสนอแนะทีเหมาะสมต่อรูปแบบห้องสมุดชุมชนเพือส่งเสริมการ

เรียนรู้ตลอดชีวติสาํหรับชุมชนขนาดเล็กต่อไป 

สรุปผลการวจัิย 

1. สภาพการดําเนินงานโดยทัวไปของห้องสมุดชุมชน 

1.1สภาพการดําเนินงานโดยทัวไปของห้องสมุดชุมชนในประเทศในการดําเนินการ
สังเคราะห์ขอ้มูลในประเทศนนัเป็นงานวิจยั จาํนวน 8 เรือง  บทความทางวิชาการ จาํนวน  4 เรือง  

ขอ้มูล/เนือหาเกียวกบัหอ้งสมุด จาํนวน 39 เรือง และข่าว/การประชาสัมพนัธ์  จาํนวน 39 เรือง รวม

ทงัสิน  90 เรืองซึงผลการสังเคราะห์ขอ้มูลเป็นดงันี 
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1.1.1 ดา้นโครงสร้างทางกายภาพ มีอาคารห้องสมุดเป็นอาคารเอกเทศ เช่นบา้นหนงัสือวดั

แคนางเลิง,ห้องสมุดวดัย่านยาว,ห้องสมุดชุมชนหนองผาํ ,ห้องสมุดชุมชน  ในซอยกิงจันทร์ 

ห้องสมุดนิทานเด็กและครอบครัว หมู่บา้นธารทิพย,์ศูนยก์ารเรียนรู้จนัเจริญ,ห้องสมุดรถไฟเฉลิม

พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจาํสถานีรถไฟหนองคายและเป็นส่วนหนึงของอาคาร

(เป็นส่วนหนึงของวดั  บา้น อาคาร ) เช่น ห้องสมุดสิกขาเอเชีย ชุมชนสวนพลูฯห้องสมุดชุมชน

ตาํบลแหลมฉบัง มีการออกแบบอาคารสถานที และครุภัณฑ์ซึงคํานึงถึงความเหมาะสมแก่

ผูใ้ชบ้ริการหรือกลุ่มเป้าหมายเช่นโครงการพฒันาศูนยก์ารเรียนรู้หอ้งสมุดวดัประมวลราษฎร์  มีการ

คมนาคมสะดวก เช่น ห้องสมุดประชาชนระยอง  และสภาพแวดลอ้มทางกายภาพของห้องสมุดมี

ความสวยงามและตงัอยูใ่นชุมชน เช่น หอ้งสมุดชุมชนวดัไชยศรี , หอ้งสมุดชุมชนหาดใหญ่ 

1.1.2 ด้านบริหารจดัการ การจะพฒันางานห้องสมุดชุมชนนันการมีส่วนร่วมเป็นหัวใจ

สาํคญัของพฒันาโดยดูจากผูน้าํชุมชน  เช่นนายกเทศมนตรี ให้ความสนใจงานห้องสมุดในระดบัใด   

ครู   พระ  นายกฯ  คนในชุมชน  มีมุมมองในเรืองการมีห้องสมุดชุมชนหรือจดัความสําคญัของ

ห้องสมุดชุมชนอยู่ในลาํดับใดในการพฒันา  ประชาชนจะมีส่วนช่วยในการทีจะผลักดันงาน

ห้องสมุดมากนอ้ยเพียงใดซึงในแต่ละบริบทของชุมชนก็มีความแตกต่างกนั  การมีเครือข่าย  เช่น

การไปดูความสาํเร็จของห้องสมุดชุมชนอืน ๆ  และหารูปแบบทีเหมาะสมกบับริบทของชุมชนเพือ

จะได้นาํมาปรับใช้ในการพฒันา  การบริหารจดัการทีมีคุณภาพน่าจะเป็นเรืองของความร่วมมือ  

ร่วมใจกนัพฒันาในมิติ/หรือการมีมุมมองในแง่ของการพฒันาทีเหมือน ๆกนัซึงห้องสมุดส่วนใหญ่

มี พนัธกิจ วตัถุประสงค ์และนโยบาย เช่น ห้องสมุดบา้นนิทาน ในชุมชนคลองเตย,CAP-SMART 

Model:ศูนยก์ลางความรู้คู่ชุมชน,ใช้การบริหารเชิงกลยุทธ์ เช่น  ห้องสมุดรถไฟเยาวชนเชิงสะพาน

นพวงษ ์แขวงรองเมือง(ดา้นหลงัสถานีรถไฟหวัลาํโพง),มูลนิธิหอ้งสมุดครอบครัว และรถห้องสมุด

เคลือนทีบรรณาทร, การพฒันารูปแบบศูนยก์ารเรียนรู้ตลอดชีวิต ในประเทศไทยและสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว  , การบริหารแบบมีส่วนร่วม  เช่น บา้นหนังสือวดัแคนางเลิง, มี

เว็บไซต์ประชาสัมพนัธ์ เช่น  อุทยานการเรียนรู้ยะลา  รัฐมีการส่งเสริมจัดตังห้องสมุด  เช่น 

“ห้องสมุดการรถไฟฯ เพือประชาชน” จงัหวดับุรีรัมย,์โครงการห้องสมุดนิทานเด็กและครอบครัว

เทศบาลเมืองท่าขา้ม,ห้องสมุดชุมชนเกาะกก- หนองแตงเม, มีการแต่งตงัคณะกรรมการจากหลาย

ฝ่าย เพือร่วมกนัพฒันางานหอ้งสมุด 
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1.1.3 ดา้นกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ การดาํเนินการตอ้งสอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของคนในชุมชน  กลุ่มคน  กิจกรรมทีจะจดัตอ้งใหเ้หมาะสมกบัวยั  จะตอ้งสอดคลอ้งกบัวิถี

ชุมชน  โดยเครือข่ายในชุมชนจะช่วยในดา้นการประชาสัมพนัธ์การจดักิจกรรม   การจดันิทรรศการ

อาชีพโดยให้คนในชุมชนเป็นวิทยากร   หาอาสาสมัครช่วยงาน  จัดเป็นมุมต่าง ๆเช่น มุม

แลกเปลียนซือสินค้าราคาถูกหรือการแลกเปลียนหนังสือไปอ่านกันกิจกรรมทีจดัต้องมีความ

ต่อเนืองเพือให้ห้องสมุดชุมชนเป็นห้องสมุดมีชีวิต  มีการกําหนดนโยบายพัฒนาทรัพยากร

สารสนเทศทีสะทอ้นความตอ้งการของชุมชนและประชาชนในทอ้งถินเช่น ห้องสมุดชุมชนหนอง

ผาํ, ห้องสมุดประชาชนอบต.พงัเทียม,ห้องสมุดชุมชนตาํบลบา้นสวน, ห้องสมุดชุมชนเทศบาล

ตาํบลท่าผา, มีการจัดกิจกรรมเชิงรุก สะดวกและรวดเร็ว  เช่น อบต.พังเทียม เปิดห้องสมุด

ประชาชนฯมีบริการสืบคน้ขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น โครงการวิจยัและพฒันาตน้แบบแหล่ง

สารสนเทศดิจิทลัสู่ห้องสมุดชุมชน, การสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต , ศูนยก์ารเรียนรู้ ICT 

ชุมชน  จงัหวดัจนัทบุรี, แผนปฏิบติังาน 4 ปีกระทรวงศึกษาธิการ, มีจดับริการและกิจกรรมที

หลากหลายทีสอดคล้องกบัความตอ้งการของชุมชน  เช่น  ศูนยบ์ูรณาการวฒันธรรมไทยสายใย

ชุมชน ,บา้นหนงัสือ ชินเขต1,โครงการจดัสร้างห้องสมุดชุมชนวดัเลขธรรมกิตต์, มีจดับริการและ

กิจกรรมทีหลากหลายทีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน  เช่น ศูนยก์ารเรียนรู้จนัเจริญ, เน้น

กิจกรรมเพือส่งเสริมการอ่านการใช้ทรัพยากร สารสนเทศและห้องสมุดโดยให้เหมาะสมกับ

กลุ่มเป้าหมาย  เช่น ห้องสมุดเสริมปัญญา,ห้องสมุดโพทะเล  ,ห้องสมุดบ้านนิทาน ในชุมชน

คลองเตย, สมาคมไทสร้างสรรค ์ ห้องสมุดเด็กและครอบครัว จ.ขอนแก่น,โครงการพฒันาศูนยก์าร

เรียนรู้ห้องสมุดวดัประมวลราษฎร์,มีกิจกรรมการประชาสัมพนัธ์ทีหลากหลายและต่อเนือง โดย

คาํนึงถึงกลุ่มเป้าหมายและสภาพของทอ้งถิน  เช่น  ห้องสมุดชุมชนเพือการท่องเทียว : โครงการ

ตน้แบบสาํหรับองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสุเทพ ,หอ้งสมุดตาํบลปิงหลวง , หอ้งสมุดรถไฟเชียงราย, 

อบต.ฉลอง  จดัห้องสมุดชุมชนเพือให้เป็นศูนยก์ลางสารสนเทศและสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชน, คาํ

แถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลศรีสัชนาลัย , โครงการห้องสมุดชุมชน

มหาวทิยาลยัเกษตร, พฒันารูปแบบศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนเพือการเรียนรู้ตลอดชีวิต , มีเจา้หนา้ทีและ

เครือข่ายช่วยในการจดักิจกรรมห้องสมุด   เช่นห้องสมุดชุมชนบ้านดอนยานางห้องสมุดบ้าน

หนงัสือโตรุ่้งเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  และโครงการบา้นหนงัสือกรุงเทพมหานคร 
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1.1.4 ดา้นการประเมินผลการดาํเนินงานของห้องสมุด มีโครงการวฒันธรรมไทยสายใย

ชุมชนวดัธาตุประสิทธ์ ตาํบลนาหวา้ทีเปิดโอกาสให้ชุมชนและองค์กรอืนเขา้มามีส่วนร่วมในการ

ประเมินการประเมินโครงการพฒันาห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ตลอดชีวิตการ

วิจยัการพฒันาห้องสมุดประชาชนมีชีวิตจงัหวดัมุกดาหารรูปแบบการบริหารจดัการห้องสมุด

ประชาชนจงัหวดัอุทยัธานีมีการวางแผนการประเมินอยา่งเป็นระบบภายในองคก์รมีการรายงานผล

การดาํเนินงานต่อชุมชนมีการประเมินคุณภาพการบริการอย่างต่อเนืองเช่น Malibu Community 

Library ทีประเมินความตอ้งการจาํเป็นกบัชุมชนก่อนเสนอโครงการพฒันางานหอ้งสมุด 

1.2 สภาพการดําเนินงานโดยทัวไปของห้องสมุดชุมชนในต่างประเทศพบวา่มีการบริหาร
จดัการโดยรัฐบาลกลาง และทอ้งถินสามารถจาํแนกไดต้ามองค์ประกอบหลกัทีผูว้ิจยักาํหนดขึน

ดงันี 

1.2.1 ดา้นโครงสร้างทางกายภาพ เป็นอาคารชนัเดียวมีสนานหญา้อยูโ่ดยรอบเป็นอาคาร

โดนเด่น การก่อสร้างมาจากการมีส่วนร่วมของชุมชน  มาจากเงินสนบัสนุนกองทุนสลากกินแบ่ง  

ห้องสมุดส่วนใหญ่ตงัอยู่ใจกลางเมือง ใกลบ้า้น ร้านคา้ทอ้งถิน ใกลธ้นาคารและสถานีตาํรวจ ใน

ห้างสรรพสินคา้และอาคารอืนๆ  (เช่นห้องสมุดชุมชนในทะเล ในโรงละคร อยูใ่นอาคารของสภา

เมือง)  อยู่ในซุปเปอร์มาเก็ต สามารถเดินทางไดภ้ายใน 30 นาทีเป็นอาคารสองชนั ตงัอยู่ใจกลาง

อสังหาริมทรัพยอ์ยู่ใกล้ศูนยก์ารคา้ ตลาด แฟลตโรงเรียนต่างๆ ห้องสมุดทีเป็นอาคารสองชัน มี

สาขาสําหรับให้บริการมากกว่าสองสาขา บางแห่งไดรั้บเงินสนบัสนุนจากนิคมอุตสาหกรรมจาก

ภายในประเทศ หอ้งสมุดอาคารชนัเดียว อยูติ่ดกบัสะพาน ถนน มีทีจอดรถดา้นนอกห้องสมุด อยูริ่ม

ถนนหลกั  มีห้องอ่านหนงัสือสําหรับวยัรุ่น และห้องเล่านิทานมีเจา้หน้าทีห้องสมุดบางแห่งมีแปด

สาขา  มีบรรณารักษ์ทีคุณภาพและประสบการณ์เป็นหัวหน้าสาขาห้องสมุดชุมชนมีพนัธกิจดงันี 

การใช้วสัดุทีมีคุณภาพ  และมีโครงการทีตอบสนองความต้องการของชุมชน ในด้านข้อมูล 

วฒันธรรมและการพกัผอ่นหยอ่นใจ  มีสภาพแวดลอ้มทีดี ห้องสมุดชุมชนบางแห่งมีองคป์ระกอบสี

เขียว เพราะไดรั้บการเห็นชอบจากชุมชน  มีแกลลอรีรูปภาพมีอาสาสมคัรชุมชนทงัเป็นผูที้บริจาค

หนังสือและโสตทศันวสัดุ และได้รับทุนอุดหนุนจากบริษทัในชุมชนในการสนับสนุนการอ่าน  

หอ้งสมุดบางแห่งเปิดใหบ้ริการ 28 ชวัโมง/สัปดาห์ มีพนกังานทาํงานแปดเวลาทาํงาน ห้องสมุดบาง

แห่งได้รับสนับสนุนเ งินทุนจากท้องถิน  มีคณะกรรมการมูลนิธิ ต่างๆ  ในชุมชนมาเป็น

คณะกรรมการห้องสมุด  บางแห่งมีมติให้รวบรวมขอ้มูลทางประวติัศาสตร์ห้องสมุดส่วนใหญ่

ดาํเนินการโดยการไม่แสวงหาผลกาํไรคณะกรรมการมูลนิธิให้ความสําคญัทางประวติัศาสตร์
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ห้องสมุดชุมชนบางแห่งออกหุ้นกู้  เพือสร้างห้องสมุดใหม่ ผูที้มีสิทธิเลือกตังสามารถโหวต

ลงคะแนนเสียงและความคิดเห็นลงในเวบ็ไซดห์อ้งสมุด   

1.2.2 การบริหารจดัการของหอ้งสมุดบางแห่งสร้างหอ้งสมุดชุมชนใหเ้ป็นศูนยก์ลางในการ

พฒันาคนส่งเสริมการอ่านสาํหรับประชาชนทียากจนและผูไ้ม่รู้หนงัสือมีการเปิดรับอาสาสมคัรทาง

เวบ็ไซด์ มีการประสานความร่วมมือจากองคก์รธุรกิจเอกชนทีอยูใ่นชุมชนและสถานศึกษาในการ

ยกระดบัคุณภาพชีวิตของชุมชน ห้องสมุดบางแห่งมีคณะกรรมาการดาํเนินงานเพือประโยชน์ของ

เครือข่ายทางสังคมและเศรษฐกิจ  จุดประสงค์ของการสร้างห้องสมุดชุมชนเพือการแจง้ข่าวสาร

ขอ้มูล1.ดา้นการศึกษาและการบนัเทิง2.ห้องสมุดชุมชนเป็นศูนยก์ลางของชุมชน 3.เป็นศูนยก์ลาง

ของขอ้มูลและบริการแก่ลูกคา้ เช่น คบเพือน ดืมกาแฟ และ4.ท่องอินเตอร์เน็ตให้บริการยืมระหวา่ง

ห้องสมุด มีเจา้หน้าทีชุมชน ดาํเนินการบริหารจดัการโดยสมาคมมาจากการพฒันาแหล่งเงินทุน

เพือทีจะปรับปรุงให้เหมาะสมกบัสภาพชุมชุนและสามารถตรวจสอบการดาํเนินงานของห้องสมุด

ไดต้น้แบบของหอ้งสมุดในศตวรรคที 21  ชุมชนมีส่วนร่วมในการออกแบบห้องสมุด โดยสถาปนิก

ของทอ้งถิน ห้องสมุดมีการให้บริการร้านคา้  ศูนยว์ฒันธรรม  ศูนยป์ระชุมงานแสดง ละคร  ดนตรี 

ภาพและเสียง แสดงสือ  เป็นหอ้งวาดภาพของชุมชนดา้นการบริหารจดัการดา้นไอซีทีและเครือข่าย

มีโปรแกรมเขา้ถึงเทคโนโลยีและเครือข่ายห้องสมุด โดยให้ผูเ้ชียวชาญด้านไอซีทีเป็นทีปรึกษา

กาํกบัดูแลดาํเนินงาน โดยไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐบาลทอ้งถินและไดรั้บความช่วยเหลือจากผูมี้

ส่วนไดส่้วนเสีย  จากหอ้งสมุดอืนๆ  ซึงเป็นผลมาจากการอภิปรายและผลจากทีมผูใ้ชบ้ริการ  มีการ

พฒันาโปรแกรมการให้บริการดา้นสารสนเทศ ซึงมาจากความคิดเห็นจากบุคคลภายนอก  ในการ

เขา้ถึงขอ้มูลชุมชน  ซึงตระหนกัในวฒันธรรมเชิงบวก ห้องสมุดชุมชนบางแห่งมีคณะกรรมการ

มูลนิธิประกอบด้วยสมาชิกสองประเภท ได้แก่ ประเภทแรก มาจากการแต่งตงัจากชุมชน และ

ประเภทที 2 ไดรั้บการคดัเลือกมาจากเทศบาล/สมาชิกภายในชุมชน   

1.2.3 ดา้นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ห้องสมุดบางแห่งมีจุดเริมตน้มาจาการ

การจดัการเรียนรู้ในเรืองประวติัศาสตร์ทอ้งถิน เพือให้เป็นมรดกของชุมชน  โดยผูห้ญิงในชุมชน

เป็นผูร้วบรวมขอ้มูล การบริหารจดัการอาคารชนัล่าง เพือใชใ้นการโตต้อบโดยผา่นการจดักิจกรรม

ทีห้องสมุดชุมชนจดัขึน เช่นการจดัโครงการห้องสมุดเพือส่งเสริมการอ่านอนัเป็นภารกิจของ

ห้องสมุดชุมชน  การให้บริการขอ้มูลทางธุรกิจสําหรับชุมชน  เป็นการให้บริการระหว่างระบบ

ห้องสมุดกับการเชือมโยงธุรกิจซึงเป็นข้อมูลทีจาํเป็นและมีผลกระทบต่อการให้บริการฟรี  ซึง

บรรณารักษ์และผูเ้ชียวชาญด้านขอ้มูลจะตอ้งพฒันาในการใช้ขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์เวลาการ

ให้บริการ แต่ละพืนทีมีความแตกต่างกนัไป เช่นเปิดจนัทร์ – พฤหัสบดี   เวลา 10.00น – 07.00น. 

ศุกร์  10.00น.  – 05.00น.เสาร์ 10.00 – 04.00น.ปิดวนัอาทิตย ์ เป็นตน้ 
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1.2.4 ดา้นการประเมินผลการดาํเนินงาน  หอ้งสมุดชุมชนดาํเนินการในเรืองต่อไปนี 1) การ

ประเมินจุดการให้บริการ เป็นเรืองการรวบรวมสถิติตวัเลขทีมีการใช้/ยืมสือ CD-Rom ซึงขอ้มูล

บางส่วนไดม้าจากการสัมภาษณ์ของพนกังานและสมาชิกหอ้งสมุดและเครือข่ายห้องสมุด 2) ปัญหา

อุปสรรคดา้นไอที การขาดทกัษะความชาํนาญของการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสนบัสนุน

จากองคก์ร  3) ปัญหาดา้นการใชเ้ทคโนโลยีในการจดัการเรียนการสอน 4) รูปแบบการประเมินผล

ของห้องสมุดและผูใ้ชบ้ริการผูใ้หญ่ในการช่วยเรืองการอ่านออกเขียนได ้ 5)ใชI้CT สําหรับทกัษะ

ในชีวติเพือใหถึ้งขอ้มูลการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได ้ทงัธรรมดาและดิจิตอลเป็นงานทีพบไดใ้น

ห้องสมุดของฟินแลนด์  ในดา้นการประเมินการฝึกอบรมพบว่า มีการประเมินความตอ้งการการ

อบรม ICT สําหรับมืออาชีพในปากีสถานเพือเพิมประสิทธิภาพ ICTของผูป้ฏิบติังานใน LISโดย

การใช้แบบสอบถามและแบบสํารวจใน 200 อาชีพ ในทุกประเภทห้องสมุดและองค์กรขอ้มูลใน

เมืองต่าง ๆของปากีสถาน  ผลการศึกษานีจะใชก้บัผูใ้หบ้ริการเช่นห้องสมุดโรงเรียนและสมาคมอืน 

ๆ จะช่วยผูเ้ชียวชาญยุคใหม่ที LISในปากีสถานและประเทศกาํลงัพฒันาอืน ๆ  จากงานวิจยัเพือ

สํารวจและออกแบบโครงสร้างสมมติฐานในการปฏิบติังานของห้องสมุดในเรืองเวลา การสุ่ม

ตวัอย่าง  แบบสอบถาม  การติดต่อสือสาร ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้  6  คาํถาม ทีตอบ

กลับ ภายใน  10  นาที  กับบรรณารักษ์ห้องสมุดยงัไม่ได้ปรับเปลียนกระบวนทศัน์ในการเป็น

ห้องสมุดชุมชนอย่างแทจ้ริง   ระบบการใช้ห้องสมุดเน้นการใช้งานตามความตอ้งการของชุมชน

โดยรวมในการพฒันาแหล่งขอ้มูลและนนัทนาการการปรับเปลียนบางอยา่งเป็นความจริงในแง่ของ

ห้องสมุดชุมชนการซือวสัดุ,การพฒันาเจ้าหน้าทีห้องสมุดเพือการแสวงหางานบริการชุมชน

หอ้งสมุดขนาดเล็กทีดีทีสุดในอเมริกา  ให้การบริการดงันี  มีพืนทีของศูนยว์ยัรุ่น  มีคอมพิวเตอร์ไว้

บริการ  วสัดุอา้งอิง  วีซีดี  สือเสียงนิตยสาร หนงัสือหนงัสือเด็กภาพห้องประชุมเล็ก  คอมพิวเตอร์

สาํหรับเด็กอายุไม่เกิน 12 ปี การจดัเก็บเอกสารประวติัศาสตร์ทอ้งถินมีศูนยค์อมพิวเตอร์สาธารณะ  

สําหรับอา้งอิงขอ้มูลสําหรับผูใ้หญ่ จาํนวน 2   เครือง ใชใ้นการทาํงานและการเรียนรู้ความทนัสมยั

คือการเขา้ใช้อุปกรณ์,การใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์มีคณะกรรมการมาจากตวัแทนทีมาจากความ

หลากหลายของประชากรวยัผูใ้หญ่  ภูมิหลงั ระดบัการศึกษาประสบการณ์ของชุมชน ปัญหาของ

ไอดาโฮ เป็นการติดตามแนวโน้มการจดัการห้องสมุดในชนบท  การพฒันาอาชีพบรรณารักษ์

ศาสตร์ และการให้บริการขอ้มูล  มีความตอ้งการทีจะจดัหาและเก็บรักษาห้องสมุดอ่านออกเสียง

เป็นตน้ 
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การอภิปรายผล 

 ผลการวจิยัทีนาํมาอภิปรายมีดงันี 

1. สภาพการดาํเนินงานโดยทวัไปของห้องสมุดชุมชนในประเทศดา้นลกัษณะโครงสร้าง

ทางกายภาพ  เป็นอาคารเอกเทศ มีชนัเดียวและ สองชนั และบางแห่งใชพ้ืนทีของอบต.เก่าเป็นทีตงั

หอ้งสมุด สภาพทีตงัอยูใ่กลชุ้มชน มีการบริหารจดัการโดยวดั ชุมชน  กรุงเทพมหานคร  สํานกังาน 

กศน.อาํเภอ/ตาํบล  และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน (อบต.และเทศบาล) องค์กรเอกชนมูลนิธิ     

ต่าง ๆ  ซึงจากงานวิจยัปัญหาอุปสรรคในการดาํเนินงานห้องสมุดประชาชนในประเทศไทยพบว่า

ด้านอาคารสถานทีคบัแคบ  สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม ขาดการตกแต่งอาคารให้เหมาะสม    

สถานทีตังไกลศูนย์กลางการคมนาคม(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา :รายงานการวิจัย

ประเมินผลการดําเนินงานห้องสมุดประชาชนในประเทศไทย :148)  บุคลากรประกอบด้วย 

บรรณารักษ ์1คนจบการศึกษาระดบัปริญญาตรีซึงไม่ใช่วุฒิทางบรรณารักษ ์สอดคลอ้งกบังานวิจยั

ประเมินผลการดาํเนินงานห้องสมุดประชาชนในประเทศไทย ของเลขาธิการสภาการศึกษาในดา้น

บุคลากรห้องสมุด  ไม่มีวุฒิทางบรรณารักษ์ศาสตร์  ขาดความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพ  

จาํนวนบุคลากรทีมีไม่เหมาะสมกบัปริมาณงาน  ขาดความกา้วหนา้  ขาดขวญัและกาํลงัใจ  การเป็น

ทียอมรับ  ค่าตอบแทน (2550:148 )  สือวสัดุ และอุปกรณ์ค่อนขา้งน้อย ไม่ทนัสมยัการให้บริการ

เฉพาะในวนัและเวลาราชการเท่านนั มีการใช้สืออิเล็กทรอนิกส์น้อย  ปัจจุบนัการพฒันาห้องสมุด

ประชาชนเป็นห้องสมุดทีเอือต่อการเรียนรู้อย่างกวา้งขวางต่อเนืองตลอดชีวิตเป็นความพยายามที

เชือมโยงไปถึงการดาํเนินงานห้องสมุดโดยเฉพาะในเรืองของการให้บริการโฉมใหม่กบัห้องสมุด

ให้มีชีวิตชีวาให้ผูค้นทีอยู่ในชุมชนมาใช้บริการอยา่งต่อเนือง  ปรับระบบการให้บริการทีเนน้ผูใ้ช้

เป็นฐาน  อีกทงัให้ยืดหยุ่นตามความตอ้งการของผูใ้ช้บริการทงัเวลา  วิธีการ และกิจกรรมและ

เพือใหห้อ้งสมุดประชาชนเป็นศูนยก์ลางการจดักิจกรรมชุมชน  โดยการจดัสถานทีให้เอืออาํนวยให้

บุคคลในชุมชน สามารถใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมของชุมชนได้ (แนวทางการพฒันา

ห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ตลอดชีวิต มาตรา  25:3-4)  การประสานความ

ร่วมมือกับกระทรวง ICT  ในเรืองการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านเว็บไซด์ด้วยการจัดตังศูนย์
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อินเตอร์เน็ตชุมชนในห้องสมุดชุมชน  นอกจากนนัการพฒันาห้องสมุดประชาชนให้เป็นเครือข่าย

การเรียนรู้ของชุมชน จุดมุ่งหมายเพือใหป้ระชาชนไดรั้บบริการความรู้ทีหลากหลาย 

สภาพการดาํเนินงานโดยทวัไปของห้องสมุดชุมชนในต่างประเทศมีวิสัยทศัน์ทีมุ่งสู่การ

เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้โดยมีทิศทางการดาํเนินงานทีสนอง

ความตอ้งการของประชาชนดว้ยรูปแบบทีหลากหลายเน้นการให้บริการโดยเท่าเทียมและทวัถึงมี

กิจกรรมหลากหลายทีส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ สภาพทีตงัอยู่ใกลถ้นน เป็นอาคารเอกเทศ ทีตงั

ห้องสมุดอยูใ่นห้างสรรพสินคา้  แหล่งชุมชน เช่นตลาด  มีการบริหารจดัการอยา่งเป็นระบบ มีการ

ประเมินความต้องการจาํเป็น  มีกฎหมายกําหนดเรืองมาตรฐานและมีงบประมาณรองรับการ

ดาํเนินงานจากทอ้งถินบุคลากรประกอบด้วย บรรณารักษ์   เจา้หน้าทีห้องสมุดซึงจบการศึกษา

ระดับปริญญาตรีทางบรรณารักษ์  มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุดชุมชนใน

ต่างประเทศมีเวลาในการให้บริการทีต่างกนัคือ  แบ่งเป็นช่วง ๆ มีการประชาสัมพนัธ์ให้สมาชิก

ทราบกิจกรรมทีหอ้งสมุดดาํเนินการทางเวบ็ไซด ์ และมีการประเมินผลการดาํเนินการต่อชุมชน 

2. กิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของห้องสมุดชุมชนในประเทศ  มีการจดั

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในกิจกรรมต่อไปนี  เช่น กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเล่า

นิทาน การเรียงความและวาดภาพ หนงัสือเล่มแรกกระเป๋าเดินได ้ตะกร้าชุมชน  ตน้ไมพู้ดไดก้าร

แสดงศิลปวฒันธรรมอินเตอร์เน็ตเครือข่ายไร้สาย   จดันิทรรศการ  ส่งเสริมงานดา้นอาชีพห้องสมุด

เคลือนทีบริการแนะแนวการศึกษาต่อ  ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์  อาสาสมคัรช่วยสอนอาชีพการจดั

นิทรรศการห้องสมุดชุมชนในต่างประเทศมีการจดักิจกรรมส่งเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต  เช่น

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเล่านิทาน การจดัทาํเว็บไซด์ประวติัชุมชน  การวาดภาพ  บริการ

ห้องสมุดเคลือนทีสามารถตรวจสอบสถานทีได้จากเวบ็ไซด์  มีเครือข่ายทีมาจากสมาชิกภายใน

ชุมชน   

3. รูปแบบห้องสมุดชุมชนเพือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตประกอบด้วยรูปแบบทีมี

ประเด็นทีจะตอ้งให้ความสําคญัดงันี  1) ดา้นโครงสร้างทางกายภาพทีมีสถานทีตงัใกลชุ้มชนและ

แหล่งการเรียนรู้อืนทีมีในชุมชน   สถานทีควรมีอาคารชนัเดียวเพือสะดวกในการให้บริการดา้นการ

บริหารจดัการ  ผูน้าํจะตอ้งปรับเปลียนวิสัยทศัน์ของการเรียนรู้ตลอดชีวิตกล่าวคือการเรียนรู้ของ

ประชาชนในฐานะทีเป็น Demand  Side ให้มากขึน  หรือมากกวา่การจดัการศึกษาทีกระทาํโดยรัฐ

ในฐานะ Supply  Side เป็นการยอมรับการมีอยูข่องการเรียนรู้ของภาคประชาชนวา่มีความหมายต่อ
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การดาํรงชีวิต  และอาจจะต้องตกลงในกติกาของสังคมว่า “การเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นสิทธิขัน

พืนฐานของประชาชน”  และเรืองทีสําคญัไปกวา่นนัคือการสร้างเสริมความสามารถในการเรียนรู้

ของประชาชน  ซึงหมายถึงการช่วยใหป้ระชาชนมีเครืองมือสาํหรับการเรียนรู้  และหวัใจสําคญัของ

การเรียนรู้ตลอดชีวิตตอ้งมุ่งไปทีความสามารถในการเรียนรู้ และห้องสมุดชุมชนน่าจะเป็นแหล่ง

เรียนรู้ใกลต้วัประชาชนทีจะส่งเสริมใหป้ระชาชนใชห้อ้งสมุดชุมชนเป็นฐานในการแสวงหาความรู้

ทีหลากหลายประกอบกบัการเปิดโอกาสให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม  2)ดา้นการบริหารจดัการก็จะ

ส่งผลใหป้ระชาชนไดเ้รียนรู้ในสิงทีตรง  และเหมาะกบัความตอ้งการและความจาํเป็นของตนอยา่ง

แทจ้ริง(ชยัยศ  อิมสุวรรณ:224-226) การมีคณะกรรมการดาํเนินงาน  มีงบประมาณจากทอ้งถินให้

การสนับสนุนก็จะช่วยให้การบริหารจัดการจะเป็นเครืองมือสําคญัทีขับเคลือนให้การพฒันา

ห้องสมุดชุมชนมีความเขม้แข็งมากขึน3)ดา้นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นกิจกรรม

ทีมาจากความตอ้งการของชุมชนเป็นหลกั  ใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บริการและให้

ตรงกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายทีมีในชุมชน  ฉะนนัในการจดักิจกรรมในแต่ละครังตอ้งทาํ

การประเมินความตอ้งการก่อน  รวมทงัตอ้งทาํการประชาสัมพนัธ์ในวิธีการทีหลากหลาย  ขอ้ควร

คาํนึงถึงในการจดักิจกรรมในแหล่งการเรียนรู้ว่าจะตอ้งเกียวขอ้งกบัองค์ความรู้ของแหล่งเรียนรู้

หรือความรู้ทีมีอยู่ในแหล่งเรียนรู้ เหมาะสมกบัระดบั  วยั  และความสามารถใชเ้วลาเหมาะสม คือ

ไม่เร็วหรือช้าเกินไปมีหลากหลายรูปแบบ สามารถเร้าความสนใจตงัแต่ต้นจนจบตระหนักถึง

ทางเลือกของผูใ้ช้บริการ(ณัฏฐลกัษณ์ ศรีมีชยั 2551 :252-254)  และ 4)ดา้นการประเมินผลการ

ดําเนินงานห้องสมุดชุมชนจะต้องทําการประเมินผลการดําเนินงานอย่างต่อเนืองเพือจะได้

ปรับเปลียนวิธีดาํเนินการให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง  อนึงสถาบัน

ส่งเสริมและพฒันานวตักรรมการเรียนรู้ สํานักงาน กศน.กล่าวว่าปัจจัยสําคัญทีส่งผลให้เกิด

ความสําเร็จในการพฒันารูปแบบการจดัแหล่งเรียนรู้ในชุมชน หลายประการ  เช่น การมีผูน้าํการ

เปลียนแปลงในชุมชน เพือจะไดช่้วยกนัพฒันากิจกรรมไดอ้ยา่งต่อเนือง  การมีส่วนร่วมของคนใน

ชุมชนในการร่วมคิดร่วมแกปั้ญหา  ร่วมวางแผน  ร่วมทาํ  ร่วมประเมินและร่วมรับประโยชน์  และ

การมีเครือข่ายผนึกกาํลงัร่วมสนบัสนุนการพฒันาการดาํเนินงาน(สาํนกังานกศน.2545) 
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ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะสําหรับหน่วยงานทเีกยีวข้อง 

1. หน่วยงานทีมีหอ้งสมุดชุมชนในความรับผดิชอบ  ควรจดัตงัคณะกรรมการชุมชนให้

ร่วมบริหารจดัการงานห้องสมุดเจ้าหน้าทีห้องสมุดต้องศึกษาความต้องการของชุมชนก่อนจดั

กิจกรรมเพือจะไดท้ราบความตอ้งการทีแทจ้ริง 

  2. ห้องสมุดชุมชนตอ้งมีการประชาสัมพนัธ์เชิงรุกให้ทวัถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย  ควรทาํ

ความเขา้ใจเพือใหป้ระชาชนไดรั้บทราบขอ้มูล และเขา้ใจในกิจกรรมทีห้องสมุดจดัอยา่งชดัเจนวา่มี

รายละเอียดอยา่งไร  จดัทีไหน  เมือไร  เป็นตน้ 

3.หอ้งสมุดชุมชนตอ้งหาเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงาน หรือองคก์รทีมีในชุมชน  

หรือนอกชุมชน  เพือให้ห้องสมุดชุมชนเป็นศูนยก์ลางการแลกเปลียนเรียนรู้ของชุมชนในด้าน

การศึกษา  อาชีพ  การจดันิทรรศการ  งานบุญประเพณี  เป็นตน้และควรจดักิจกรรมอยา่งต่อเนืองให้

ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมเพือใหรู้้สึกวา่ตนเป็นส่วนหนึงของหอ้งสมุดชุมชน 

4.มีการติดตามและประเมินผลการจดักิจกรรมในแต่ละครังเพือจะไดน้าํมาปรับปรุง

แกไ้ขเพือจะไดน้าํผลทีไดม้าพฒันากิจกรรมใหเ้หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายต่อไป 

ข้อเสนอแนะสําหรับการวจัิยครังต่อไป 

1. ควรนาํรูปแบบห้องสมุดชุมชนเพือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตไปทดลองใชก้บั

ห้องสมุดชุมชนทีสถานทีอยู่แล้วแต่เน้นไปทีการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการจดั

กิจกรรมของหอ้งสมุดอยา่งแทจ้ริง 

2. รูปแบบห้องสมุดชุมชนเพือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตทีผูว้ิจยัพฒันาขึนการจะ

นาํไปใชก้บัชุมชนใดตอ้งดูบริบทของชุมชนนนั ๆดว้ย  ถา้มีจะการปรับเปลียนในเรืองของเวลาใน

การใหบ้ริการ  และการจดัสรรงบประมาณรวมไปถึงความสามารถของบุคลากรในการจดักิจกรรมก็

จะส่งเสริมใหก้ารพฒันาหอ้งสมุดชุมชนมีความกา้วหนา้ไปอีกระดบัหนึง 
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1. ประเด็นคําถามในการจัดสนทนากลุ่ม (Focus  Group  Interview) 
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1. ประเด็นคําถามในการจัดสนทนากลุ่ม(Focus  Group  Interview) 

เรือง  การพฒันารูปแบบห้องสมุดชุมชนเพอืส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

คําชีแจง      ในการจดัสนทนากลุ่ม (Focus  Group) ผูว้จิยัมีวตัถุประสงคเ์พือพฒันารูปแบบห้องสมุด

ชุมชนเพือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ซึงประเด็นต่าง ๆทีท่านไดน้าํเสนอ ในการสนทนากลุ่ม 

(Focus  Group)จะเป็นขอ้มูล ซึงผูว้ิจยัจะไดน้าํไปวิเคราะห์อีกครัง  เพือกาํหนดแนวทางในการ

พฒันาหอ้งสมุดชุมชนต่อไป 

ประเด็นข้อคําถาม 

1.ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไร  เกียวกบัรูปแบบโครงสร้างทางกายภาพของห้องสมุดชุมชนในฐานะ

ผูส้ร้างหรือผูจ้ดัให้มีห้องสมุดขึนในชุมชน(อาทิเช่นควรเป็นอาคารเอกเทศชนัเดียว  สองชนั  /เป็น

ส่วนประกอบของอาคารอืนๆ/ใชอ้าคารเก่าทีมีอยูแ่ลว้ 

2.ห้องสมุดชุมชนควรมีการบริหารจดัการอยา่งไร    เพือให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน

และผูม้าใชบ้ริการ 

3.ถา้จะจดักิจกรรมเพือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  กิจกรรมใดบา้งควรจดัให้มี  และท่านคิดว่า

ควรมีกระบวนการและขนัตอนอยา่งไร 

4.ท่านคิดว่า   ชุมชนควรจะมีส่วนร่วมในเรืองใดบา้งเมือมีห้องสมุดชุมชนเพือส่งเสริมการเรียนรู้

ตลอดชีวติ ขึนในชุมชน 

5.ห้องสมุดชุมชนควรดําเนินการอย่างไรบ้างเพือตอบสนองความต้องการของชุมชน  ท่านมี

ความคิดเห็นอยา่งไรในเรืองนี 

6. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกบัแนวคิดในการแสวงหาความร่วมมือและการสร้างเครือข่าย ของ

หอ้งสมุดชุมชน 

7. ท่านคิดวา่หอ้งสมุดชุมชนในปัจจุบนัควรนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาดาํเนินการในเรืองใดบา้ง 

8. ท่านคิดวา่หอ้งสมุดชุมชนควรดาํเนินการแสวงหาความร่วมมือในเรืองใดบา้ง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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9. ท่านคิดวา่หอ้งสมุดชุมชนควรมีการวางแผนการงบประมาณ  แหล่งทุนจากทีใด บา้ง 

10. ท่านคิดว่าห้องสมุดชุมชนควรดาํเนินการอย่างไร  ให้คน  ชุมชน  องค์กรเอกชนอืนๆ  มาใช้

บริการหอ้งสมุด 
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2. ประเด็นคําถามใน การประชุมสัมมนาอ้างองิผู้เชียวชาญ (Connisseurship)  

เรือง  การพฒันารูปแบบห้องสมุดชุมชนเพอืส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

คําชีแจง      ในการการประชุมสัมมนาอ้างอิงผูเ้ชียวชาญ(Connisseurship)  ผูว้ิจยัมีวตัถุประสงค์

เพือให้ผูเ้ชียวชาญเสนอแนวคิด  และยืนยนัรูปแบบทีผูว้ิจยัไดพ้ฒันาขึนตามขนัตอนการวิจยั และ 

เพือกาํหนดแนวทางในการพฒันาหอ้งสมุดชุมชนเพือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติต่อไป 

ประเด็นข้อคําถาม 

1.ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไร  เกียวกบัรูปแบบโครงสร้างทางกายภาพของห้องสมุดชุมชนในฐานะ

ผูส้ร้างหรือผูจ้ดัให้มีห้องสมุดขึนในชุมชน(อาทิเช่นควรเป็นอาคารเอกเทศชนัเดียว  สองชนั  /เป็น

ส่วนประกอบของอาคารอืนๆ/ใชอ้าคารเก่าทีมีอยูแ่ลว้ 

2.หอ้งสมุดชุมชนควรมีการบริหารจดัการอยา่งไร เพือใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชนและ 

ผูม้าใชบ้ริการ 

3.กิจกรรมเพือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ทีไดน้าํเสนอตามโครงร่างท่านมีความคิดเห็น  และจะ

เพิมเติมในเรืองใดบา้ง 

4.ท่านคิดว่า ชุมชนควรจะมีส่วนร่วมอย่างไร  เมือมีห้องสมุดชุมชนเพือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด

ชีวติ ขึนในชุมชน 

5.ในการแสวงหาความร่วมมือและการสร้างเครือข่าย ของหอ้งสมุดชุมชนท่านมีแนวคิดอยา่งไร 

6. ห้องสมุดชุมชนควรดาํเนินการอย่างไร  ให้คน   ชุมชน  องค์กรเอกชนอืนๆ  มาใช้บริการ

หอ้งสมุด 

7.ท่านคิดวา่ยงัมีประเด็นอืน ๆทีควรเพิมเติมในรูปแบบห้องสมุดชุมชนเพือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด

ชีวติอีกหรือไม่ 
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3. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

ชือโครงการวจิยั เรือง  การพฒันารูปแบบห้องสมุดชุมชนเพอืส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

ชือ – สกลุผูใ้หส้มัภาษณ์................................................ วนั เดือน ปี ทีสมัภาษณ์............................... 

เวลา...................................................สถานที...................................................................................... 

สถานภาพทวัไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 

เพศ.........................อาย.ุ.................ปี สถานภาพโสด/สมรส............................ศาสนา......................................... 

อาชีพ................................................. ระดบัการศึกษา...........................................รายไดต้่อเดือน..................บาท 

บทสัมภาษณ์ตามโครงสร้างของงานวจิยั 

1.ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร  เกียวกับรูปแบบโครงสร้างทางกายภาพของห้องสมุดชุมชนในฐานะผูส้ร้างหรือผูจ้ดัให้มี

หอ้งสมุดขึนในชุมชน(อาทิเช่น  ควรเป็นอาคารเอกเทศชนัเดียว  สองชนั  /เป็นส่วนประกอบของอาคารอืนๆ/ใชอ้าคารเก่า

ทีมีอยูแ่ลว้) 

2.หอ้งสมุดชุมชนควรมีการบริหารจดัการอยา่งไร    เพือใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชนและผูม้าใชบ้ริการ 

3.ถา้จะจดักิจกรรมเพือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  กิจกรรมใดบา้งควรจดัให้มี  และท่านคิดว่าควรมีกระบวนการและ

ขนัตอนอยา่งไร 

4.ท่านคิดวา่   ชุมชนควรจะมีส่วนร่วมในเรืองใดบา้งเมือมีหอ้งสมุดชุมชนเพือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ ขึนในชุมชน 

5.หอ้งสมุดชุมชนควรดาํเนินการอยา่งไรบา้งเพือตอบสนองความตอ้งการของชุมชน  ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรในเรืองนี 

6. ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรกบัแนวคิดในการแสวงหาความร่วมมือและการสร้างเครือข่าย ของหอ้งสมุดชุมชน 

7. ท่านคิดวา่หอ้งสมุดชุมชนในปัจจุบนัควรนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาดาํเนินการในเรืองใดบา้ง 

8. ท่านคิดวา่หอ้งสมุดชุมชนควรดาํเนินการแสวงหาความร่วมมือในเรืองใดบา้ง 

9. ท่านคิดวา่หอ้งสมุดชุมชนควรมีการวางแผนการงบประมาณ  แหล่งทุนจากทีใด บา้ง 

10. ท่านคิดวา่หอ้งสมุดชุมชนควรดาํเนินการอยา่งไร  ใหค้น  ชุมชน  องคก์รเอกชนอืนๆ  มาใชบ้ริการหอ้งสมุด 

ผูส้ัมภาษณ์……………………………………..ว.ด.ป. ...................................เวลา........................... 
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ภาคผนวก  ค 

รายชือผู้เข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่ม ครังท ี1 , 2 

รายชือผู้เข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่มการวจัิยภาคสนามใน 6 ภูมิภาคของประเทศ 

จํานวน 6  แห่ง  และ 

รายชือผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาอ้างองิผู้เชียวชาญ (Connisseurship)

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



1.รายชือผู้ทรงคุณวุฒิในการจัดสนทนากลุ่ม ครังท ี 1 

เรือง การพฒันารูปแบบหอ้งสมุดชุมชนเพือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

วนัที14  ธนัวาคม   2554     เวลา 13.30 -15.00 น 

ณ ภาควชิาการศึกษาเพือการพฒันามนุษยแ์ละสังคม  

1.ผศ.ฐานินี  แจ่มจนัทร์ ตาํแหน่งประธานโปรแกรมบรรณารักษศ์าสตร์และสารนิเทศศาสตร์ที

ทาํงานมหาวทิยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึงเบอร์โทรติดต่อ086-1760708 

2.นายกิตจา  ฉิงทองคาํ ตาํแหน่งนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลตากอ้งทีทาํงาน องคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลตากอ้ง ตาํบลตากอ้ง  อาํเภอเมือง    จงัหวดันครปฐมเบอร์โทรติดต่อ - 

3.นายบุญชอบ  ปินทอง ตาํแหน่ง หวัหนา้ส่วนปลดัเทศบาลตาํบลบา้นฆอ้งทีทาํงานเทศบาลตาํบล

บา้นฆอ้ง  อาํเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบุรี เบอร์โทรติดต่อ081-4550753 

4.นางมิงขวญั  คอยชืน ตาํแหน่ง บรรณารักษห์้องสมุดเฉลิมราชกุมารี อาํเภอบางแพทีทาํงาน

หอ้งสมุดเฉลิมราชกุมารี  อาํเภอบางแพเบอร์โทรติดต่อ081-3780231 

5.นางสุพดั  นาํเจริญลาภ ตาํแหน่ง บรรณารักษห์อ้งสมุดประชาชนอาํเภอโพธารามทีทาํงาน

หอ้งสมุดประชาชนอาํเภอโพธารามเบอร์โทรติดต่อ083-6943929 

6.นางสาววลยัวรรณ  ชยัยศ ตาํแหน่ง ผูใ้ชบ้ริการทีอยู ่33  ถนนนพคุณ อาํเภอโพธาราม  จงัหวดั

ราชบุรีเบอร์โทรติดต่อ032-234029 ,089-9105651 

7.นายณธร   มงัคลาคุง  ตาํแหน่ง ผูใ้ชบ้ริการ 

8.นายทวชิ  พรหมชาติ ตาํแหน่ง ผูใ้ชบ้ริการทีทาํงานสาํนกังานเทศบาลตาํบลบา้นเลือกอาํเภอโพ

ธาราม  จงัหวดัราชบุรีเบอร์โทรติดต่อ 032-233285 

9.นางสาวพรพิพฒัน์  ซือสัตย ์ตาํแหน่ง ผูจ้ดบนัทึกการประชุมทีทาํงานนกัศึกษาปริญญาโทเบอร์

โทรติดต่อ 082-0897507 

   ส
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2.รายชือผู้ทรงคุณวุฒิในการจัดสนทนากลุ่มครังท ี2 

เรือง  การพฒันารูปแบบหอ้งสมุดชุมชนเพือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

วนัที  26  เมษายน 2554   เวลา  10.15 – 12.00 น. 

ณ หอ้งสมุดเพือการเรียนรู้วงัจนัเกษม 

1.ดร.ชลทิตย ์เอียมสาํอาง  ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการสถาบนัพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอธัยาศยักรุงเทพมหานครทีทาํงานสถาบนัพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อธัยาศยั กรุงเทพมหานครเบอร์โทรติดต่อ081-3780861,081-8598118 

2.วา่ทีร้อยตรีธานินทร์ริวธงชยั  ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการสาํนกัประสานและพฒันาการจดัการศึกษา

ทอ้งถินทีทาํงานกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน 

3.นางวชัรีภรณ์โกสินเจริญชยั  ตาํแหน่ง ครูชาํนาญการพิเศษ ทีทาํงานสาํนกันวตักรรมการเรียนรู้  

กระทรวงศึกษาธิการ 

4.นางเยาวนีตระกลูดิษฐ์  ตาํแหน่ง ครูชาํนาญการพิเศษ ทีทาํงานสาํนกันวตักรรมการเรียนรู้  

กระทรวงศึกษาธิการ 

5.นางจิดาภา  ชาติสุวรรณ ตาํแหน่ง ครูชาํนาญการพิเศษทีทาํงานสาํนกันวตักรรมการเรียนรู้  

กระทรวงศึกษาธิการเบอร์โทรติดต่อ083-9144440 

6.ดร.อภิรดี  กนัเดช ตาํแหน่ง  นกัวชิาการ ทีทาํงาน สาํนกัส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอธัยาศยั  กระทรวงศึกษาธิการเบอร์โทรติดต่อ 081-9213176 

7.นางสาวปิยาภา  ยดิชงั ตาํแหน่ง ครูชาํนาญการพิเศษ ทีทาํงานสาํนกันวตักรรมการเรียนรู้  

กระทรวงศึกษาธิการเบอร์โทรติดต่อ 089-7706197 

8.นางสาวกรรณิกา  ภู่ระหงษ ์ตาํแหน่ง ครูชาํนาญการ ทีทาํงานโรงเรียนวดับางแพใต ้ อาํเภอบางแพ  

จงัหวดัราชบุรีเบอร์โทรติดต่อ 081-7568605 
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หมายเลข 2,6  ติดประชุมหน่วยงาน ผูว้จิยัทาํการสัมภาษณ์ทีหน่วยงาน ณ กรมการปกครองส่วน

ทอ้งถิน และการสัมภาษณ์ทางโทรศพัท ์
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3.รายชือผู้เข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่มเพอืศึกษาความเป็นไปได้ของโมเดลโครงร่าง 

การพฒันารูปแบบห้องสมุดชุมชนเพือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติจาํนวน 6  แห่ง ดงันี 

ภาคเหนือห้องสมุดประชาชนและศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนเฉลิมพระเกียรติตาํบลริม  อาํเภอ ท่าวงัผา  

จงัหวดัน่าน 

วนัที 28 พฤษภาคม 2554 เวลา 16.30 – 18.30น. 

1.นายแหลมทอง  สุทธไชย  ตาํแหน่ง นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลริม   

เบอร์โทรติดต่อ086-1988617 

2.นายอาโนช  ไชยสาร ตาํแหน่ง ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลริม   

3.นายสมบูรณ์ ไชยสลี ตาํแหน่ง รองนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลริม   

4.ร.ต.สมพนัธ์ ไชยขนัแกว้ ตาํแหน่ง เลขานายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลริม   

5.นายจรัล  เพชรภา ตาํแหน่ง เลขาสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลริม   

6.นายอิน  ริเป๊ก ตาํแหน่ง ผูใ้หญ่บา้น  

7.นายสุกิจ  กะไหล่เงิน ตาํแหน่ง ผูน้าํชุมชน   

8.นางรัชนี  ใจจนัทร์ ตาํแหน่ง นกัวชิาการ สังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลริม   

9.นางพินนภทัร  มุกเพชร ตาํแหน่ง เจา้หนา้ทีห้องสมุด   

10.นางสาวเบญจรัตน์  ฝีปากเพราะ ตาํแหน่ง พนกังานราชการ กศน.ตาํบลริม   

11.นางทิพยสุ์ดา  เพชรภา ตาํแหน่ง ผูใ้ชบ้ริการ   

12.นายอินผาย  ริเป๊ก ตาํแหน่งผูใ้ชบ้ริการ   

13.นางนงเยาว ์ เพชรภาตาํแหน่งผูใ้ชบ้ริการ   

   ส
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14.นางเพชร  ไชยช่อฟ้าตาํแหน่งผูใ้ชบ้ริการ   

15.นางบวัผนั ธรรมจกัรตาํแหน่งผูใ้ชบ้ริการ   

16.นางสุทธิดา  ไชยสลี ตาํแหน่ง คนงานทวัไป สังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลริม  

17.นางเพญ็  ไชยสลี ตาํแหน่งผูใ้ชบ้ริการ  
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ภาคตะวนัออก  

ณ ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนเทศบาลตาํบลบางเสร่อาํเภอ สัตหีบ  จงัหวดัชลบุรี 

วนัที 5   มิถุนายน 2554  เวลา 10.00 – 12.00น. 

1.นายสมจิตร์  นิมสุวรรณ์  ตาํแหน่ง รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตาํบลบางเสร่ 

2.นายสามารถ  แสงสนธิ ตาํแหน่ง รองปลดั/รักษาการในตาํแหน่ง หวัหนา้กองการศึกษา   

3.นายนิรันดร์ เสถียรสาคร ตาํแหน่ง ประธานชุมชน   

4.นายเจิม  อนุชนอ้ยตาํแหน่ง ประธานชุมชนเนินบรรพต 

5.นางไพรวลัย ์ เพชรนคร ตาํแหน่ง รองประธานชุมชนชายทะเล   

6.นายบณัฑิตย ์ ปุณโยประการ  ตาํแหน่ง ประธานชุมชนเอืออารีย ์

7.นางสาววลยัพร  จินตนา  ตาํแหน่ง ผูใ้ชบ้ริการ   

8.นางจิราวรรณ  ไชยเอนก ตาํแหน่ง ผูใ้ชบ้ริการ   

9.นางสาวพชัรี  อาจอาํนวย ตาํแหน่ง เจา้หนา้ทีห้องสมุด/ผูช่้วยเจา้หนา้ทีระบบงานคอมฯ   

10.นางสาวองัคณา  หอมจนัทร์ ตาํแหน่ง บรรณารักษห์อ้งสมุด   

11.นางสาวกรรณิกา นาระตะ๊ ตาํแหน่ง ผูใ้ชบ้ริการ   

12.นายประเสริฐ  เชือเอียม ตาํแหน่งผูน้าํชุมชน   

13.นายภานุรัตน์ อาํเคลือบตาํแหน่ง นกัศึกษา กศน.ผูใ้ชบ้ริการ   
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ภาคกลาง 

ณ หอ้งสมุดเทศบาลตาํบลเสาไหอ้าํเภอ เสาไห ้จงัหวดัสระบุรี 

วนัที6   มิถุนายน 2554  เวลา 10.00 – 12.00น. 

1.นายสมพงษ ์ ดีแสน  ตาํแหน่ง กาํนนัตาํบลเสาไห้ 

2.นายสมนึก  ศรีเนตร ตาํแหน่ง ผูใ้หญ่บา้น  

3.นายอนนัต ์ปุรณพฒัน์ ตาํแหน่ง ผูใ้หญ่บา้น   

4.นางวนัเพญ็  ศรีชูเปียม ตาํแหน่ง ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น  

5.นางยพุดี  ทองแท ้ตาํแหน่ง กรรมการชุมชน 

6.นายมงคล  ศรีนอ้ย  ตาํแหน่ง คนงานเทศบาลตาํบลเสาไห/้นกัศึกษา กศน. 

7.นางอภิรดา  อภิวฒัน์ตาํแหน่ง ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น 

8.นางสาวธญัญา  ปุรณภทัรตาํแหน่งผูใ้หญ่บา้น 

9.นางสาวมยรีุ  คาํภีระ ตาํแหน่ง เจา้หนา้ทีหอ้งสมุด 

10.นางพรทิพย ์สมคัสมศรี ตาํแหน่ง ผูใ้หญ่บา้น  

11.นายนิพนธ์  จกัรพนัธ์  ตาํแหน่ง ผูใ้ชบ้ริการ   

12.นางเตือนใจ  บูชาญาติ  ตาํแหน่ง ผูใ้ชบ้ริการ   
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ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  

ณ หอ้งสมุดประชาชนเทศบาลตาํบลบา้นเพชรภูเขียว  อาํเภอภูเขียว  จงัหวดัชยัภูมิ 

วนัที  7   มิถุนายน  2554  เวลา 10.00 – 12.00น. 

1.นายอุทิษา  ภิญโญทรัพย ์ตาํแหน่ง นายกเทศมนตรีเทศบาลตาํบลบา้นเพชรภูเขียว 

เบอร์โทรติดต่อ085-7475445,044-878066-7 

2.จ.ส.ต.ภาณุศกัดิ เอบุญมา ตาํแหน่ง ประธานสภาเทศบาลตาํบลบา้นเพชรภูเขียว   

3.นายบุญถม  นิลบรรพต ตาํแหน่ง รองประธานสภาเทศบาลตาํบลบา้นเพชรภูเขียว   

4.นายสุระ  ประไพเพชร ตาํแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาํบลบา้นเพชรภูเขียว   

5.นายเทิม  วเิศษชาติ ตาํแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาํบลบา้นเพชรภูเขียว   

6.นายสุริศกัดิ  ประหยดัทรัพย ์ตาํแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาํบลบา้นเพชรภูเขียว   

7.นายชูชาติ  เกิดมงคล ตาํแหน่ง ประธานชุมชน 1   

8.นายสนนั  หนีแสน ตาํแหน่ง ประธานชุมชน 2   

9.นายสมศกัดิ  ประกายเพชร ตาํแหน่ง ประธานชุมชน 3  

10.นายพิทกัษ ์ จุมสูงเนิน ตาํแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาํบลบา้นเพชรภูเขียว   

11.นายสมคัร  บาํรุงเพชร ตาํแหน่ง ประธานชุมชน 

12.นายสันติ  หลกัเพชร ตาํแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาํบลบา้นเพชรภูเขียว   

13.นายเพียน  กระพนัธ์เขียว ตาํแหน่งประธานชุมชน 5 

14.นายวชิยั  พงษส์วาทตาํแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาํบลบา้นเพชรภูเขียว   

15.นางมยรีุ ประไพเพชรตาํแหน่งประธานชุมชน 6   
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16.นายสมร  ทองเพชรตาํแหน่ง  ประธานชุมชน 7   

17.นายสุรกิจ  กระพนัธ์เขียว ตาํแหน่ง นกัวชิาการศึกษา สังกดั เทศบาลตาํบลบา้นเพชรภูเขียว     

18.นางปฤษณา กระพนัธ์เขียว ตาํแหน่ง คนงานทวัไป  สังกดัเทศบาลตาํบลบา้นเพชรภูเขียว   

19.นายเมธี  พนัทาว ตาํแหน่ง เจา้หนา้ทีธุรการ สังกดัเทศบาลตาํบลบา้นเพชรภูเขียว   

20.นางธญัญลกัษณ์  หลกัเพชร ตาํแหน่ง เจา้หนา้ทีธุรการ เทศบาลตาํบลบา้นเพชรภูเขียว   

21.นางพศัภรณ์ ชาํนาญพล ตาํแหน่ง เจา้หนา้ทีห้องสมุด 

22. นายศิรสิทธิ ประกอบดี ตาํแหน่ง ผูช่้วยสันทนาการเทศบาลตาํบลบา้นเพชรภูเขียว   
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ภาคตะวนัตก 

ณ หอ้งสมุดประชาชนเทศบาลตาํบลหนองขาวอาํเภอ ท่าม่วง  จงัหวดั กาญจนบุรี 

วนัที  8   มิถุนายน 2554  เวลา 10.00 – 12.00น. 

1.นายภูมิพนัธ์ุ ธิชากร  ตาํแหน่ง ผูใ้หญ่บา้น หมู่ 10 

2.พระนฤนาท  อินฺทนาโถตาํแหน่งผูใ้ชบ้ริการ 

3.นางสาวกฤษณา  ลาํดวน ตาํแหน่ง ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น หมู่ 8 

4.นางสาวโลมฤทยั  ทองแท ้ตาํแหน่ง เจา้หนา้ทีวฒันธรรม 

5.นางสาวศิริลกัษณ์ เฮงตระกูล ตาํแหน่ง นกัวชิาการ 

6.นายสมศกัดิ  ทองแท ้ตาํแหน่ง ประธานชุมชน หมู่ 12 

7.นางสาวตติยา  นกัเวช  ตาํแหน่ง เจา้หนา้ทีห้องสมุด  เบอร์โทรติดต่อ 081-7458717 

8.นายสุริยา  แนบเนียน ตาํแหน่ง เจา้หนา้ทีห้องสมุด 

9.นางสาวสุกญัญา ชชัวาลยต์าํแหน่งผูใ้ชบ้ริการ 

10.นายวโิรจน์ เอกจิต ตาํแหน่ง สมาชิกเทศบาลตาํบลหนองขาว 

11.นางมาลยั  เอกจิต ตาํแหน่ง ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น หมู่ 10 
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ภาคใต ้

ณ หอ้งสมุดประชาชนเทศบาลตาํบลวชิิตอาํเภอเมือง  จงัหวดัภูเก็ต 

วนัที  18   มิถุนายน 2554  เวลา 11.30 – 13.10น. 

1.นางเกตุนภา  มุกดาสกุลภิบาล ตาํแหน่ง นกับริหารการศึกษา 

2.นางสาวสุติมา คนึงการตาํแหน่งนกัวชิาการศึกษา 

3.นางสาวธญัธิณฏัฐ ์กิจประสานตาํแหน่ง ผูช่้วยเจา้หนา้ทีธุรการ 

4.นางสาวทรรศนรินทร์ บิลแระ ตาํแหน่ง ผูช่้วยบรรณารักษ ์

5.นายประสาท  แตว้ฒันาตาํแหน่ง ผูใ้ชบ้ริการ 

6.นางสาวอุศนา อินเมือง ตาํแหน่ง ผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก 

7.นางขวญัตา ตนัติวทิตาํแหน่ง ผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก 

8.นางสาวคมขาํ  สายสงคต์าํแหน่ง ผูดู้แลเด็ก 

9.นางพชัรินทร์จินสมุทรตาํแหน่งผูดู้แลเด็ก 

10.นางสาวจรรธนวรรณ  รัตนานุกลูตาํแหน่ง ผูใ้ชบ้ริการ 

11.นางสาวประภาภรณ์  ชินาสิน ตาํแหน่ง ผูใ้ชบ้ริการ 

12.นางสาวพนิดา เสียมสอน ตาํแหน่ง ผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก 
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4.รายชือผูท้รงคุณวุฒิการประชุมสัมมนาอา้งอิงผูเ้ชียวชาญ (Connisseurship)  

เรือง  รูปแบบหอ้งสมุดชุมชนเพือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

วนัที 14  ธนัวาคม   2554     เวลา 13.30 -15.00 น 

ณ ภาควชิาการศึกษาเพือการพฒันามนุษยแ์ละสังคม  

 มหาวทิยาลยัศิลปากร   วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์  นครปฐม 

ผูว้จิยั  นางสาวสมจินตนา  ชงัเกตุ 

1.รศ.ดร.กาญจนา บุญส่ง ตาํแหน่ง รองอธิการบดี ฝ่ายยทุธศาสตร์การวจิยั การสร้างความเขม้แขง็

ชุมชน มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี  เบอร์โทรศพัท ์081-856-9078 

2.ผศ.ดร.ลินดา  เกณฑม์า  ตาํแหน่ง  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัราช

ภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา   เบอร์โทรศพัท ์ 084-171-9911 

3.ผศ.ดร.ชลลดา  พงศพ์ฒันโยธิน ตาํแหน่ง อาจารยโ์ปรแกรมวชิาสารสนเทศศาสตร์และ

บรรณารักษศ์าสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา    เบอร์โทรศพัท ์  081-917-9717 

4.นายกุลธร  เลิศสุริยะกุลตาํแหน่งผูเ้ชียวชาญเฉพาะดา้นหลกัสูตร  สาํนกังานส่งเสริมการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั  เบอร์โทรศพัท ์ 081-949-0679 

5.นางสาวกนกอร  ศกัดาเดช  ตาํแหน่ง หวัหนา้กลุ่มมาตรฐานและวจิยัหอ้งสมุด  หอสมุดแห่งชาติ  

เบอร์โทรศพัท ์        081-559-0791 

6.รศ.เบญจรัตน์ สีทองสุก ตาํแหน่งผอัาํนวยการสาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม เบอร์โทรศพัท ์ 084-456-1415 

7.อาจารย ์ดร.สมชาย ลกัขณานุรักษต์าํแหน่ง  ประธานสาขาสังคมศาสตร์เพือการพฒันา

มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐมเบอร์โทรศพัท ์ 089-113-3299 
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8.นายสมภูมิ ไวคกุล ตาํแหน่ง นายกเทศมนตรีเทศบาลตาํบลเขางู อาํเภอเมืองราชบุรี จงัหวดัราชบุรี 

เบอร์โทรศพัท ์    081-880-0169 

9.นางสาวสุมารี  พลจนัทร์  ตาํแหน่ง บรรณารักษป์ฏิบติัการ  ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอธัยาศยั     อาํเภอเมืองราชบุรี    จงัหวดัราชบุรีเบอร์โทรศพัท ์081-981-5119 

10.นางบุญเพญ็  จานแกว้  ตาํแหน่ง ครู กศน.ตาํบลพงสวาย  อาํเภอเมืองราชบุรี  จงัหวดัราชบุรี

(ผูใ้ชบ้ริการ) 

หมายเหตุ รองศาตราจารยด์ร.จุมพจน์  วนิชกุล  อาจารยที์ปรึกษาร่วมเป็นประธานในการประชุม

ครังนี  และรายชือหมายเลข   1  ,2  ,3 ,4  ติดประชุมของหน่วยงาน  หมายเลข  8  ส่งตวัแทนที

รับผดิชอบงานห้องสมุดชุมชนเขา้ร่วมประชุม(นางตวงรัตน์ พรหมจาํรัส  เจา้หนา้ทีฝ่ายนนัทนาการ 

เทศบาลตาํบลเขางู) 
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ภาคผนวก  ง 

มาตรฐานของห้องสมุดประชาชน พ.ศ.  2550 

และ 

มาตรฐานห้องสมุดพ.ศ. 2549 
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มาตรฐานของห้องสมุดประชาชน พ.ศ.  2550 

สมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี   

ไดก้าํหนดมาตรฐานของหอ้งสมุดประชาชน พ.ศ.  2550มีรายละเอียดดงันี 

 

หมวด 1 

ปรัชญา พนัธกิจ และวตัถุประสงค ์

1.1 ปรัชญา 
 ห้องสมุดประชาชนเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต  จัดให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ ขอ้มูล ข่าวสาร 

ความรู้แก่ประชาชนทุกกลุ่ม รวมถึงกลุ่มผูด้้อยโอกาส  ผูอ้ยู่ในเขตทุรกันดารห่างไกล และชนกลุ่มน้อย  เป็น

บริการพืนฐานทีไม่คิดมูลค่า  โดยหลกัการเรียนรู้ด้วยตนเองความเท่าเทียมและความทวัถึง  ส่งเสริมระบอบ

ประชาธิปไตย  สิทธิเสรีภาพทางปัญญาและเสรีภาพทางการอ่าน  เคารพสิทธิส่วนบุคคล  ความหลากหลายทาง

วฒันธรรม  และภาษา  สืบสานภูมิปัญญาทอ้งถิน  พฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนและพฒันาสังคมไทยให้เป็น

สงัคมแห่งการเรียนรู้ 

 1.2 พนัธกิจ 

 ห้องสมุดประชาชน เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต  ศูนยข์อ้มูลข่าวสารและศูนยแ์นะแนวการศึกษาและ

อาชีพของชุมชน  เป็นหอ้งสมุดทีมีชีวติ  และสถาบนัทางสังคมเพือการศึกษาและวฒันธรรม  ห้องสมุดประชาชน

รับผิดชอบการดาํเนินการ ส่งเสริม สนบัสนุนพนัธกิจต่อไปนี 

 ส่งเสริมการรู้หนงัสือ  และทกัษะการเรียนรู้ การเขา้ถึงและขยายโอกาสการเรียนรู้ การเรียนรู้ดว้ยตนเอง

และการศึกษาตลอดชีวติแก่ประชาชน 

 สร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ เป็นผูรู้้สารสนเทศ มีความใฝ่รู้ รักการอ่านการเรียนรู้ รู้ทนัโลก มีทกัษะการ

แสวงหา การเขา้ถึงและการใชส้ารสนเทศ แหล่งความรู้และอินเทอร์เน็ต 

 ส่งเสริมการประกอบอาชีพ พฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนและความเป็นพลเมืองดีในระบอบ

ประชาธิปไตย 

 ส่งเสริมและอนุรักษม์รดกทางวฒันธรรมและภูมิปัญญาของทอ้งถิน 
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1.3  วตัถุประสงค ์

 ห้องสมุดประชาชนมีวตัถุประสงค์หลกัในการจัดตงัเพือบริการขอ้มูล ข่าวสาร ความรู้ ส่งเสริมการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต การศึกษา คน้ควา้ ความบนัเทิง พกัผ่อนหยอ่นใจ จรรโลงใจ วฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิน

และพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชน 

หมวด  2 

การบริหาร 

 การบริหารองค์กรเป็นกลไกสําคัญในการพัฒนาห้องสมุดประชาชนให้ทันบริบทของการ    

เปลียนแปลง และความทา้ทายขององค์กร ห้องสมุดประชาชนควรอยูใ่นความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐ  

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน  หรือองคก์ารเอกชนซึงเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย 

 2.1 รัฐตอ้งส่งเสริมการจัดตงั  การบริหารจัดการและการดาํเนินงานของห้องสมุดประชาชนให้ได้

มาตรฐาน 

 2.2 ห้องสมุดประชาชนควรกําหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  วตัถุประสงค์  นโยบาย การบริหารงาน  

เป้าประสงค ์ แผนยทุธศาสตร์และแผนดาํเนินงาน/โครงการทีสอดคลอ้งและสนบัสนุนยทุธศาสตร์การพฒันาของ

รัฐและของหน่วยงานเจา้สงักดั 

 2.3 หอ้งสมุดประชาชนควรจดัใหมี้ระบบการบริหารงานเชิงกลยทุธ์และการจดัโครงสร้างองคก์รในเชิง

บูรณาการ  ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพพืนที  พนัธกิจ ความตอ้งการของชุมชนและประชาชนในทอ้งถิน  โดยยึดหลกั

ความคล่องตวัและยืดหยุ่น  การมีส่วนร่วม  ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล คุณภาพการให้บริการ  และการพฒันา

องคก์ร 

 2.4 หอ้งสมุดประชาชนควรนาํระบบการบริหารแบบมุ่งผลสมัฤทธิมาใช ้ และปฏิบติัหนา้ทีใหส้อดคลอ้ง

กบัหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี 

 2.5 ห้องสมุดประชาชนควรจดัให้มีการบริหารความรู้ในองคก์ร  การพฒันาคุณภาพ การบริหารจดัการ  

ระบบการประเมินผลและการประกนัคุณภาพ  และการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสารเป็นส่วน

หนึงของการบริหารและดาํเนินงานหอ้งสมุดประชาชน 

 2.6 การบริหารงานห้องสมุดประชาชนควรเน้นการมีส่วนร่วมโดยจัดการบริหารงานในรูป

คณะกรรมการ  ประกอบดว้ยคณะกรรมการอาํนวยการและคณะกรรมการบริหารงาน 
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   2.6.1 คณะกรรมการอาํนวยการหอ้งสมุดประชาชน  มีหนา้ทีกาํหนดนโยบายและประเมินผลห้องสมุด

ประชาชน  มีจาํนวนรวมไม่เกิน 12 คน ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารสูงสุดของหน่วยงานเจา้สังกดัซึงทาํหน้าทีกาํกบั

ดูแลหอ้งสมุดประชาชนในทอ้งถินทีหอ้งสมุดประชาชนนนัๆรับผิดชอบเป็นประธาน  ผูบ้ริหารผูแ้ทนองคก์รการ

ปกครองส่วนท้องถิน  ผู ้แทนองค์กรเอกชนในท้องถิน  ผูแ้ทนองค์กรชุมชน  กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิด้าน

บรรณารักษศ์าสตร์  สารสนเทศศาสตร์และการศึกษา  ผูแ้ทนประชาชนในท้องถินทีมีส่วนร่วมหรือมีความสนใจ

ในกิจการหอ้งสมุด  ประชาชนเป็นกรรมการและหวัหนา้หอ้งสมุดทาํหนา้ทีเป็นเลขานุการ 

   2.6.2 คณะกรรมการบริหารงานหอ้งสมุดประชาชนมีอาํนาจหนา้ทีกาํหนดเป้าหมาย   แผนยทุธศาสตร์  

และแผนดาํเนินงานประจาํปี บริหารจดัการ ดาํเนินงานและการประกนัคุณภาพห้องสมุดประชาชนมีจาํนวนรวม

ไม่เกิน 12 คน ประกอบดว้ย หัวหนา้ห้องสมุดเป็นประธาน  บรรณารักษ ์ ผูแ้ทนบุคลากรการศึกษานอกโรงเรียน  

ผูท้รงคุณวฒิุและบุคคลอืนตามความเหมาะสมเป็นกรรมการ 

 2.7 ผูบ้ริหารหอ้งสมุดประชาชนควรไดรั้บการแต่งตงัจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินใหมี้ส่วนร่วมหรือ

อยูใ่นเครือข่ายการบริหาร  ดาํเนินงานและพฒันาทอ้งถิน 

หมวด 3 

ความร่วมมือและเครือข่าย 

 ความร่วมมือและเครือข่ายควรเป็นกลยุทธ์การบริหารจัดการ  และการดําเนินงานของห้องสมุด

ประชาชน  เพือเสริมสร้างศกัยภาพการบริหารจดัการและบทบาทของหอ้งสมุดประชาชนร่วมกนัและคุณภาพการ

ใหบ้ริการประชาชน ตลอดจนสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งประชาชนและองคก์รกบัหอ้งสมุดประชาชน 

 3.1 รัฐควรจัดให้มีความร่วมมือและเครือข่ายห้องสมุดประชาชนทัวประเทศไม่ว่าจะเป็นห้องสมุด

ประชาชนสงักดัเดียวกนัหรือต่างสงักดั 

 3.2 ห้องสมุดประชาชนควรมีความร่วมมือหรือดําเนินการให้เกิดความร่วมมือระหว่างห้องสมุด

ประชาชนกบัหอ้งสมุดประเภทอืน  แหล่งเรียนรู้อืนหรือองคก์รอืนโดยเฉพาะในทอ้งถิน 

 3.3 ห้องสมุดประชาชนควรเขา้ร่วมหรือดาํเนินการให้เกิดเครือข่ายการเรียนรู้  เครือข่ายทางวิชาการ

วิชาชีพ  เครือข่ายบุคคล/ชุมชน  เครือข่ายภูมิปัญญาหรือเครือข่ายทอ้งถินตามความพร้อมและลกัษณะเด่นของ

ทอ้งถิน 

 3.4 ห้องสมุดประชาชนควรมีความร่วมมือกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลและจัดรวมกลุ่มประชาชนใน

ทอ้งถินหรือสมาชิก  ในรูปชมรมหรือโครงการเพือนหอ้งสมุดหรืออาสาสมคัร 
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 3.5 รัฐควรจดัสรรงบประมาณเพือกิจกรรมความร่วมมือและเครือข่ายไวโ้ดยเฉพาะและส่งเสริมให้มีการ

นาํเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใชเ้พือเสริมสร้างศกัยภาพในการบริหารจดัการและดาํเนินงานความ

ร่วมมือและเครือข่าย 

หมวด 4 

งบประมาณและการเงิน 

 งบประมาณของห้องสมุดประชาชนควรมีแหล่งทีมาจากงบประมาณแผ่นดินเป็นหลกัและห้องสมุด

ประชาชนควรไดรั้บงบประมาณอยา่งเพียงพอทีจะสามารถดาํเนินพนัธกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 4.1 รัฐควรจดัสรรงบประมาณให้ห้องสมุดประชาชนตามมาตรฐานทีกาํหนดอย่างต่อเนือง สมาํเสมอ

และเพิมขึนทุกปี 

 4.2 ห้องสมุดประชาชนควรแสวงหาและระดมทุนจากแหล่งทุนอืนเพือสนบัสนุนการพฒันาห้องสมุด

ประชาชน 

 4.3 รายไดข้องห้องสมุดจากแหล่งอืนๆ หรือในลกัษณะพิเศษอืนๆ เช่น การบริจาค การบาํรุงห้องสมุด

จากสมาชิก  การดาํเนินกิจกรรมของห้องสมุดประชาชน  ให้สงวนไวเ้ป็นค่าใชจ่้ายของห้องสมุด  เพิมเติมจาก

งบประมาณทีหอ้งสมุดไดรั้บ 

หมวด 5 

ทรัพยากรสารสนเทศ 

 ห้องสมุดประชาชนควรมีทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบครอบคลุมเนือหาทีสนองความตอ้งการของ

ประชาชนและสภาพทอ้งถิน  มีการดาํเนินการจดัเก็บอยา่งเป็นระบบตามหลกัวิชาการและมีเครืองมือสืบคน้เพือ

อาํนวยความสะดวกแก่ผูใ้ชโ้ดยนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช ้

 5.1 หอ้งสมุดประชาชนควรมีนโยบายการพฒันาทรัพยากรสารสนเทศซึงครอบคลุมการเลือก  การจดัหา  

และการจ่ายออกทรัพยากรสารสนเทศทีสะทอ้นความตอ้งการของชุมชนและประชาชนในทอ้งถิน  สิทธิเสรีภาพ

ตามหลกัการในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยและปฏิญญาสากล 

 5.2 ห้องสมุดประชาชนควรเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถินมีส่วนร่วมกําหนดนโยบายและ

ดาํเนินการพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ  และมีการศึกษาความตอ้งการสารสนเทศของประชาชนในทอ้งถินเป็น

ขอ้มูลประกอบการกาํหนดนโยบายและการดาํเนินการพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ 
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 5.3 ห้องสมุดประชาชนควรมีทรัพยากรสารสนเทศทงัวิชาการ สารคดี บนัเทิงคดี หนังสือสําหรับเด็ก

และสืออา้งอิง  ครอบคลุมเนือหาทีส่งเสริมความรู้ทางดา้นสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  การปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข  การพฒันาคุณภาพชีวิต  ความเป็นพลเมืองดี  ความจรรโลงใจ  

บนัเทิงใจ  พกัผอ่นหยอ่นใจ  การประกอบอาชีพและวิถีชีวิตของประชาชนในทอ้งถิน  การศึกษา  ศาสนา  ศิลปะ

และวฒันธรรม  ภูมิปัญญาทอ้งถินและสิงแวดลอ้ม 

 5.4 หอ้งสมุดประชาชนควรจดัหาและจดัเก็บทรัพยากรสารสนเทศทีผลิตในทอ้งถิน  ภูมิปัญญาทอ้งถิน  

และหนงัสือพิมพท์อ้งถิน  รวมถึงทรัพยากรสารสนเทศเกียวกบัทอ้งถินเพือไวใ้หบ้ริการดว้ย 

 5.5 ห้องสมุดประชาชนควรมีทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบ ทงัสือสิงพิมพ ์ สือโสตทัศน์ และสือ

อิเลก็ทรอนิกส์ โดยคาํนวณจาํนวนตามรายหวัประชากรในทอ้งถินทีรับผิดชอบการบริการ  หนงัสือกาํหนดจาํนวน 

1.5-2.5 เล่มต่อรายหัวประชากร  ทรัพยากรสารสนเทศในรูปสืออืนๆ ทีคน้ไดฉ้บบัเต็มนบัเท่ากบัจาํนวนเล่มของ

หนังสือหรือจาํนวนรายการวารสารและหนังสือพิมพ ์ ห้องสมุดประชาชนทีบริการประชาชนจาํนวนน้อยทีสุด  

ควรมีหนงัสือจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 2,500 เล่ม 

 5.6 หอ้งสมุดประชาชนควรจดัหาทรัพยากรสารสนเทศเพิมขึนอยา่งต่อเนืองทุกปี  ห้องสมุดประชาชนที

รับผิดชอบบริการประชาชนตาํกว่า 25,000 คน ควรจดัหาทรัพยากรสารสนเทศเพิมขึน 0.25 รายการต่อรายหัว

ประชากร  จาํนวนประชาชน 25,000-50,000 คน ควรจดัหาทรัพยากรสารสนเทศเพิมขึน 0.225 รายการต่อรายหัว

ประชากร  จํานวนประชากรเกิน 50,000 คนควรจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพิมขึน 0.2 รายการต่อรายหัว

ประชากร 

 5.7 หอ้งสมุดทีมีทรัพยากรสารสนเทศจาํนวนนอ้ย  อตัราส่วนของทรัพยากรสารสนเทศสาํหรับเด็ก  สาร

คดี  และนวนิยายสาํหรับผูใ้หญ่ควรเท่ากนั  ส่วนหอ้งสมุดทีมีทรัพยากรสารสนเทศจาํนวนมากขึน  อตัราส่วนของ

สารคดีควรเพิมขึน  ทงันีใหพิ้จารณาตามความตอ้งการของชุมชนเป็นหลกั 

 5.8 หอ้งสมุดประชาชนควรจดัหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศอยา่งเป็นระบบ และจดัเครืองมือสืบคน้ใน

รูปฐานขอ้มูล 

 5.9 ห้องสมุดประชาชนควรจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศให้สะดวกแก่การใชบ้ริการและบาํรุงรักษา

ทรัพยากรสารสนเทศใหอ้ยูใ่นสภาพดี 

 5.10 ห้องสมุดประชาชนควรสํารวจหนงัสือและจาํหน่ายออกทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดเป็น

ประจาํอยา่งนอ้ยทุก 5 ปี 
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หมวด 6 

การบริการ 

 การบริการคือหวัใจของการบริหารจดัการและการดาํเนินงานของหอ้งสมุดประชาชนโดยเนน้ประชาชน

เป็นศูนยก์ลาง 

 6.1 หอ้งสมุดประชาชน ควรจดับริการและกิจกรรมเชิงรุก โดยหลกัการความเท่าเทียมและทวัถึง  ใหผู้ใ้ช้

ไดรั้บความสะดวก  รวดเร็ว  สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชน และสภาพท้องถิน  และมีการพฒันา

คุณภาพการบริการอยา่งต่อเนือง 

 6.2ห้องสมุดประชาชนควรกาํหนดชวัโมงการบริการอย่างสมาํเสมอและเหมาะสม  ให้สอดคลอ้งกบั

สภาพของทอ้งถินและความตอ้งการของชุมชน  โดยครอบคลุมวนัหยดุสุดสปัดาห์ 

 6.3หอ้งสมุดประชาชนควรมีระเบียบบริการ  เป็นลายลกัษณ์อกัษรและประกาศใหเ้ป็นทีทราบโดยทวักนั 

 6.4  หอ้งสมุดประชาชนควรจดับริการทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบทงัสือสิงพิมพ ์ สือโสตทศัน์และ

สืออิเลคทรอนิกส์ 

 6.5  ห้องสมุดประชาชนควรจดัให้มีบริการสืบคน้ขอ้มูลอิเลคทรอนิกส์ไดส้ะดวก  โดยคาํนวณจาํนวน

คอมพิวเตอร์ตามรายหวัประชากรในทอ้งถินทีรับผิดชอบการบริการ  จาํนวนประชากรตาํกวา่  50,000 คน  ควรมี

คอมพิวเตอร์พีซี  1 เครืองต่อจาํนวนประชากร  5,000 คน  ถา้จาํนวนประชากรเกิน  50,000 คน  ควรมีคอมพิวเตอร์

พีซี  1 เครืองต่อจาํนวนประชากร  5,000 คนในจาํนวนประชากร 50,000 คนแรก  ส่วนทีเกิน 50,000 คน  ให้

คาํนวณคอมพิวเตอร์พีซี  1 เครืองต่อจาํนวนประชากร  ทีรับผิดชอบ 10,000 คนและอยา่งนอ้ยครึงหนึงของจาํนวน

คอมพิวเตอร์ทีมีควรเชือมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเครืองพิมพ ์

 6.6ห้องสมุดประชาชน  ควรจดับริการและกิจกรรมทีหลากหลายและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

ชุมชน  ทงัภายในและภายนอกสถานที  โดยคาํนึงถึงทงักลุ่มผูม้าใช ้ และผูที้ไม่มีโอกาสมาใช ้

 6.7บริการพืนฐานทีหอ้งสมุดประชาชนควรจดัใหมี้  ไดแ้ก่บริการการอ่าน  บริการยมื – คืน  บริการตอบ

คาํถามและช่วยการคน้ควา้    หอ้งสมุดประชาชนบริการแนะนาํการใชห้อ้งสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ  บริการ

แนะแนวและส่งเสริมการอ่าน  บริการห้องสมุดเคลือนที  บริการสนับสนุนการจดัการศึกษา  บริการยืมระหวา่ง

หอ้งสมุด  บริการนาํส่งเอกสาร  บริการข่าวสารทนัสมยั  บริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพและการใหค้าํปรึกษา

แก่บุคคลและชุมชน  บริการใชส้ถานทีหอ้งสมุดและบริการอืนๆ  ทีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถิน 
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 6.8กิจกรรมพืนฐานของหอ้งสมุดประชาชน  ควรเนน้กิจกรรมเพือส่งเสริมการอ่าน  การใชท้รัพยากร

สารสนเทศและหอ้งสมุด  โดยใหค้วามเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย 

 6.9หอ้งสมุดประชาชนควรเนน้การใหก้ารศึกษาผูใ้ช ้ ใหมี้ความสามารถในการแสวงหา  เขา้ถึง  สืบคน้

และใชส้ารสนเทศ  เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และเป็นผูรู้้สารสนเทศตามมาตรฐานการรู้สารสนเทศ 

 6.10  หอ้งสมุดประชาชนควรจดัประเมินคุณภาพการบริการอยา่งต่อเนืองเพือนาํผลมาใชใ้นการบริการ

และพฒันาคุณภาพการบริการของหอ้งสมุดประชาชน 

หมวด 7 

บุคลากรหอ้งสมุด 

 บุคลากรคือทรัพยากรสาํคญัของการบริหารจดัการห้องสมุดประชาชน  ห้องสมุดประชาชนจะสามารถ

ดาํเนินพนัธกิจไดต้ามปรัชญา  วตัถุประสงค์และเป้าประสงค์ทีกาํหนดไวจ้ะตอ้งมีบุคลากรทีมีความรู้  และขีด

ความสามารถทีจาํเป็น  มีจาํนวนเพียงพอและมีระบบบริหารงานบุคคลทีมีประสิทธิภาพ 

 7.1 ประเภทของบุคลากรห้องสมุดประชาชน  อาจจําแนกได้เป็นบุคลากรวิชาชีพ และบุคลากร

สนบัสนุนวชิาชีพ 

 บุคลากรวิชาชีพ ควรประกอบดว้ยบรรณารักษ์ และบุคลากรในตาํแหน่งอืนๆ ได้แก่ นักวิชาการโสต

ทศันศึกษา  นกัคอมพิวเตอร์  ผูเ้ชียวชาญเฉพาะสาขาวชิาตามความเหมาะสม 

 บุคลากรสนับสนุนวิชาชีพ ไดแ้ก่ เจา้หน้าทีห้องสมุด  เจา้หน้าทีโสตทศันศึกษา  ช่างศิลป์  พนักงาน

ธุรการ  พนกังานบนัทึกขอ้มูล  ภารโรง และอืนๆ 

 7.2 หวัหนา้หอ้งสมุดประชาชน  ควรมีคุณสมบติัอยา่งใดอยา่งหนึงดงันี 

 7.2.1 ปริญญาโทสาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์หรือสารสนเทศศาสตร์  และมี

ประสบการณ์ในการปฏิบติังานหอ้งสมุดมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี 

 7.2.2 ปริญญาตรีสาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์หรือสารสนเทศศาสตร์  และมี

ประสบการณ์ในการปฏิบติังานหอ้งสมุดมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 10 ปี 

 7.2.3 ปริญญาโทสาขาวิชาอืนทีเกียวขอ้งและผ่านการพฒันาทางวิชาชีพบรรณารักษ์ศาสตร์และ

สารนิเทศศาสตร์หรือสารสนเทศศาสตร์  ไม่น้อยกวา่ 120 ชวัโมงหรือมีประสบการณ์ทีเกียวขอ้งกบัห้องสมุด

มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 12 ปี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

204 

 

 

 7.3 บุคลากรห้องสมุดควรไดรั้บมอบหมายให้รับผิดชอบงานของห้องสมุดประชาชนอนัประกอบดว้ย

งานหลกัคือ งานบริหารและธุรการ  งานพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ  งานวิเคราะห์สารสนเทศ  งานบริการ  งาน

วารสารและหนงัสือพิมพ ์ งานเทคโนโลยสีารสนเทศ  งานส่งเสริมการอ่านและการคน้ควา้  การส่งเสริมกิจกรรม

การเรียนรู้และให้การศึกษาผูใ้ช ้ งานห้องสมุดเคลือนที  งานบริการชุมชน  งานขอ้มูลทอ้งถินและงานสิงพิมพ์

ลกัษณะพิเศษ  โดยคาํนึงถึงความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคล 

 7.4. จาํนวนบุคลากรห้องสมุดประชาชน  คาํนวณตามรายหัวประชากรในท้องถินทีรับผิดชอบการ

บริการ  จาํนวนประชากร 2,500 คนต่อบุคลากรเต็มเวลา 1 คน และในจาํนวนนีหนึงในสามควรเป็นบรรณารักษ์

วิชาชีพ  ทงันีจาํนวนอาจแตกต่างกนัไปตามปัจจยัดา้นระบบการบริหารและโครงสร้าง  จาํนวนและขนาดของ

อาคาร  การออกแบบอาคาร  บริการทีมีจาํนวนผูใ้ชแ้ละการใชห้อ้งสมุดประชาชนแต่ละแห่ง 

7.5 ห้องสมุดประชาชนควรมีระบบการบริหารงานบุคคล  มีกลไกและกระบวนการดาํเนินงานการ

คดัเลือก  บรรจุ  แต่งตงัและประเมินผลบุคลากรอยา่งมีระบบตามมาตรฐานการกาํหนดตาํแหน่งและความตอ้งการ

ของหน่วยงานเจา้สงักดัโดยยดึหลกัธรรมาภิบาลและผลิตภาพของบุคลากร 

7.6 บุคลากรวิชาชีพควรมีโอกาสความกา้วหนา้เท่าเทียมกบับุคลากรวิชาชีพในลกัษณะงานเดียวกนัใน

สงักดัหน่วยงานอืนและควรไดรั้บการส่งเสริมใหเ้ป็นสมาชิกสมาคมวชิาชีพ 

7.7 ห้องสมุดประชาชนควรมีแผนพฒันาบุคลากรเชิงยทุธศาสตร์   โดยมีการจดัสรรงบประมาณเพือ

พฒันาบุคลากรในแต่ละปีร้อยละ 0.5-1 ของงบประมาณทีไดรั้บ รวมทงับุคลากรทุกคนควรมีโอกาสเขา้ร่วม

กิจกรรมการพฒันาบุคลากรไม่นอ้ยกวา่ปีละ 2 ครัง เพือใหบุ้คลากรสามารถตามทนัความเปลียนแปลงทางวิชาการ

และวชิาชีพและความกา้วหนา้ของเทคโนโลย ี

7.8 ห้องสมุดประชาชนควรมีอาสาสมคัรซึงเป็นประชาชนในทอ้งถิน  ข่ายการดาํเนินงานห้องสมุด

ประชาชนตามความเหมาะสมกบัความรู้  ความสามารถของอาสาสมคัรและความตอ้งการของห้องสมุดประชาชน

แต่ละแห่ง  โดยเฉพาะการสร้างเครือข่ายสมาชิกสัมพนัธ์ ทงันี ห้องสมุดประชาชนควรจัดให้ความรู้เบืองตน้

เกียวกบังานหอ้งสมุดประชาชนก่อนปฏิบติังาน 
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หมวด 8 

อาคาร  สถานทีและครุภณัฑ ์

 อาคาร  สถานทีและครุภณัฑ์ของห้องสมุดประชาชนช่วยสร้างบรรยากาศส่งเสริมการใชบ้ริการของ

หอ้งสมุดและการเรียนรู้  และเอืออาํนวยความสะดวกแก่ผูใ้ช ้

 8.1 หอ้งสมุดประชาชนควรตงัอยูใ่นศูนยก์ลางชุมชน  การคมนาคมสะดวก  อาจเป็นอาคารเอกเทศหรือ

เป็นส่วนหนึงของอาคาร  สภาพแวดลอ้มทางดา้นกายภาพของห้องสมุดมีความสวยงาม  มีพืนทีเพียงพอต่อการ

จดัเก็บทรัพยากรสารสนเทศ  การบริการผูใ้ชแ้ละการปฏิบติังานของบุคลากร 

 8.2 การออกแบบอาคาร  สถานทีและครุภณัฑ ์ควรคาํนึงถึงลกัษณะพิเศษของห้องสมุดความเหมาะสม

และการอาํนวยความสะดวกแก่ผูใ้ชบ้ริการโดยเฉพาะกลุ่มเด็ก  ผูสู้งอาย ุ ผูด้อ้ยโอกาส  ตลอดจนความสวยงาม  

และความตอ้งการใชง้านในอนาคต 

 8.3 หอ้งสมุดประชาชน ควรดาํเนินการดา้นอาคาร  สถานทีและครุภณัฑอ์ยา่งเหมาะสมโดยใชม้าตรฐาน

ดา้นการก่อสร้างและการออกแบบอาคาร  และมาตรฐานครุภณัฑ์ทีเกียวขอ้งเป็นหลกั  ควบคู่กบัหลกัการทาง

วิชาชีพบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์โดยคาํนึงถึงความก้าวหน้าตลอดจนการเปลียนแปลงด้าน

เทคโนโลย ี

 8.4 อาคารห้องสมุดประกอบดว้ยพืนทีสาํหรับจดัเก็บทรัพยากรสารสนเทศ  มุมทรัพยากรสารสนเทศ

เฉพาะ  ห้องปฏิบติังานและทีนงัทาํงานของบุคลากร  พืนทีบริการและพืนทีนงัอ่านหนังสือสําหรับเด็ก เยาวชน

และผูใ้หญ่  ทีนงัศึกษาเดียว  ห้องศึกษากลุ่ม  ห้องประชุม  พืนทีสาํหรับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  

เครืองมือและสิงอาํนวยความสะดวกในการบริการ  มุมอเนกประสงค ์ หอ้งนาํและพืนทีวา่ง 

 8.5 อาคารห้องสมุดประชาชนควรมีระบบรักษาความปลอดภยั  ระบบป้องกันสาธารณภยั  ระบบ

ควบคุมอุณหภูมิและความชืนและแสงสวา่งทีเหมาะสม 

 8.6 ห้องสมุดประชาชนควรมีครุภณัฑที์จาํเป็นสาํหรับการปฏิบติังานของบุคลากรและการบริการผูใ้ช้

อยา่งเพียงพอและจดัหาเพิมเติมตามความเหมาะสมโดยใหมี้ลกัษณะและขนาดตามมาตรฐาน 

 8.7 บรรณารักษค์วรมีส่วนร่วมในการออกแบบ  การจดัพืนทีอาคารสถานที  การจดัซือจดัจา้งหรือตรวจ

รับอาคาร สถานทีและครุภณัฑแ์ละการจดัการสภาพแวดลอ้มของหอ้งสมุดประชาชน 
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หมวด9 

การสือสารและประชาสมัพนัธ์ 

 การสือสารและการประชาสมัพนัธ์เป็นเครืองมือสาํคญัในการบริหารจดัการ  ช่วยสร้างความเขา้ใจอนัดี

และความร่วมมือร่วมใจระหวา่งบุคลากรห้องสมุด  และห้องสมุดประชาชนกบัชุมชน  ตลอดจนภาพลกัษณ์ทีดี

ของห้องสมุด  ห้องสมุดประชาชนควรเป็นความภาคภูมิใจของประชาชนในทอ้งถินและประชาชนตอ้งการเป็น

สมาชิก 

 9.1 ห้องสมุดประชาชนควรจดัระบบการสือสารและประชาสัมพนัธ์ทงัภายในและภายนอกองค์กร   

และจดัทาํแผนการสือสารและประชาสัมพนัธ์ เป็นส่วนหนึงของแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรให้สอดคลอ้งกับ

หน่วยงานเจา้สงักดัและองคก์รส่วนทอ้งถิน 

 9.2 หอ้งสมุดประชาชนควรเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการบริหารจดัการ

และการดาํเนินงานหอ้งสมุดประชาชน 

 9.3 ห้องสมุดประชาชนควรประชาสัมพนัธ์การบริการและกิจกรรมห้องสมุดในเชิงรุกผ่านสือทุก

รูปแบบ  โดยเฉพาะสือชุมชน  วทิยชุุมชนและหนงัสือพิมพท์อ้งถิน 

 9.4 ห้องสมุดประชาชนควรจดักิจกรรมประชาสัมพนัธ์ทีหลากหลาย และต่อเนืองโดยคาํนึงถึงความ

เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย  และสภาพทอ้งถิน 

 9.5 ห้องสมุดประชาชนควรสร้างความสัมพนัธ์อนัดีและความพึงพอใจให้กบัผูรั้บบริการ  ผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสีย  ประชาชนและองคก์ร  โดยเฉพาะสถาบนัในทอ้งถิน 
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มาตรฐานห้องสมุดพ.ศ. 2549 

ประกาศสมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถมัภส์มเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ     สยามบรม

ราชกมุารีเรืองมาตรฐานหอ้งสมุดพ.ศ. 2549 

มาตรฐานหอ้งสมุด พ.ศ.2549 จดัทาํขึนเพือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการจดัการศึกษาเพือพฒันาสงัคมไทย

ใหเ้ป็นสงัคมแห่งความรู้และการเรียนรู้ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และทีแกไ้ขเพิมเติม 

(ฉบบัที2) พ.ศ.2545 เพือการตอบสนองการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยคีวามตอ้งการของ

บุคคลและสงัคมเพือส่งเสริมคุณภาพและพฒันาหอ้งสมุดใหเ้ป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติมีเกณฑแ์ละแนว

ทางการบริหารจดัการหอ้งสมุดสู่มาตรฐานสากลสมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถมัภส์มเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกมุารีจึงกาํหนดมาตรฐานหอ้งสมุดไวด้งันี 

ขอ้ 1 ประกาศนีเรียกวา่ "ประกาศสมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถมัภส์มเดจ็พระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกมุารเรือง มาตรฐานหอ้งสมุด พ.ศ. 2549 

ขอ้ 2 ใหใ้ชป้ระกาศนี ถดัจากวนัประกาศ เป็นตน้ไป 

ขอ้ 3 ในประกาศนี 

หอ้งสมุดหมายถึงแหล่งการเรียนรู้ทงัภาครัฐและเอกชนทีจดัตงัเพือเป็นแหล่งการเรียนรู้ ใหบ้ริการ

ทรัพยากรสารสนเทศ อาจมีชือเรียกวา่หอสมุด หอ้งสมุด สาํนกัหอสมุด สถาบนัวทิยบริการ ศูนยบ์รรณสาร ศูนย์

สารสนเทศสาํนกัวทิยบริการ หรือชืออืนใดทีมีภารกิจในทาํนองเดียวกนั 

บุคลากร หมายถึง บุคคลทีปฏิบติังานในหอ้งสมุด มีหนา้ทีแตกต่างกนัตามภาระงานมีจุดมุ่งหมายในการ

ปฏิบติังาน เพือจดัเก็บ รวบรวมดาํเนินงานดา้นเทคนิคและบริการสารสนเทศ บุคลากรทีจาํเป็นประกอบดว้ย

ผูบ้ริหารหอ้งสมุด ผูป้ฏิบติังานในระดบัวชิาชีพบรรณรักษศ์าสตร์ สารนิเทศศาสตร์สารสนเทศศาสตร์ หรือชืออืน

ใดดา้นหอ้งสมุดและผูอื้นใดทีมีพืนฐานความรู้ทางวชิาการดา้นอืนทีจาํเป็นสาํหรับการปฏิบติังานในหอ้งสมุด 

ผูรั้บบริการ หมายถึง กลุ่มเป้าหมายทีหอ้งสมุดตอ้งใหบ้ริการ 

ขอ้ 4 กาํหนดมาตรฐานหอ้งสมุด พ.ศ. 2549  ดงัต่อไปนี 
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หมวด 1    

วสัิยทศัน์  พนัธกจิ  เป้าหมาย   และยุทธศาสตร์ 

วสิยัทศัน์ 

             หอ้งสมุดเป็นพลงัขบัเคลือนสงัคมไปสู่สงัคมแห่งความรู้และการเรียนรู้ 

พนัธกิจ 

             1. พฒันาหอ้งสมุดใหเ้ป็นแหล่งความรู้และการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

             2. พฒันาบุคลากรหอ้งสมุดใหมี้ศกัยภาพ และสมรรถภาพทางวชิาการและวชิาชีพ 

             3. พฒันาทรัพยากรสารสนเทศใหส้อดคลอ้งกบัความกา้วหนา้ และความตอ้งการของสงัคม 

             4. พฒันาบริการสารสนเทศใหมี้คุณภาพและส่งเสริมทกัษะการเขา้ถึงแหล่งสารสนเทศของผูรั้บบริการ 

            5. พฒันาการบริหารจดัการใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เป้าหมาย 

             1. เพือใหมี้บริการหอ้งสมุดอยา่งทวัถึงและผูรั้บบริการพึงพอใจ 

             2. เพือใหมี้บุคลากรทีมีศกัยภาพและสมรรถภาพทางวชิาการและวชิาชีพทีเหมาะสมตามอตัราส่วนที

สอดคลอ้งกบัลกัษณะและปริมาณงาน 

             3. เพือใหมี้ทรัพยากรสารสนเทศหลากหลายรูปแบบ สอดคลอ้งกบัหลกัการจดัการศึกษาเพือสร้างสงัคม

แห่งความรู้และการเรียนรู้ 

             4. เพือใหมี้กิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ และการนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันาตนและ

สงัคม 

           5. เพือใหมี้การจดัการทรัพยากรดา้นอาคาร สถานทีและสิงอาํนวยความสะดวกต่างๆแก่ผูรั้บบริการ อยา่ง

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ยทุธศาสตร์ 

             1. จดักิจกรรมบริการและส่งเสริมการอ่านอยา่งเป็นรูปธรรมตามนโยบายของรัฐ 

             2. เสนอใหมี้กฎหมายระเบียบ ขอ้บงัคบั ในการสร้าง สนบัสนุนและพฒันาหอ้งสมุด 

             3. กาํหนดมาตรฐานหอ้งสมุดทงัมาตรฐานกลางมาตรฐานหอ้งสมุดแต่ละประเภทมาตรฐานงานเทคนิค 

และทางเทคโนโลยทีีเกียวขอ้ง 
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             4. พฒันาศกัยภาพและสมรรถภาพของบุคลากรหอ้งสมดุอยา่งต่อเนือง 

             5. พฒันาเครือข่ายและความร่วมมือระหวา่งหอ้งสมุด 

             6. ส่งเสริมใหมี้การประกนัคุณภาพหอ้งสมุด 

            7. สร้างและส่งเสริมกลไกการตลาดการสือสาร และการประชาสมัพนัธ์หอ้งสมุด 

หมวด 2  

การบริหาร 

หอ้งสมุดมีหนา้ทีหลกัในการบริหารจดัการทรัพยากรและบริการสารสนเทศตามนโยบายเป้าหมายและ

โครงสร้างขององคก์รโดยมีคณะกรรมการกาํหนดนโยบายในการพฒันาและประเมินผลการดาํเนินงานมีผูบ้ริหาร

หอ้งสมุดและบุคลากรหอ้งสมุดทาํหนา้ทีตามภาระงานหอ้งสมุดคณะกรรมการบริหารหอ้งสมุดประกอบดว้ย 

ผูบ้ริหาร ผูป้ฏิบติังานและผูรั้บบริการหอ้งสมุดหรือชุมชน เพือการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการทีดีโดยมุ่งเนน้

การพฒันาคุณภาพใหเ้กิดประโยชน์แก่ผูใ้หบ้ริการและผูรั้บบริการ 

หมวด 3  

งบประมาณ 

หอ้งสมุดควรไดรั้บงบประมาณจากองคก์รเจา้สงักดัอยา่งพอเพียงและจดัหารายไดอื้นใหส้ามารถ

ดาํเนินงานตามเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพงบประมาณของหอ้งสมุดควรแยกเป็นอิสระจากงบประมาณ

ส่วนรวมของพระองคร์ายไดที้ไดจ้ากกิจกรรมและบริการของหอ้งสมุดควรสงวนไวเ้ป็นค่าใชจ่้ายเพือการพฒันา

หอ้งสมุดนอกเหนือจากงบประมาณทีไดรั้บจากเจา้สงักดั 

หมวด 4 

บุคลากร 

หอ้งสมุดควรมีบุคลากรทีมีวฒิุ คุณสมบติั และอตัรากาํลงัตามความจาํเป็นสอดคลอ้งกบันโยบาย

เป้าหมายขององคก์ร การพิจารณาจาํนวนและคุณสมบติัของบุคลากรตอ้งคาํนึงถึงจาํนวนผูรั้บบริการ ทรัพยากร 

เทคโนโลย ีและบริการสารสนเทศของหอ้งสมุดการกาํหนดคุณวฒิุ คุณสมบติั หนา้ทีความรับผดิชอบและจาํนวน

บุคลากรใหเ้ป็นไปตามประกาศมาตรฐานของหอ้งสมุดแต่ละประเภทควรพิจารณาใหมี้ตาํแหน่งบุคลากรดา้น

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสารเพือพฒันาระบบงานเทคโนโลยสีารสนเทศของหอ้งสมุดและกาํหนดใหมี้

การพฒันาบุคลากรอยา่งต่อเนืองทนัต่อความกา้วหนา้ทางวชิาการและเทคโนโลย ี
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หมวด 5 

ทรัพยากรสารสนเทศ 

หอ้งสมุดควรกาํหนดนโยบายและหลกัเกณฑก์ารจดัหาเพือเพิมจาํนวนทรัพยากรสารสนเทศอยา่งมี

ระบบและต่อเนืองสอดคลอ้งกบันโยบายและเป้าหมายขององคก์รภายใตบ้ริบทของชุมชนและสงัคมหอ้งสมุดตอ้ง

จดัหาและรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศหลากหลายรูปแบบทงัสือสิงพิมพสื์อโสตทศัน์ และสือโสต

อิเลก็ทรอนิกส์ใหค้รอบคลุมและทนัต่อความกา้วหนา้ทางวชิาการและเทคโนโลยแีละมีการจดัเก็บอยา่งเป็นระบบ

เพือใหผู้รั้บบริการสามารถสืบคน้และเขา้ถึงสารสนเทศไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว 

หมวด 6 

อาคาร สถานทแีละครุภณัฑ์ 

              อาคาร สถานทีหอ้งสมุดควรตงัอยูบ่ริเวณศูนยก์ลางชุมชนมีการออกแบบอยา่งเหมาะสมตามมาตรฐาน

ทางสถาปัตยกรรมและวศิวกรรมบุคลากรหอ้งสมุดมีส่วนร่วมในการออกแบบโดยคาํนึงถึงความตอ้งการของผู ้

ใหบ้ริการและผูรั้บบริการทุกกลุ่มเป้าหมายและการขยายพืนทีในอนาคตควรมีพืนทีปฏิบติัการและพืนทีบริการ

ดา้นเทคโนโลย ีหอ้งเก็บวสัดุอุปกรณ์ หอ้งนาํและอืนๆตามความเหมาะสมครุภณัฑห์อ้งสมุดควรไดม้าตรฐานและ

เพียงพอสาํหรับการปฏิบติังานและการจดัเก็บทรัพยากรสารสนเทศมีระบบควบคุมอุณหภูมิ ความชืน การระบาย

อากาศ แสงสวา่ง เสียงระบบป้องกนัสาธารณะภยัอยา่งเหมาะสมและไดม้าตรฐานเพือป้องกนัและบาํรุงรักษา

ทรัพยากรสารสนเทศมิใหเ้กิดชาํรุดเสียหายก่อนเวลาอนัสมควร 

หมวด 7 

การบริการ 

หอ้งสมุดควรมีบริการพืนฐาน และบริการอืนๆ ตามความเหมาะสม ในรูปแบบทีหลากหลายมีระเบียบ

การใหบ้ริการเพือใหผู้รั้บบริการทุกกลุ่มเป้าหมายไดรั้บการบริการอยา่งเสมอภาคสามารถเขา้ถึงทรัพยากร

สารสนเทศไดอ้ยา่งรวดเร็วตามความตอ้งการโดยใชเ้ทคโนโลยทีีทนัสมยัมีการนาํกลยทุธ์การตลาดและการ

ประชาสมัพนัธ์มาใชใ้นการจดับริการและกิจกรรมหอ้งสมุดเชิงรุก 
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หมวด 8  

เครือข่ายและความร่วมมอืระหว่างห้องสมุด 

หอ้งสมุดควรสร้างพนัธมิตรและเครือข่ายความร่วมมือระหวา่งหอ้งสมุดและการเรียนรู้อืนเพือ

สนบัสนุนแห่งความรู้และการเรียนรู้ และการใชท้รัพยากรสารสนเทศร่วมกนั 

หมวด 9  

การประเมนิคุณภาพห้องสมุด 

หอ้งสมุดควรมีระบบประกนัคุณภาพและตวัชีวดัเพือใชใ้นการประเมินคุณภาพและพฒันาศกัยภาพในการบริหาร

จดัการหอ้งสมุด 

                                                         ประกาศ ณ วนัที 28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2549 

                                                         (ศาสตราจารย ์คุณหญิงแมน้มาส ชวลิต) 

นายกสมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทย 
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ภาคผนวก  จ 

ข้อมูลจากเอกสาร  เวบ็ไซต์  และงานวจัิยทเีกยีวข้องกบัห้องสมุดชุมชน 

ในประเทศและต่างประเทศ จํานวน  200  เรือง 
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ตารางที  3 แสดงขอ้มูล  จากเอกสาร  เวบ็ไซต ์และงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัหอ้งสมุดชุมชน         ใน

ประเทศ  จาํนวน  90  เรือง 
 

ลาํดบัที ชือเรือง ประเภท 

1 บทบาทของบรรณารักษต่์อการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ บทความ 

2 หอ้งสมุดเด็กสวนดอกคูน ขอ้มูล 

3 เวยีร์สาํนึกรักบา้นเกิด ข่าว/ประชาสัมพนัธ์ 

4 หอ้งสมุดบา้นนิทานบา้นหลงัทีสามในชุมชนคลองเตย ขอ้มูล 

5 หอ้งสมุดเด็กและครอบครัวหมู่บา้นธารทิพย ์ ข่าว/ประชาสัมพนัธ์ 

6 อ่างเก็บนาํห้วยวงัหนอง ข่าว/ประชาสัมพนัธ์ 

7 หอ้งสมุดชุมชนหนองผาํ ขอ้มูล 

8 หอ้งสมุดชุมชนวดัยา่นยาว ข่าว/ประชาสัมพนัธ์ 

9 หอ้งสมุดชุมชนหาดใหญ่/มูลนิธิพนัธกิจชุมชน ข่าว/ประชาสัมพนัธ์ 

10 เชิญเป็นเจา้ภาพสร้างห้องสมุดชุมชนบา้นดอนยานาง ข่าว/ประชาสัมพนัธ์ 

11 หอ้งสมุดทีปาย Book- Garden.com หอ้งสมุดชุมชนเล็ก ๆ ข่าว/ประชาสัมพนัธ์ 

12 อาสาสร้างสือเพือศุนยก์ารเรียนรู้ชุมชนตาํบลคึกคกั ขอ้มูล 

13 หอ้งสมุดชุมชนอาํเภอบรรพตพิสัยจงัหวดันครสวรรค์ ขอ้มูล 

14 หอ้งสมุดชุมชนตาํบลฉลอง ขอ้มูล 

15 หมอประเวศแนะรัฐบาลสร้างหอ้งสมุดชุมชน 80,000 แห่ง ข่าว/ประชาสัมพนัธ์ 

16 

ขอเชิญร่วมบริจาคหนงัสือใหก้บัโรงเรียนและหอ้งสมุด

ชุมชน ข่าว/ประชาสัมพนัธ์ 

17 หอ้งสมุดชุมชนซอยกิงจนัทน์ ขอ้มูล 

18 จาํนวนบา้นหนงัสือของกรุงเทพมหานคร ขอ้มูล 

19 หอ้งสมุดมิติใหม่ บทความ 

20 หอ้งสมุดสิกขาเอเชียชุมชนสวนพลู ขอ้มูล 

21 

แนวโนม้การพฒันารูปแบบหอ้งสมุดประชาชนในฐานสังคม

ฐานความรู้ ใน พ.ศ. 2560 งานวจิยั 

22 กศน.อาํเภอบางนารางหวา้ ขอ้มูล 
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ตารางที  3 แสดงขอ้มูล  จากเอกสาร  เวบ็ไซต ์และงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัหอ้งสมุดชุมชนใน

ประเทศ  จาํนวน  90  เรือง (ต่อ) 
 

ลาํดบัที ชือเรือง ประเภท 

23 

แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสารของ

กระทรวงศึกษาธิการ ขอ้มูล 

24 จงัหวดัน่านเปิดศูนยก์ารเรียนรู้ ICT ชุมชนฯ ข่าว/ประชาสัมพนัธ์ 

25 

การประเมินโครงการพฒันาหอ้งสมุดประชาชนใหเ้ป็น

ศูนยก์ลางการเรียนรู้ตลอดชีวิต งานวจิยั 

26 คาํแถลงนโยบายของนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาไพร ข่าว/ประชาสัมพนัธ์ 

27 คาํแถลงนโยบายของนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสัมฤทธิ ข่าว/ประชาสัมพนัธ์ 

28 

โครงการวฒันธรรมไทยสายใยชุมชนวดัธาตุประสิทธ์ ตาํบล

นาหวา้ ข่าว/ประชาสัมพนัธ์ 

29 การเคหะแห่งชาติสร้างห้องสมุดชุมชน ข่าว/ประชาสัมพนัธ์ 

30 ประเวศวะสี ชีคนไทยรักการอ่านจะแกปั้ญหาไดง่้าย ข่าว/ประชาสัมพนัธ์ 

31 โครงการวฒันธรรมไทยสายใยชุมชนอาํเภอหนองบวัลาํภู ขอ้มูล 

32 คาํแถลงนโยบายของนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสามตุ่ม ขอ้มูล 

33 หอ้งสมุดชุมชนกรุงเทพมหานคร ขอ้มูล 

34 เทศบาลตาํบลท่าผาเปิดห้องสมุดชุมชน ข่าว/ประชาสัมพนัธ์ 

35 โครงการจดัสร้างหอ้งสมุดชุมชนวดัเลขธรรมกิตต ์ ข่าว/ประชาสัมพนัธ์ 

36 กทม.เดินหนา้เปิดห้องสมุดเพือการเรียนรู้ฯ ข่าว/ประชาสัมพนัธ์ 

37 โครงการห้องสมุดเด็กและครอบครัวภาค 3340 ขอ้มูล 

38 หอ้งสมุดรังสรรคปั์ญญาไทย ขอ้มูล 

39 หอ้งสมุดชุมชนสุดหรู...แต่ร้าง ขอ้มูล 

40 หอ้งสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง ขอ้มูล 

41 เป่า จินจงส่งมอบหอ้งสมุดชุมชนยทุธจนัทิมาธร ข่าว/ประชาสัมพนัธ์ 

42 บา้นหนงัสือวดัแคนางเลง้ ขอ้มูล 

43 ความรู้วงิไดข้องนิสสัน ข่าว/ประชาสัมพนัธ์ 

44 หอ้งสมุดอารียว์ดัโกสินารายณ์ ข่าว/ประชาสัมพนัธ์ 

45 หอ้งสมุดเสริมปัญญา ขอ้มูล 
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ตารางที  3 แสดงขอ้มูล  จากเอกสาร  เวบ็ไซต ์และงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัหอ้งสมุดชุมชนใน

ประเทศ  จาํนวน  90  เรือง (ต่อ) 
 

ลาํดบัที ชือเรือง ประเภท 

46 หอ้งสมุดเนลสันเฮส์ ขอ้มูล 

47 หอ้งสมุดโพทะเลห้องสมุดทีเป็นมากกวา่หอ้งสมุด บทความ 

48 หอ้งสมุดชุมชนวดัมงคลโกวิทาราม ขอ้มูล 

49 ครอบครัวนกขมินสร้างห้องสมุดบา้นดิน ข่าว/ประชาสัมพนัธ์ 

50 หอ้งสมุดรถไฟของกองตาํรวจรถไฟเชิงสะพานนพวงษ์ ขอ้มูล 

51 

ศูนยก์ารเรียนรู้จนัเจริญเป็นห้องสมุดสาธารณะทีสร้างขึน

โดยเอกชน ขอ้มูล 

52 

การวจิยัการพฒันาห้องสมุดประชาชนมีชีวติจงัหวดั

มุกดาหาร งานวจิยั 

53 

รูปแบบการบริหารจดัการห้องสมุดประชาชนจงัหวดั

อุทยัธานี งานวจิยั 

54 หอ้งสมุดชุมชนเพือการท่องเทียว :โครงการตน้แบบสาํหรับ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลสุเทพ งานวจิยั 

55 พฒันารูปแบบศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนเพือการเรียนรู้ตลอดชีวติ งานวจิยั 

56 

สมาคมไทสร้างสรรคห์้องสมุดเด็กและครอบครัว จ.

ขอนแก่น ขอ้มูล 

57 มูลนิธิหอ้งสมุดครอบครัว ขอ้มูล 

58 ชืนชมหอ้งสมุดเดลินิวส์โครงการเดลินิวส์ส่งต่อของขวญั ข่าว/ประชาสัมพนัธ์ 

59 หอ้งสมุดชุมชนบา้นผาจนัทร์ ข่าว/ประชาสัมพนัธ์ 

60 การสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวติฯ ขอ้มูล 

61 โครงการพฒันาศูนยก์ารเรียนรู้ห้องสมุดวดัประมวล ข่าว/ประชาสัมพนัธ์ 

62 กศน.เปิดห้องสมุดประจาํตาํบล ขอ้มูล 

63 นโยบาย กศน.ตาํบล ขอ้มูล 

64 หอ้งสมุดเทศบาลตาํบลแหลมฉบงั ข่าว/ประชาสัมพนัธ์ 

65 หอ้งสมุดตลาดโตรุ่้งกาฬสินธ์ุ ข่าว/ประชาสัมพนัธ์ 

66 บา้นหนงัสือในเคหะชุมชนบางบวั ข่าว/ประชาสัมพนัธ์ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที  3 แสดงขอ้มูล  จากเอกสาร  เวบ็ไซต ์และงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัหอ้งสมุดชุมชน    ใน

ประเทศ  จาํนวน  90  เรือง (ต่อ) 
 

ลาํดบัที ชือเรือง ประเภท 

67 

คาํแถลงนโยบายของนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล    

ศรีสัชนาลยั ข่าว/ประชาสัมพนัธ์ 

68 

คาํแถลงนโยบายของนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้น

ขาว ข่าว/ประชาสัมพนัธ์ 

69 เปิดอุทยานการเรียนรู้ยะลา ขอ้มูล 

70 โครงการห้องสมุดชุมชนมหาวทิยาลยัเกษตร ขอ้มูล 

71 

โครงการห้องสมุดนิทาเด็กและครอบครัวเทศบาลเมืองท่า

ขา้ม ข่าว/ประชาสัมพนัธ์ 

72 โครงการ ICT ชุมชน ข่าว/ประชาสัมพนัธ์ 

73 พลิกโฉมหอ้งสมุดประชาชนใหมี้ชีวติ บทความ 

74 

การพฒันารูปแบบศูนยก์ารเรียนรู้ตลอดชีวติในประเทศไทย

และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว งานวจิยั 

75 นาวาแห่งการเรียนรู้ ขอ้มูล 

76 หอ้งสมุดชุมชนเกาะกกเทศบาลมาบตาพุด ข่าว/ประชาสัมพนัธ์ 

77 บา้นหนงัสือกรุงเทพมหานคร ขอ้มูล 

78 บา้นหนงัสือชินเขต 1 ขอ้มูล 

79 แผนปฏิบติังาน 4 ปีกระทรวงศึกษาธิการ ขอ้มูล 

80 ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยการสร้างสังคมการอ่านหนงัสือ ขอ้มูล 

81 หอ้งสมุดตาํบลปิงหลวง ข่าว/ประชาสัมพนัธ์ 

82 กศน.พระยนืพฒันาห้องสมุดชุมชนตาํบล 3 ดี ข่าว/ประชาสัมพนัธ์ 

83 อบต.พงัเทียม เปิดห้องสมุดประชาชนฯ ข่าว/ประชาสัมพนัธ์ 

84 CAP-SMART Model:ศูนยก์ลางความรู้คู่ชุมชน งานวจิยั 

85 หอ้งสมุดรถไฟเชียงราย ข่าว/ประชาสัมพนัธ์ 

86 หอ้งสมุดชุมชนเชือเพลิง ข่าว/ประชาสัมพนัธ์ 

87 หอ้งสมุดรถไฟและพิพิธภณัฑร์ถไฟเพือประชาชน ขอ้มูล 

88 หอ้งสมุดชุมชนตาํบลบา้นสวน ขอ้มูล 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที  3 แสดงขอ้มูล  จากเอกสาร  เวบ็ไซต ์และงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัหอ้งสมุดชุมชน            ใน

ประเทศ  จาํนวน  90  เรือง (ต่อ) 
 

ลาํดบัที ชือเรือง ประเภท 

89 หอ้งสมุดซอยพระนาง ขอ้มูล 

90 

โครงการวจิยัและพฒันาตน้แบบแหล่งสารสนเทศดิจิทลัสู่

หอ้งสมุดชุมชน ข่าว/ประชาสัมพนัธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที  4  แสดงขอ้มูล  จากเอกสาร  เวบ็ไซต ์และงานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัหอ้งสมุดชุมชน            

ในต่างประเทศ  จาํนวน  110  เรือง  

ลาํดบั

ที 
ชือเรือง 

ประเภทขอ้มูล 

1 BUNKO : A private  children ‘s library in Japan : A Short 

Introduction  to  Bunko 

งานวจิยั 

2 Prakash  Community Library ข่าว/ประชาสัมพนัธ์ 

3 Improving &Delivering Effective Library Services for 

Aboriginal Peoples in Saskatchewan 

งานวจิยั 

4 Best Small Library in America 2008: Chelsea District Library-

A Michigan Model 

ข่าว/ประชาสัมพนัธ์ 

5 The community library in Scottish history งานวจิยั 

6 Malibu Community Library งานวจิยั 

7 Public libraries in New Zealand ข่าว/ประชาสัมพนัธ์ 

8 Library Collection Development and its Social Responsibility: 

Case Study of  KanalIlmu Library 

งานวจิยั 

9 Modelling  the rural  community library  Characteristics of the 

Kitengesa Library in rural Uganda 

งานวจิยั 

10 The Role of Public Library in Thailand as the Learning Center 

for Rural Community 

งานวจิยั 

11 Richland Community Library ข่าว/ประชาสัมพนัธ์ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที  4  แสดงขอ้มูล  จากเอกสาร  เวบ็ไซต ์และงานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัหอ้งสมุดชุมชน            

ในต่างประเทศ  จาํนวน  110  เรือง (ต่อ) 
ลาํดบั

ที 
ชือเรือง 

ประเภทขอ้มูล 

12 LOGAN HEIGHTS BRANCH LIBRARY, COMMUNITY 

LIBRARY NEEDS ASSESSMENT 

งานวจิยั 

13 Recruitment and Retention of Personnel Directing Rural 

Libraries: A Review of Literature in Preparation of a Study for 

Idaho 

งานวจิยั 

14 “Punching Above Our Weight:A Small Scottish Library 

Service joins the Global Community” 

งานวจิยั 

15 Programming and Design of the Rwinkwavu Library and 

Learning Center 

งานวจิยั 

16 Panmure (Mt Wellington) Community Library ข่าว/ประชาสัมพนัธ์ 

17 Rotherham The Unofficial Website An unofficial website 

about the Town and Borough of Rotherham 

ข่าว/ประชาสัมพนัธ์ 

18 Community Library in Sunbury, Ohio ข่าว/ประชาสัมพนัธ์ 

19 ICT training for LIS professionals in Pakistan: a needs 

assessment 

ข่าว/ประชาสัมพนัธ์ 

20 Recruitment and Retention of Personnel Directing Rural 

Libraries: A Review of Literature in Preparation of a Study for 

Idaho 

ข่าว/ประชาสัมพนัธ์ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที  4  แสดงขอ้มูล  จากเอกสาร  เวบ็ไซต ์และงานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัหอ้งสมุดชุมชน            

ในต่างประเทศ  จาํนวน  110  เรือง (ต่อ) 

ลาํดบั

ที 
ชือเรือง 

ประเภทขอ้มูล 

21 Information technology in Thai academic libraries: report on a 

surver 

งานวจิยั 

22 The Role of  Information and Public Libraries  In the Learning 

and Development Process 

บทความ 

23 Bunko, the Home and Community Library in Japan: a 

qualitative study 

งานวจิยั 

24 The Freeport Community Library ข่าว/ประชาสัมพนัธ์ 

25 The Friends of the Pittsboro Memorial Library ข่าว/ประชาสัมพนัธ์ 

26 Woodville Community Library ข่าว/ประชาสัมพนัธ์ 

27 Delivering on &apos;Yes&apos: Best Small Library in 

America 2010 

ข่าว/ประชาสัมพนัธ์ 

28 วสิัยทศัน์หอ้งสมุดปี ๒๐๐๐ (Library 2000) ทีนาํไปสู่แผน

แม่บทปฏิรูปหอ้งสมุดสิงคโปร์ 
บทความ 

29 FROM BEER HALLS AND MATERNITY WARDS TO 

PUBLIC LIBRARY… 

บทความ 

30 TOMOSHIBI  LIBRARY ข่าว/ประชาสัมพนัธ์ 

31 Best Small Library in America 2007 ข่าว/ประชาสัมพนัธ์ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที  4  แสดงขอ้มูล  จากเอกสาร  เวบ็ไซต ์และงานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัหอ้งสมุดชุมชน            

ในต่างประเทศ  จาํนวน  110  เรือง (ต่อ) 

ลาํดบั

ที 
ชือเรือง 

ประเภทขอ้มูล 

32 Best Small Library in America 2009  ข่าว/ประชาสัมพนัธ์ 

33 THE  COMMUNITY  LIBRARY Cobleskill ข่าว/ประชาสัมพนัธ์ 

34 The Stockton Springs Community Library  ข่าว/ประชาสัมพนัธ์ 

35 BILL: SOUTH AFRICAN COMMUNITY LIBRARY AND 

INFORMATION SOUTH AFRICAN  

งานวจิยั 

36 The Community Library Officers' Forum held at Northern 

Territory Library 

ข่าว/ประชาสัมพนัธ์ 

37 The boat library of Bangprok community in Thailand งานวจิยั 

38 Bodibeng: To quench the people's thirst from the lake of 

knowledge 

งานวจิยั 

39 The role of Public Libraries in lifelong learning - a Project under the 

section of Public Libraries, IFLA 

บทความ 

40 America n Library Association  งานวจิยั 

41 Let the public influence services, not run  them งานวจิยั 

42 Openmoko  and  READ Global to Deliver  Wiki Reader to 

Rural Community Libraries in Asia 

งานวจิยั 

43 Ang Mo Kio Community Library ข่าว/ประชาสัมพนัธ์ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

222 

 

 

ตารางที  4  แสดงขอ้มูล  จากเอกสาร  เวบ็ไซต ์และงานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัหอ้งสมุดชุมชน            

ในต่างประเทศ  จาํนวน  110  เรือง (ต่อ) 

ลาํดบั

ที 
ชือเรือง 

ประเภทขอ้มูล 

44 Identification of remote leadership patterns in academic and 

public library 

งานวจิยั 

45 Running a business information service for a rural community 

from a public library 

งานวจิยั 

46 Blueprint for Thailand: S&T information  resource  sharing ข่าว/ประชาสัมพนัธ์ 

47 Local Government Managers and Public  Library  Partners for 

a Better  Community 

งานวจิยั 

48 Community leaders  support 'legacy' complex: Project would 

include library,   

งานวจิยั 

49 Fitch Ratings; Fitch Rates Boulder County Nederland  Community  

Library  District, Colorado's  GOs  'BBB+' 

งานวจิยั 

50 Keizer Community Library ข่าว/ประชาสัมพนัธ์ 

51 Library summer reading program set to begin  งานวจิยั 

52 Makiki Community Library งานวจิยั 

53 Community to celebrate opening  of new library บทความ 

54 New community library has grand opening Saturday บทความ 

55 Volunteers power library growth: งานวจิยั 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที  4  แสดงขอ้มูล  จากเอกสาร  เวบ็ไซต ์และงานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัหอ้งสมุดชุมชน            

ในต่างประเทศ  จาํนวน  110  เรือง (ต่อ) 

ลาํดบั

ที 
ชือเรือง 

ประเภทขอ้มูล 

56 The Lee Kong Chian Reference Library ข่าว/ประชาสัมพนัธ์ 

57 PahLeurat Community Library ข่าว/ประชาสัมพนัธ์ 

58 Developing services for local history research through a  

digitization project: a public library case study 

งานวจิยั 

59 Taman Bacaan Community Library ข่าว/ประชาสัมพนัธ์ 

60 Kabala  Community  library ข่าว/ประชาสัมพนัธ์ 

61 หอ้งสมุดชุมชน ณ เมืองสิงคโปร์ ข่าว/ประชาสัมพนัธ์ 

62 หอ้งสมุดชุมชน Nederland ข่าว/ประชาสัมพนัธ์ 

63 เรืองเล่าจากญีปุ่น บทความ 

64 Paddock Lake Community Library ข่าว/ประชาสัมพนัธ์ 

65 New Gainsborough Community Library ข่าว/ประชาสัมพนัธ์ 

66 Queenstown Community Library ข่าว/ประชาสัมพนัธ์ 

67 Definition Information  Literacy in the 21st  Century บทความ 

68 ตน้แบบห้องสมุดของศตวรรษที ๒๑ เมือ "เราทุกคน" คือผูร่้วม

ออกแบบ กรณีศึกษาของ Seattle Public Library  

บทความ 

69 Kimberworth Park Community Library ข่าว/ประชาสัมพนัธ์ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที  4  แสดงขอ้มูล  จากเอกสาร  เวบ็ไซต ์และงานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัหอ้งสมุดชุมชน            

ในต่างประเทศ  จาํนวน  110  เรือง (ต่อ) 

ลาํดบั

ที 
ชือเรือง 

ประเภทขอ้มูล 

70 Mt Albert (St Lukes) Community Library ข่าว/ประชาสัมพนัธ์ 

71 Wayfinding  tools  in  public  library  buildings งานวจิยั 

72 Two-way web pushes door to  information wide open งานวจิยั 

73 Community libraries  By Wong, Heng บทความ 

74 Public libraries  in Canada: an overview งานวจิยั 

75 Dinnington Community Library ข่าว/ประชาสัมพนัธ์ 

76 Woolworth Community Library ข่าว/ประชาสัมพนัธ์ 

77 The Public Library Service: Guidelines for Development บทความ 

78 A Purposeful Library Association For Africa. – The View 

From Ghana.  

งานวจิยั 

79 The South Burlington Community Library ข่าว/ประชาสัมพนัธ์ 

80 Auckland City Libraries' ข่าว/ประชาสัมพนัธ์ 

81 Motueka  Public  Library ข่าว/ประชาสัมพนัธ์ 

82 Tucson Jewish Community Library    บทความ 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที  4  แสดงขอ้มูล  จากเอกสาร  เวบ็ไซต ์และงานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัหอ้งสมุดชุมชน            

ในต่างประเทศ  จาํนวน  110  เรือง (ต่อ) 

ลาํดบั

ที 
ชือเรือง 

ประเภทขอ้มูล 

83 Old library windows frame preservation  debate: Neighbors 

pushing to have  wooden frames renovated instead of replaced 

with more energy efficient models,8s 

บทความ 

84 The National Association for Business Resources Will Salute 

Chicago's Best and  Brightest companies to Work For 

งานวจิยั 

85 Northern Territory Library ข่าว/ประชาสัมพนัธ์ 

86 Farmington Community Library ข่าว/ประชาสัมพนัธ์ 

87 Seneca Public Library District บทความ 

88 Alabama Public Library ข่าว/ประชาสัมพนัธ์ 

89 Albert Carlton-Cashiers Community Library ข่าว/ประชาสัมพนัธ์ 

90 The Richland Library(Annville, Lebanon,…Lebanon  County  

Library  System) 

ข่าว/ประชาสัมพนัธ์ 

91 The best small library in America 2010 ข่าว/ประชาสัมพนัธ์ 

92 Haysville Community Library & the Future of Our City ข่าว/ประชาสัมพนัธ์ 

93 The Friends of the Abington Community Library ข่าว/ประชาสัมพนัธ์ 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที  4  แสดงขอ้มูล  จากเอกสาร  เวบ็ไซต ์และงานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัหอ้งสมุดชุมชน            

ในต่างประเทศ  จาํนวน  110  เรือง (ต่อ) 

ลาํดบั

ที 
ชือเรือง 

ประเภทขอ้มูล 

94 Community Libraries: The Concept and its Application with 

Particular Reference to a South African Community Library 

System  

งานวจิยั 

95 Public libraries and adult dyslexic customers: A model and its 

evaluation  

งานวจิยั 

96 Finnish Library Association : The voice of the libraries ข่าว/ประชาสัมพนัธ์ 

97 Mowbray Gardens Community Library ข่าว/ประชาสัมพนัธ์ 

98 Rawmarsh Community Library ข่าว/ประชาสัมพนัธ์ 

99 Keizer Community Library งานวจิยั 

100 Best Small Library in America. บทความ 

101 Brinsworth Community Library ข่าว/ประชาสัมพนัธ์ 

102 Swinton Community Library ข่าว/ประชาสัมพนัธ์ 

103 Greasbrough Community Library ข่าว/ประชาสัมพนัธ์ 

104 Maltby Community Library ข่าว/ประชาสัมพนัธ์ 

105 Kiveton Park Community Library ข่าว/ประชาสัมพนัธ์ 

106 Thurcroft Community Library ข่าว/ประชาสัมพนัธ์ 
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ตารางที  4  แสดงขอ้มูล  จากเอกสาร  เวบ็ไซต ์และงานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัหอ้งสมุดชุมชน            

ในต่างประเทศ  จาํนวน  110  เรือง (ต่อ) 

ลาํดบั

ที 
ชือเรือง 

ประเภทขอ้มูล 

107 Wath Community Library ข่าว/ประชาสัมพนัธ์ 

108 Wickersley Community Library ข่าว/ประชาสัมพนัธ์ 

109 Thorpe Hesley Community Library ข่าว/ประชาสัมพนัธ์ 

110 Matthews Public Library ข่าว/ประชาสัมพนัธ์ 
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ภาคผนวก  ฉ 

ตัวอย่างแบบบันทกึการรวบรวมเอกสาร 

ประกอบการวจัิยเรืองการพฒันารูปแบบห้องสมุดชุมชนเพอืส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

และ 

แบบบันทกึข้อมูลในการสังเคราะห์สภาพการดําเนินงานโดยทวัไปของห้องสมุดชุมชน                   
ประกอบด้วยองค์ประกอบหลกัและองค์ประกอบย่อยในการสังเคราะห์ข้อมูล 
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ตวัอย่างแบบบนัทกึการรวบรวมเอกสาร 

ประกอบการวจิยัเรืองการพฒันารูปแบบห้องสมุดชุมชนเพอืส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

ลาํดบัที 51 ชือเรือง(ภาษาไทย)ศูนยก์ารเรียนรู้จนัเจริญ 

(ภาษาองักฤษ)- 

ชือผูว้จิยั  ศูนยก์ารเรียนรู้จนัเจริญ 

ส่วนที 1  สถานภาพและขอ้มูลทวัไป จาํนวน  19  ขอ้ 

ขอ้ที สถานภาพและขอ้มูลทวัไป 

1 เพศผูว้จิยั 

    1)  ชาย                                              2 ) หญิง 

2 อายขุองผูว้จิยั 

    1)  21-30   ปี                                   2 ) 31-40   ปี                            

    3)  41-50   ปี                                  4 )  51-60   ปี                            

3 ตาํแหน่งงานของผูว้จิยั 

    1)  ผูบ้ริหาร                                    2 )  ครูผูส้อน                            

    3)  ศึกษานิเทศก ์                            4 )  อืน ๆระบุ..................................                            

4 วฒิุการศึกษาสูงสุดของผูว้จิยั 

    1)  ปริญญาตรี                                  2 ) ปริญญาโท                            

    3)  ปริญญาเอก     
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ตวัอย่างแบบบนัทกึการรวบรวมเอกสาร 

ประกอบการวจิยัเรืองการพฒันารูปแบบห้องสมุดชุมชนเพอืส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

ส่วนที 1  สถานภาพและขอ้มูลทวัไป จาํนวน  19  ขอ้ (ต่อ) 

5 สาขาทีผูว้จิยัศึกษา 

    1)  บริหารการศึกษา                        2 ) หลกัสูตร 

    3)  นโยบาย……                          .   4 )  การสอน 

6 สถาบนั/หน่วยงานศูนยก์ารเรียนรู้จนัเจริญ  อาคาร ประเสริฐ – พวงทอง จนัเจริญ 

7 ปีทีเผยแพร่.......2551.................... 

8 ขอ้มูลจดัอยูใ่นประเภท 

 งานวจิยั 

    1)  เชิงพรรรณนา                              2 ) เชิงทดลอง 

    3)  การวจิยัและพฒันา                      4 )  อืน ๆ....................... 

 บทความทางวชิาการ 

 ขอ้มูล/เนือหา 

 ข่าว 

9 ลกัษณะของตวัอยา่งทีใชใ้นการวจิยั 

    1)  ศึกษากบัประชากร                   2 ) ศึกษากบักลุ่มตวัอยา่ง 
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ตวัอย่างแบบบนัทกึการรวบรวมเอกสาร 

ประกอบการวจิยัเรืองการพฒันารูปแบบห้องสมุดชุมชนเพอืส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

ส่วนที 1  สถานภาพและขอ้มูลทวัไป จาํนวน  19  ขอ้ (ต่อ) 

10 วธีิการไดม้าของกลุ่มตวัอยา่ง 

    1)  มีการสุ่มดว้ยวิธี 

   1.1 ) SimpleRandom Sampling 

   1.2 ) StratifiedRandom Sampling 

   1.3 ) ClusterRandom Sampling 

   1.4 ) Multi- Stage Sampling 

   1.5 ) อืน ๆ............................................................................. 

    2)  ไม่มีการสุ่ม 

   3)  ศึกษากบัประชากร     

11 เครืองมือทีใชใ้นการวจิยั 

   1 ) จาํนวน  1  ชุด                       2 ) จาํนวน  2   ชุด 

  3 ) จาํนวน  3  ชุด                        4 ) จาํนวน  4   ชุด 

  5 ) อืน ๆ............................................................................. 

11 เครืองมือทีใชใ้นการวจิยั(ต่อ) 

ระบุเครืองมือทีใชใ้นการวจิยั 

□   1 ) แบบสอบถาม□3 ) แบบสมัภาษณ์ 

□ 2 ) แบบสงัเกต□4 ) แบบวดั 
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ตวัอย่างแบบบนัทกึการรวบรวมเอกสาร 

ประกอบการวจิยัเรืองการพฒันารูปแบบห้องสมุดชุมชนเพอืส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

ส่วนที 1  สถานภาพและขอ้มูลทวัไป จาํนวน  19  ขอ้ (ต่อ) 

12 การตรวจสอบความตรง(Validity)ของเครืองมือทีใชใ้นการวจิยั 

□   1 ) มี                              □  2 ) ไม่มี 

13 การตรวจสอบความเชือมนั(Reliability)ของเครืองมือทีใชใ้นการวจิยั 

□   1 ) มี                              □  2 ) ไม่มี 

14 วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

□   1 ) ดว้ยตนเอง            □  2 ) ทางไปรษณีย ์

15 สถิติทีใช ้

□   1 ) ร้อยละ(%)                         □   2 )     ×,S.D. 

□3 ) t –test                                □   4 )     Anova 

□5 ) Correration                          □    6 )      อืน ๆ.................................... 

16 วตัถุประสงคก์ารวจิยั 

1. เป็นแหล่งขอ้มูลทงัความรู้รอบตวัและดา้นวชิาการ  เปิดใหเ้ด็ก  เยาวชน  และประชาชนทีรักการอ่านทุก

ระดบั   รวมทงันิสิต  นกัศึกษา  ครูอาจารย ์ฯลฯ  โดยเฉพาะอยา่งยงิผูอ้ยูบ่ริเวณใกลเ้คียง 

2.เป็นแหล่งสนบัสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ  เช่น การกีฬา  การออกกาํลงักายและฝึกกายบริหารใน

รูปแบบต่าง ๆ 

3.เป็นศูนยฝึ์กอบรมอาชีพใหแ้ม่บา้นและผูส้นใจ 

4.เป็นสถานทีฝึกสมาธิ และปฏิบติัธรรมมีหอพระธรรมใหผู้ส้นใจใฝ่ธรรมไดรั้บความรู้ความเขา้ใจแก่นของ

พระพทุธศาสนา 
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ตวัอย่างแบบบนัทกึการรวบรวมเอกสาร 

ประกอบการวจิยัเรืองการพฒันารูปแบบห้องสมุดชุมชนเพอืส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

ส่วนที 1  สถานภาพและขอ้มูลทวัไป จาํนวน  19  ขอ้(ต่อ) 

17 คาํถามการวจิยั 

18 ผลการวจิยั/ประเดน็หรือขอ้คน้พบ 

ศูนยก์ารเรียนรู้จนัเจริญ  เกิดจากแนวคิดและแรงศรัทธาของจรรยาพร  จนัเจริญ บุตรีนางพวงทอง  

จนัเจริญ ปัจจุบนัจรรยาพร  จนัเจริญเป็นนกัข่าวประจาํสาํนกับลูมเบิร์ก  ณ กรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ 

อาคารสถานทีของศูนยก์ารเรียนรู้จนัเจริญ   กลุ่มอาคารสร้างบนพืนที  555 ตารางวา รูปแบบการ

ก่อสร้างแบ่งเป็นสดัส่วนดงันี 

1.ดา้นหนา้  สร้างเป็นอาคาร 2 ชนั  ใชเ้ป็นหอสมุด  ชนับนเป็นหนงัสือทีมีเนือหาประเภทวชิาการ  

ทงัภาษาไทย  ภาษาองักฤษ  สาํหรับเป็นแหล่งคน้ควา้ขอ้มูล แก่ประชาชนทวัไปทีสนใจ  ส่วนชนัล่างเป็น

แหล่งความรู้ทวัไป  มีหนงัสือ  รวมถึงวารสารหลายประเภท 

2. ต่อจากหอสมุด เป็นทีตงัของหอพระ  ซึงเป็นทีประดิษฐานของพระพทุธรูปใหเ้ป็นแหล่งพกัพิง

ทางใจ  บริเวณรอบหอพระมีไมด้อกไมป้ระดบั  จดัเป็นสวนหยอ่มเลก็ ๆ 

3. ต่อจากหอพระ มีทางเดินทอดยาวสู่หอปฏิบติัธรรม  อาคารกวา้งขวาง  โปร่งสบาย 

4. ต่อจากหอปฏิบติัธรรม เป็นสาํนกังานและทีพกัของเจา้หนา้ที/อาสาสมคัร  

5. ดา้นตรงขา้มกบัอาคารหอสมุดและหอพระ เป็นป้อมยามชิดกาํแพงดา้นหนา้  มีหอ้งนาํ  มีทางเขา้

สาํหรับรถยนตแ์ละมีอาคาร 3 หลงั 

อาคารแรก เป็นพืนทีสาํหรับการจดัอาหารและเครืองดืมเมือมีกิจกรรม 

อาคารทีสอง เป็นอาคารอเนกประสงค ์ซึงจดัเป็น 2  ช่วงช่วงแรกเป็นมุมเด็ก  ใหเ้ด็กก่อนวยัเรียน 

หรือเด็กชนัประถม ไดมี้มุมส่วนตวัเหมาะแก่วยั  จดัหาอปุกรณ์ของเล่น  หนงัสือนิทาน โดยจดัอาสาสมคัรที

เชียวชาญในแต่ละสาขาผลดัเปลียนหมุนเวยีนกนัมาจดักิจกรรมทีเป็นประโยชน์แก่เด็ก ๆ 

อาคารทีสาม ถดัจากอาคารอเนกประสงค ์เป็นอาคารทีเป็นประโยชน์ไดท้งัเป็นสถานทีแสดงสินคา้ 
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ตวัอย่างแบบบนัทกึการรวบรวมเอกสาร 

ประกอบการวจิยัเรืองการพฒันารูปแบบห้องสมุดชุมชนเพอืส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

ส่วนที 1  สถานภาพและขอ้มูลทวัไป จาํนวน  19  ขอ้(ต่อ) 

 โอท็อปของชมรมกลุ่มแม่บา้นและถือเป็นอาคารอเนกประสงคห์ลงัทีสอง 

19 ขอ้เสนอแนะ 

 

ส่วนที  2   ประเด็นทีศึกษาจาํนวน  4  ประเดน็ 

ขอ้ที ประเด็นทีศึกษา 

1 ดา้นกายภาพ 

เป็นอาคาร 2 ชนั  ใชเ้ป็นหอสมุด  ชนับนเป็นหนงัสือทีมีเนือหาประเภทวชิาการ  ทงัภาษาไทย  ภาษาองักฤษ  

สาํหรับเป็นแหล่งคน้ควา้ขอ้มูล แก่ประชาชนทวัไปทีสนใจ  ส่วนชนัล่างเป็นแหล่งความรู้ทวัไป  มีหนงัสือ  

รวมถึงวารสารหลายประเภท 

2 ดา้นการบริหารจดัการ 

3 ดา้นกิจกรรมส่งเสริมงานการศึกษาตลอดชีวติ 

การจดัใหมี้ศูนยก์ารเรียนรู้จนัเจริญ เพือมุ่งใหเ้กิดประโยชน์แก่ชุมชนกล่าวคือ  

- เป็นเสริมการศึกษา  ใหแ้สงสวา่งทางปัญญา  มีหนงัสือดีมีคุณค่า ใหเ้ลือกอ่าน  เลือกศึกษา 

- มุ่งยกระดบัวถีิชีวติและความเป็นอยูข่องชุมชน 

- ส่งเสริมสนบัสนุน  การกีฬาทีเหมาะสมของผูมี้ความปรารถนาจะมีสุขภาพดี  และจดักิจกรรม ส่งเสริม

ความสมัพนัธ์ในครอบครัวและชุมชน 

-เสริมความสุขดา้นจิตใจ  ดว้ยการเรียนรู้และปฏิบติัธรรม 

4 ดา้นการประเมินผลการดาํเนินงานของหอ้งสมุด 
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ภาคผนวก  ช 

การถอดเทปการจัดสนทนากลุ่มรอบท ี1 และ รอบท ี2 

การสัมภาษณ์ว่าทร้ีอยตรี ธานินทร์  ริวธงชัย 

และการสัมภาษณ์ ดร.อภิรดี  กนัเดช 
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การจัดสนทนากลุ่ม ครังท ี1 

เรืองการพฒันารูปแบบห้องสมุดชุมชนเพอืส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

วนัที  17  มีนาคม 2554   เวลา  10.15 – 12.00  น. 

ณ หอ้งสมุดประชาชนอาํเภอโพธาราม 

เริมตน้  ผูว้จิยั กล่าวถึง  ทีมาของการทาํหวัขอ้ และแนวคิดในการพฒันารูปแบบห้องสมุดชุมชนเพือ

ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  โดยยกตวัอย่างการบริหารจดัการห้องสมุดทีห้องสมุดประชาชน

เทศบาลตาํบลหนองขาว 

1. ดา้นโครงสร้างทางกายภาพของห้องสมุดชุมชนผูท้รงคุณวุฒิให้ความเห็นต่อทีประชุม

ดงันีนักพฒันาชุมชนอบต.ตาก้องให้ความคิดเห็นว่า  ควรมีชนัเดียว  เพือความสะดวก  แก่  เด็ก  

และผูสู้งอายุ  หัวหน้าส่วนปลดั ( บา้นฆอ้ง )  ให้ความคิดเห็นว่าควรมี 2 ชนั ชนับนเป็นทีคน้ควา้  

ตอ้งการใหค้วามสงบ  และชนัล่าง สาํคญัแก่เด็กเพือความสะดวกตามวยั  และทาํความสะอาดไดไ้ม่

ยาก  บรรณารักษ์ 1 มีความเห็นว่าจดัไดทุ้กรูปแบบ  แต่  ตอ้งการขนาดทีใหญ่กวา้ง  เพือรองรับ

ชุมชน  ดูบริบทชุมชน  บรรณารักษ ์2 กล่าววา่ หอ้งสมุดควรอยูใ่นทีชุมชนเขา้ถึงง่าย  จดัหนงัสือให้

หลากหลาย  ผูใ้ช้บริการ( ผูช้าย )ให้ใช้อาคารทีมีอยู่ให้เป็นประโยชน์หาหนงัสือมาเพิม  คุณป้า( 

ผูใ้ช้บริการ ) อยากให้ชันล่างมีกิจกรรม ชันบนให้เป็นมุมสงบ  และการจดัโซนขึนอยู่กับความ

ตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 

2.  การบริหารจดัการหอ้งสมุดชุมชน  ซึงนกัวชิาการเสนอให้นาํการบริหารแบบมีส่วนร่วม

มาใช ้โดยให้ทุกภาคส่วนเป็นกรรมการห้องสมุด ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแต่งตงักรรมการ และ

ควรมีจาํนวนจาํกดั  นกัวิชาการ อ.บ.ต. ตากอ้ง ให้ดูเป้าหมายการส่งเสริม  การปรับกลยุทธ์ตาม

ผูใ้ช้บริการ  นกัพฒันาชุมชน  เน้นให้ประชาชนมีสิทธิทางความคิดเห็น  หวัหน้าส่วนปลดั ( บา้น

ฆอ้ง )  ให้ทอ้งถินจดัการเอง โดยคาํนึงถึงงบประมาณ  บุคลากร  โดยการจดัการนีใชค้วามคิดเห็น

ร่วมกนั เช่นจดัใหมี้การสัมมนา  และจดัสนทนากลุ่มปรึกษาร่วมกนั เพือหาขอ้สรุป  และให้ทอ้งถิน 

เป็นกรรมการ  เพือดูความสอดคลอ้ง และความตอ้งการ  สํารวจความพึงพอใจของทอ้งถินนนัๆ 

เช่นการจดัใหมี้แบบสอบถาม  เป็นตน้    ดาํเนินการสาํรวจความตอ้งการของชุมชน  ร่วมกนัคิดและ
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ร่วมรับผิดชอบ   บรรณารักษ์ 2  ศึกษาวิถีชีวิตของชุมชน  ตามความตอ้งการ เช่นการเปิด –ปิด

หอ้งสมุดให้รู้สึกวา่ห้องสมุดเป็นของชุมชน  ผูใ้ชบ้ริการ  ( ผูช้าย ) จดัตามความตอ้งการของชุมชน  

คุณป้า  ( ผูใ้ชบ้ริการ ) เนน้ความคิด  แบบช่วยกนัคิด  ประเมินความตอ้งการจาํเป็นของชุมชน 

3.  การจดักิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีกระบวนการขนัตอนดงันีอ.บ.ต.ตากอ้ง

ให้ความเห็นวา่ ค่อนขา้งยาก ในการนาํหน่วยงานอืนมาช่วยในกิจกรรมของห้องสมุด  นกัวิชาการ

กล่าววา่ควรจดักิจกรรมทีส่งเสริมการอ่าน  เช่น การวาดภาพ  ตดักระดาษ  จากผูเ้ชียวชาญของ กศน.

หรือครู กศน.  โดยมีขนัตอนดงันีคือ 1. ตงัจุดประสงค ์ 2. สาํรวจความตอ้งการ  3. ตงัคณะกรรมการ 

4. ประชาสัมพนัธ์  5. มีการประเมินผล อยา่งจริงจงั  ผูใ้ชบ้ริการ (ป้า) ใหมี้การประชาสัมพนัธ์เชิงรุก  

อ.บ.ต. ตากอ้ง ควรจดักิจกรรมระยะสัน  กศน. จะร่วมในการจดัทาํแผนฯ  หัวหน้าส่วนปลดับา้น

ฆอ้ง  ใหเ้นน้กิจกรรมส่งเสริมอาชีพทีใกลต้วับริบทของชุมชนเพือให้ง่ายต่อการประกอบอาชีพและ

ควรมีการประชาสัมพนัธ์ล่วงหนา้ ชุมชนควรมีส่วนร่วมโดยการบริจาคหนงัสือมีการจดัทาํโครงการ

นกัวชิาการตอ้งให้ชุมชน กาํหนดวตัถุประสงค ์ในแผนแม่บทชุมชน เป็นกรรมการ จดักิจกรรม ฝึก

ประชาชนให้มีความรู้และความสามารถถ่ายทอด  การใช้บริการให้เกิดกิจกรรมร่วมกนัเพือการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต  หัวหน้าส่วนปลดับา้นฆอ้ง ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ และตอ้งมี

จิตใจทีอยากมาเขา้ร่วมฯเชิงปฏิบติั  ร่วมการบริจาคหนงัสือ ทรัพย ์ และความคิด  อ.บ.ต. ตากอ้ง  

ส่งเสริมการมีจิตอาสา ทาํให้ง่ายต่อการประสานงาน  บรรณารักษ ์1 ตอ้งเนน้การเรียนรู้ ดว้ยตนเอง 

สร้างวฒันธรรมการอ่านและการคน้ควา้ ทาํให้ห้องเป็นแหล่งเรียนรู้ทีถูกพฒันา  ปลูกฝังการอ่านให้

ชุมชน   บรรณารักษ ์2ควรมีการยกยอ่ง  ในการทาํกิจกรรมแต่ละครัง  เป็นการเสริมแรง สร้างทศันะ

คติทางบวก 

4.การประเมินผลการดาํเนินงานหอ้งสมุดชุมชนหวัหนา้ส่วนปลดับา้นฆอ้ง ให้ความเห็นต่อ

ทีประชุมวา่ควรนาํการประเมินแบบมีส่วนร่วมมาใชเ้พือใหทุ้กภาคส่วน  ไดมี้โอกาสตรวจสอบและ

เสนอความความคิดเห็นในการพฒันางานห้องสมุดรวมไปถึงการแสวงหาความร่วมมือและการ

สร้างเครือข่ายของห้องสมุดชุมชน  อ.บ.ต. ตากอ้ง การหาหน่วยงานเพือสนบัสนุนงานห้องสมุด

ชุมชน เช่น การประกวดกิจกรรมต่าง ๆ  นักวิชาการ กล่าวว่าวดั เทศบาล อบต. มีส่วนสําคญัที

สนบัสนุน ดา้นงบประมาณ แหล่งทุนซึงเราตอ้งสร้างผลงาน ก่อนทีจะของบประมาณ หวัหนา้ส่วน
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ปลดับา้นฆอ้ง : การหาเครือข่ายราชการในการให้ทุนความรู้ โดยดูจากบริบทชุมชนละแวกขา้งฯ  มี

กลุ่มใดบา้ง  ส่วนภาคเอกชน  จะตอ้งมีการสร้างกิจกรรมไวก่้อน  เพือดึงดูดเครือข่ายเขา้มา  และมี

การเชือมร้อยเครือข่ายมารวมกนั  โดยชุมชนอาจเสนอปัญหาก่อน เพือเรียกร้องเครือข่ายเขา้มาช่วย

ในเรืองของการพฒันางานหอ้งสมุดชุมชน  อ.บ.ต. ตากอ้ง กล่าววา่ตอ้งให้ตรงกบัความตอ้งการของ

ผูใ้ชบ้ริการหรือชุมชน  หวัหนา้ส่วนปลดับา้นฆอ้งควรเป็นเรืองทีตอ้งอาศยัความร่วมมือจากหลายๆ

ฝ่ายเช่น กิจกรรมระดมทุน  ระดมความคิดเพือดาํเนินการในเรืองใดเรืองหนึงทีต้องอาศยัความ

ร่วมมือจากหลาย ๆฝ่ายดว้ยกนั นกัวิชาการ ให้ความเห็นว่าห้องสมุดชุมชน ควรนาํเทคโนโลยี มา

ดาํเนินการในการจดัทาํขอ้มูลของชุมชน อ.บ.ต. ตากอ้ง  ห้องสมุดตอ้งตงัเงือนไขกบักิจกรรมเพือ

ส่งเสริมการอ่าน เช่น การหาเกมส์ทีไม่รุนแรงใหเ้ด็กและมีเวลาจาํกดั  หอ้งสมุดชุมชนมีการวางแผน

ประมาณซึง อ.บ.ต. ตากอ้ง ใหค้วามเห็นวา่การของบจากภาคเอกชนห้องสมุดชุมชน ควรดาํเนินการ

เพือให้มีผูใ้ชบ้ริการโดยที อ.บ.ต. ตากอ้งให้ความเห็นวา่ ตอ้งมีผลงานให้ชุมชนเห็นเป็นทีประจกัษ ์ 

หัวหน้าส่วนบา้นฆ้อง  ห้องสมุดต้องมีสิงดึงดูดให้ประทบัใจ  ผูใ้ช้บริการ (ป้า)มีการสนทนาที

ห้องสมุด  และอ่านหนงัสือ  ผูใ้ชบ้ริการ มีหนงัสือให้อ่านอยา่งหลากหลาย  หวัหนา้ส่วนปลดับา้น

ฆอ้ง กล่าวว่ามีการจดัการการเรียงหนงัสือเป็นหมวดหมู่ การสร้างบริการทีพิเศษเพือดึงดูด  ผูว้ิจยั

เสนอแนวคิดในภาพรวม ให้ดูจากความตอ้งการของชุมชน ผูใ้ช้บริการ  เน้นการมีส่วนร่วมของ

ชุมชน  แสวงหาความร่วมมือ จากหลายภาคส่วนเจา้หน้าทีสาธารณะสุข  ตาํรวจชุมชน  เกษตร

ตาํบล  พฒันากรทีมาจากอปท.การบริหาร จดัการ ควรให้ชุมชนตงัคณะกรรมการ  การดาํเนินงาน

ให้เป็นห้องสมุดทียงัยืน  ดว้ยการสร้างแนวร่วม  ภาคีเครือข่าย  พนัธมิตรจากห้องสมุดประชาชน

อาํเภอ  และห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี  การให้ครูเกษียณอายุราชการ /ผูมี้ความชาํนาญดา้นอืนๆ  ซึง

เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถในชุมชนมาร่วมกนัสร้างประโยชน์ใหเ้กิดขึนในชุมชน 
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การจัดสนทนากลุ่ม ครังท ี2 

เรืองการพฒันารูปแบบห้องสมุดชุมชนเพอืการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

วนัที  26  เมษายน 2554  เวลา  10.15 – 12.00  น. 

ณ หอ้งสมุดเพือการเรียนรู้วงัจนัเกษม 

ผูว้ิจยักล่าวถึงปัญหาและความจาํเป็นในการในการพฒันารูปแบบห้องสมุดชุมชนเพือการส่งเสริม

การเรียนรู้ตลอดชีวติและสรุปประเด็นทีไดจ้ากการไปศึกษาและลงพืนทีใน  6  ภาคซึงในแต่ละภาค

นนัก็มีบริบทต่างกนัดงันี 

ภาคเหนือ ห้องสมุดประชาชนและศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเฉลิมพระเกียรติตาํบลริมบ้านป่าไคร้  

ตาํบลริม  อาํเภอท่าวงัผา  จงัหวดัน่าน 

จุดเด่น   เป็นห้องสมุดทีมีการจดัการทีค่อนขา้งดีมีบรรณารักษ์ไวค้อยให้บริการ  มีการเปิดบริการ

ชุมชนทุกวนัจนัทร์ถึงวนัเสาร์ ตงัอยูท่่ามกลางชุมชนใชพ้ืนทีของ อบต.เก่า ตาํบลริมเป็นทีทาํการ มี

การให้บริการทางอินเตอร์เน็ต  เพือส่งเสริมความรู้ให้ชุมชน  และเป็นแหล่งเรียนรู้ของนกัเรียน  

นกัศึกษาและประชาชนทวัไป 

จุดด้อย   สถานทีคบัแคบไป  มีหนังสือให้บริการแก่ชุมชนยงัไม่หลากหลาย การจดัหมวดหมู่

หนงัสือยงัไม่สมบูรณ์ มีคอมพิวเตอร์เพือใชอิ้นเตอร์เน็ตยงัมีไม่พอความตอ้งการของชุมชน  

ภาคกลาง  หอ้งสมุดประชาชนตาํบลเสาไห ้ อาํเภอเสาไห ้จงัหวดั สระบุรี  

จุดเด่น     เป็นห้องสมุดทีขนาดหนึงห้องโดยใชพ้ืนทีของสุขาภิบาลเก่ามาเป็นห้องสมุด   ตงัอยูริ่ม

ทางสะดวก  ไม่ห่างจากเทศบาลมากนกั  มีหนงัสือไวบ้ริการหลายประเภท 

จุดดอ้ย    เป็นห้องสมุดทีเล็กเกินไป ยงัไม่มีคอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ตให้บริการ  ไม่มีบรรณารักษ์

รับผดิชอบงานหอ้งสมุดอนัเนืองมาจากมีการโยกยา้ยกลบัภูมิลาํเนา 

ภาคตะวนัตก  หอ้งสมุดประชาชนเทศบาลตาํบลหนองขาว  อาํเภอท่าม่วง  จงัหวดักาญจนบุรี 
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จุดเด่น   เป็นหอ้งสมุดประชาชนทีมีการบริหารจดัการทีดีมีบรรณารักษไ์วค้อยให้บริการโดยเป็นคน

ในชุมชน  เปิดบริการทุกวนัจนัทร์ถึงวนัอาทิตย ์ตงัอยูใ่นเขตชุมชนใชพ้ืนทีของวดัเป็นทีทาํการ เป็น

ห้องสมุดอยู่ติดถนนสายหลักของหมู่บ้านเหมาะสมกับการให้บริการ  มีการให้บริการทาง

อินเตอร์เน็ต  เพือส่งเสริมความรู้ใหชุ้มชน  สามารถดูหนงั  ฟังเพลงไดแ้ละสร้างศาลาการเรียนรู้ของ

แต่ละหมู่  จาํนวน 10 หมู่ ในพืนทีทีเป็นสวนสาธารณะ  หนา้บา้นประธานชุมชน  และกลางชุมชน  

ตงัแต่ปี  2550  เป็นตน้มา  โดยไดรั้บการจดัสรรงบประมาณจาก อปท. 

จุดดอ้ย    ยงัขาดหนงัสือทีตอบสนองความตอ้งการของชุมชนอีกมาก  มีคอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ต

ให้บริการแก่ชุมชนน้อยไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของชุมชน    สถานทีอยู่ติดถนนสายหลกัมาก

เกินไป ทาํใหเ้กิดภาวะทางเสียงรบกวนผูม้าใชบ้ริการหอ้งสมุด 

ภาคตะวนัออก  หอ้งสมุดชุมชนตาํบลบางเสร่  อาํเภอสัตหีบ  จงัหวดัชลบุรี 

จุดเด่น   เป็นหอ้งสมุดทีมีการจดัการทีค่อนขา้งดีมีบรรณารักษไ์วค้อยให้บริการโดยให้พนงังานของ

อบต.เป็นผูดู้แล  มีการให้บริการต่อชุมชนทุกวนัจนัทร์ถึงวนัเสาร์ ตงัอยู่ท่ามกลางชุมชนใช้พืนที

ของ อบต.บางเสร่เก่าเป็นทีทาํการ เป็นห้องสมุดอยูติ่ดถนนสายหลกัของหมู่บา้นเหมาะสมกบัการ

ใหบ้ริการ  เพือส่งเสริมความรู้ใหชุ้มชน  และเป็นแหล่งเรียนรู้ของนกัศึกษาและประชาชนทวัไป ใน

พืนที 

จุดด้อย   ห้องสมุดยงัคบัแคบไปมีพืนทีให้อ่านหนังสือใช้สอยน้อย ยงัขาดหนังสือทีตอบสนอง

ความตอ้งการของชุมชนอีกมาก  มีคอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ตให้บริการชุมชนยงัไม่เพียงพอ ต่อความ

ตอ้งการของชุมชน  สถานทีอยูติ่ดถนนสายหลกัมากเกินไป ทาํให้เกิดภาวะทางเสียงรบกวนผูม้าใช้

บริการหอ้งสมุด 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  หอ้งสมุดประชาชนเทศบาลบา้นเพชรภูเขียว  อาํเภอภูเขียว  จงัหวดัชยัภูมิ 

จุดเด่น   เป็นห้องสมุดทีมีการจดัการทีค่อนข้างดีมีบรรณารักษ์ไวค้อยให้บริการโดยให้คนของ

ชุมชน  มีการให้บริการต่อชุมชนทุกวนัจนัทร์ถึงวนัเสาร์ ตงัอยูท่่ามกลางชุมชนใช้พืนทีของ อบต.

เก่าเป็นทีทาํการ เป็นห้องสมุดอยู่ติดถนนสายหลกัของหมู่บา้นเหมาะสมกบัการให้บริการ  มีการ

ให้บริการทางอินเตอร์เน็ต  เพือส่งเสริมความรู้ให้ชุมชน  และเป็นแหล่งเรียนรู้ของนกัศึกษาและ
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ประชาชนทวัไป ในพืนทีมีการประชาสัมพนัธ์การทาํกิจกรรมของห้องสมุด  มีมุมการอ่านทีจดัไว้

เป็นระเบียบเรียบร้อย มีผูใ้ชบ้ริการค่อนขา้งมากมีหนงัสือบริการชุมชนค่อนขา้งหลากหลาย 

จุดดอ้ย   ยงัขาดการใหบ้ริการทางอินเตอร์เน็ตทีมีจาํกดั  มีโต๊ะสําหรับอ่านหนงัสือแก่ผูใ้ชบ้ริการยงั

ไม่เพียงพอ 

ภาคใต ้  หอ้งสมุดประชาชนเทศบาลตาํบลวชิิต  อาํเภอเมือง จงัหวดัภูเก็ต 

จุดเด่น ตงัอยูใ่จกลางชุมชนสถานทีกวา้งขวางเป็นอาคารสองชนั  ไดง้บประมาณจากเงินรางวลัใน

การบริหารจดัการทีดี มีทีทาํการห้องสมุดอยู่ชนัล่าง ส่วนชนับนเป็นทีตงัของพิพิธภณัฑ์เหมืองแร่

ดีบุก บรรยากาศทีดี อยูต่รงกนัขา้มกบัสวนสมเด็จพระศรีนครินฯซึงทีเป็นสถานทีออกกาํลงักายของ

จงัหวดัภูเก็ตและเป็นทีสําหรับนงัพกัผ่อนมีการบริหารจดัการอย่างเป็นระบบ มีมุมอ่านหนงัสือทงั

ภายในอาคารและภายนอก  มีมุมสําหรับเด็ก  มีเจา้หน้าทีบรรณารักษ์ เปิดบริการทุกวนั  มีการ

ให้บริการทางอินเตอร์เน็ต  เพือส่งเสริมความรู้ให้ชุมชน  และเป็นแหล่งเรียนรู้ของนกัศึกษาและ

ประชาชนทวัไป  

จุดดอ้ย   บริการทางอินเตอร์เน็ตจาํนวน 1 เครือง  มีโต๊ะสําหรับอ่านหนงัสือแก่ผูใ้ช้บริการยงัไม่

เพียงพอ สถานทีจอดรถยงัไม่เพียงพอ เพราะอยูติ่ดถนนสายหลกัมากเกินไป  และทาํให้เกิดภาวะ

ทางเสียงรบกวนสาํหรับผูม้าใชบ้ริการหอ้งสมุด 

ในการประชุมครังนี   ว่าทีร้อยตรีธานินทร์  ริวธงชัย ติดราชการอนุญาตให้ผูว้ิจยัสัมภาษณ์ไดใ้น

วนัที  6   พฤษภาคม  2554  เวลา  13.00 น.  ณ กรมปกครองส่วนทอ้งถิน ดร.อภิรดี  กนัเดช  ติด

ราชการ ผูว้ิจยัสัมภาษณ์ทางโทรศพัทว์นัที  20 พฤษภาคม  2554  เวลา  10.20 -11.00 น.  หลงัจาก

ผูว้ิจยัสรุปผลการศึกษาภาคสนามใน  6 ภูมิภาคแลว้  ผูว้ิจยัเสนอผูเ้ขา้ร่วมประชุมเรียนเชิญ อาจารย ์

ดร.ชลทิตย ์ เอียมสาํอาง เป็นประธานในทีประชุม 

ประเด็นในทีประชุมนาํมากล่าวถึงเป็นอบัดบัแรกไดแ้ก่คาํจาํกดัความของคาํว่า “ห้องสมุดชุมชน” 

นนัควรมีคาํจาํกดัความอยา่งไร 
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ผลจากการให้ความคิดเห็นของทีประชุมเป็นดงันี  ห้องสมุดชุมชนในงานวิจยันีตอ้งอยูใ่น

ความรับผดิชอบของอปท.  ตงัอยูใ่นชุมชน  ดาํเนินการโดยชุมชนเพือชุมชน  และชุมชมชนนนัตอ้ง

เป็นชุมชนขนาดเล็ก  และในพืนทีใดทีอบต.หรือเทศบาลไม่ไดจ้ดัตงัห้องสมุด  ก็อาจเรียกห้องสมุด

ประชาชนอาํเภอเป็นหอ้งสมุดชุมชนไดแ้ละมีรายละเอียดดงันี 

1.รูปแบบโครงสร้างทางกายภาพของห้องสมุดชุมชนทีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

ชุมชนในดา้นต่อไปนี 

1.1  สถานทีตงั 

นกัวชิาการ คนที 1 หอ้งสมุดชุมชนควรตงัอยูใ่นรัศมี  100 เมตร  

นกัวชิาการ คนที  2 หอ้งสมุดชุมชนตอ้งอยูไ่ม่ไกลจากตลาดมากนกั 

นกัวชิาการ คนที 3 การเดินทางสะดวก  ในทีทีมีประชาชน  5,00 คนขึนไป  ทีทีคนตอ้งมา

พบปะพดูคุยกนั เช่น  สภากาแฟ  ท่ารถ บขส.หรือ อาจเป็นหอ้งแถวใกลต้ลาด  

ประธานในทีประชุม  ถา้เป็นสถานทีใหม่ตอ้งเป็นทีทีคนในชุมชนพร้อมใจกนัเลือกพืนที  

ดูจาํนวนประชากร หรือเป็นทีพกัผอ่น 

1.2 โครงสร้างอาคารและพืนทีใชส้อย 

นกัวชิาการ คนที 1ตอ้งแลว้แต่ความตอ้งการของคนในชุมชนแต่ละภาค 

ประธานในทีประชุม  มีพืนทีในการทาํกิจกรรมไดห้ลากหลาย  ตามความเหมาะสม  

สามารถเชือมโยงกิจกรรม  ควรมีพืนทีกลางแจง้ 

นกัวชิาการ คนที 3ใหผู้ใ้ชบ้ริการเขา้ถึง  ทาํการประชาสัมพนัธ์(คนที 5) 

นกัวชิาการ คนที 1เขา้  ออก  สะดวก  เป็นจุดศูนยร์วมของประชากร  อาจเป็นทีทีพกัผอ่น 

หรือเป็นทีนดัหมายของคนในชุมชน 
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ประธานในทีประชุม  ตอ้งมีพืนทีสาํหรับทาํกิจกรรม(ตามแต่บริบท)ตามความเหมาะสม  

ทุกกิจกรรมสามารถเชือมโยงกนั และควรมีพืนทีกลางไวจ้ดักิจกรรมทีหลากหลาย  หอ้งสมุดชุมชน

ตอ้งนาํภูมิปัญญาทอ้งถินมาเป็นจุดขาย  เป็นพืนทีเปิดเขา้ออกสะดวก   

1.3 ภูมิสถาปัตย ์

ประธานในทีประชุม  ตอ้งเป็นตามอตัลกัษณ์และบริบทของชุมชน(คนที 1) 

นกัวชิาการ คนที 1ใชว้ธีิการประเมินความตอ้งการของคนในชุมชนเขา้มาช่วย 

นกัวชิาการ คนที 4ตอ้งเป็นไปตามอตัลกัษณ์ของชุมชน  สามารถปรับใชไ้ดโ้ดยดูจาก

ทอ้งถินเป็นอยา่งไร  และชุมชนมีความตอ้งการอยา่งไร 

นกัวชิาการ คนที 3สิงอาํนวยความสะดวกในการใหบ้ริการ เช่น หอ้งนาํ  หอ้งพกัผอ่น  

หอ้งนงัเล่น  หอ้งเสวนา  ลานอเนกประสงค ์

2.หอ้งสมุดชุมชนควรมีการบริหารจดัการอยา่งไร    เพือใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

บริบทชุมชนและผูม้าใชบ้ริการในประเด็นต่อไปนี 

 2.1  นโยบาย  เพือส่งเสริมการอ่านการศึกษาเพือการเรียนรู้ 

 ประธานในทีประชุม  วตัถุประสงค ์ เป็นไปตามความตอ้งการของบริบทชุมชนนนั ๆโดย

การนาํวสิัยทศัน์ระดบัสากลอนัไดแ้ก่ สีเสาหลกัของยเูนสโกมาเป็นแนวทางในการกาํหนดไดแ้ก่ 

วตัถุประสงคก์ล่าวคือ 

-เรียนเพือรู้ (Learn to Know) 

              -เรียนเพือปฏิบติั (Learn to Do) 

              -เรียนเพือปรับเปลียนพฒันาตนไปสู่ความเหมาะสมดีงาม (learn to Be) 

              -เรียนเพืออยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข (Learn to Live Together) ซึงจะมีส่วนของการเรียนเพือ

ใส่ใจในผูอื้นดว้ย (Learn to Care) 

นกัวชิาการ คนที 1วเิคราะห์ในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 
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2.2.โครงสร้างองคก์ร 

นกัวชิาการ คนที 3ประกอบดว้ยกลุ่มอาํนวยการ  กลุ่มกิจกรรมและบริการ  และกลุ่ม

เทคนิคและพฒันา   

 2.3 การพฒันาบุคลากร 

ประธานในทีประชุม  ตอ้งมีบุคลากรเฉพาะ  เป็นบรรณารักษว์ชิาชีพ  มีความรู้

ความสามารถ  มีใจรัก  มีความมุ่งมนั 

นกัวชิาการ คนที 2ตอ้งสร้างนกัจดัการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ประธานในทีประชุม  ตอ้งมีพนกังานประจาํเป็นหวัหนา้   เป็นคนทีรอบรู้  เป็นนกัจดัการที

เก่งและมีความมุ่งมนั  

นกัวชิาการ คนที 3เขา้ใจการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวติ  เขา้ใจงาน 

นกัวชิาการ คนที 1หาคนในชุมชนมาเป็นจิตอาสาซึงน่าจะมาจากตวัแทนของทุกกลุ่มอายุ

มาเป็นผูช่้วยและใหชุ้มชนดูแลกนัเองดว้ย  

2.4 งบประมาณ 

ประธานในทีประชุม  ทุกชุมชนจะมีคณะกรรมการชุมชนเสนอของบประมาณจาก

หน่วยงานทีรับผดิชอบโดยการกาํหนดสัดส่วนทีมาจากการจดัเก็บรายไดข้องหน่วยงานวา่ การ

จดัสรรงบประมาณสาํหรับห้องสมุดชุมชนควรอยูที่เท่าใด(5% ของรายได/้)ซึงในต่างประเทศ  เช่น 

ประเทศญีปุ่นมีกาํหนดเป็นกฎหมาย 

นกัวชิาการ คนที 2 อีกทางหนึงมาจากการระดมทุนจากผูมี้จิตศรัทธาในชุมชน 

นกัวชิาการ คนที 3 คิดวา่การระดมทุนจะตอ้งมาจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะจากภาค

ประชาชน เช่นการทอดผา้ป่า  การบริจาคจากชุมชน  ผูใ้ชบ้ริการทีเห็นความสาํคญัในการมี

หอ้งสมุดชุมชนรวมไปถึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียโดยแบ่งงบประมาณออกเป็น  2  ส่วน เงินทีไดรั้บ

จดัสรรและงบทีไดจ้ากการบริจาค 
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3. หอ้งสมุดชุมชน ควรมีแนวทางการประชาสัมพนัธ์ หรือแผนกลยทุธ์อยา่งไรเพือให้

ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมและคิดวา่หอ้งสมุดชุมชนเป็นส่วนหนึงของกนัและกนั 

 ประธานในทีประชุม  นาํกลยทุธ์ในการประชาสัมพนัธ์มาใช ้ โดยใชก้ลวธีิทีหลากหลาย

โดนใจ  และกระตุน้ให้อยากทีเขา้มาใชบ้ริการ  ทาํให้รู้สึกวา่เป็นเจา้ของหอ้งสมุดและห้องสมุดเป็น

ส่วนหนึงของครอบครัว 

นกัวชิาการ คนที 3ลงพนืทีประชาสัมพนัธ์ ดว้ยการเคาะประตูบา้น  จดัเสวนาโดยแกนนาํ

อาสา  พดูคุยอยา่งไม่เป็นทางการ  เพือชกัชวนมาใชบ้ริการเพือใหเ้ขา้ถึงความตอ้งการของ

ประชาชนอยา่งแทจ้ริงทาํให้รู้สึกวา่หอ้งสมุดชุมชนเป็นส่วนหนึงของชีวติทีตอ้งดูแลและพฒันา 

4. แนวคิดในการแสวงหาความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายนนัมีความสาํคญัและจาํเป็น

หรือไม่สาํหรับ ห้องสมุดชุมชน 

ประธานในทีประชุม  การแสวงหาเครือข่ายอยูใ่นทุกส่วนของกระบวนการสร้างห้องสมุด

ชุมชนแมใ้นเรืองการบริหารจดัการห้องสมุด  การเปิดห้องสมุด 24  ชวัโมงตอ้งอาศยัการบริหาร

จดัการทีตอ้งมีเครือข่ายในการทาํงานซึงตอ้งเป็นไปตามบริบทของชุมชนโดยมีหลกัคิดอยูว่า่  การ

ขอความร่วมมือจากใคร  ตอ้งคาํนึงถึงสิงเหล่านี  เช่นเวลาทีจะขอความร่วมมือ ตอ้งไม่ไปกระทบ

กบัการทาํงาน  การประกอบอาชีพ คิดจะเอาแต่ของเขา  ห้องสมุดเคยใหอ้ะไรสังคมบา้ง  ทาํแลว้

สังคมไดอ้ะไรจากกิจกรรมนนั ๆ  กิจกรรมก่อใหเ้กิดการเรียนรู้อะไรบา้ง  การหาพนัธมิตร(partner 

ship)ในการทาํงานหรือขอความร่วมมือนนัห้องสมุดมีกิจกรรมบริการใหก้บัชุมชนต่าง ๆหรือไม่  

เช่น  การจดักลุ่มสนใจ  การใหบ้ริการอินเตอร์เน็ตฟรี 

 นกัวชิาการ คนที 3 มีความสาํคญัและจาํเป็นโดยชุมชนเป็นฐานของความร่วมมือ 

5.ท่านคิดวา่ห้องสมุดชุมชน  ควรดาํเนินการอยา่งไร  ใหก้ลุ่มเป้าหมาย(คน  ชุมชน  องคก์ร

เอกชนหน่วยงานอืนๆ) มาใชบ้ริการห้องสมุดอยา่งต่อเนืองและยงัยนืตลอดไป 
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ประธานในทีประชุม  การจดัการศึกษาตลอดชีวิตนนั ในภาพรวมคนจะคิดในเรืองของการ

เรียนรู้จากการอ่าน  และการจดัการศึกษาตามอธัยาศยั  การส่งเสริมการอ่าน  การเรียนรู้ในเรืองง่าย 

ๆและตอ้งจาํเป็นกบัการดาํรงชีวติ  เรืองทีคนสนใจ  ในเรืองเกียวกบัทกัษะวชิาชีพ  เรืองทีควรรู้ 

นกัวชิาการ คนที 3กิจกรรมและบริการตรงกบัความจาํเป็นของการนาํไปใชป้ระโยชน์ใน

ชีวติไดจ้ริงตลอดเวลา ทุกกลุ่ม  ทุกระดบั 

 นกัวชิาการ คนที 1กิจกรรมทีหอ้งสมุดชุมชนควรเริมจากการประเมินความตอ้งการของ

ผูใ้ชเ้ป็นระยะ  จะไดส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการอยา่งแทจ้ริงและควรประเมินความตอ้งการจากทุก

กลุ่มเป้าหมาย 

6.ท่านคิดวา่ห้องสมุดชุมชน   ควรนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาดาํเนินการในเรืองใดบา้ง

และอยา่งไร 

 ประธานในทีประชุม  ควรนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาดาํเนินการในทุกเรือง อาทิเช่น  การ

จดัเอกสาร  ทะเบียนหนงัสือ  บริการยมื-คืน  การคน้หาขอ้มูลจากเวบ็ไซด์ 

 นกัวชิาการ คนที 1ใชพ้ฒันาฐานขอ้มูลทอ้งถินทีเป็นขอ้มูลทางประวติัศาสตร์  และขอ้มูลที

สามารถเชือมโยงกบัขอ้มูลของตาํบลทีประชาชนจาํเป็นตอ้งรู้ 

7. นอกจากงบประมาณทีหอ้งสมุดไดรั้บตามปกติแลว้  ห้องสมุดชุมชนยงัสามารถขอรับ

ความช่วยเหลือหรือรับสนบัสนุนการดาํเนินงานจากแหล่งใดไดอี้กบา้ง 

 นกัวชิาการ คนที 1 งบประมาณขอบริจาคจากใครก็ได ้  ไม่มีขอ้จาํกดัจากทงัในและนอก

ชุมชนโดยไม่มีขอ้ผกูพนัใด ๆ  อยา่ปิดโอกาส  ทาํแบบไร้ขอบเขต 

 ประธานในทีประชุม  จากภาคเอกชนต่าง ๆ องคก์รธุรกิจต่าง ๆแต่ห้องสมุดก็ตอ้งมีผลงาน

ทีตอบแทนองคก์รเหล่านนัดว้ยการใหบ้ริการกบัผูใ้ชบ้ริการไดต้รงกบัวตัถุประสงคใ์นการ

ดาํเนินการอยา่งแทจ้ริง  

8. กิจกรรมเพือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ  กิจกรรมใดบา้งควรจดัใหมี้  และท่านคิดวา่

ควรมีกระบวนการและขนัตอนอยา่งไร 
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ประธานในทีประชุม  การจดันิทรรศการ  พิพิธภณัฑพ์ืนบา้น  การจดัเสวนา  ละคร  การ

ฉายวดีีทศัน์ ภาพยนตร์  ปาฐกถา(เรืองน่ารู้)  การบรรยายโดยมีวทิยากรรับเชิญ 

 นกัวชิาการ คนที 3 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  ทกัษะชีวติ  อาชีพ  กิจกรรมส่งเสริมการอยู่

ร่วมกนั 

 นกัวชิาการ คนที 4กิจกรรมทีหอ้งสมุดจะดาํเนินการน่าจะเป็นกิจกรรมทีไดท้าํการเผยแพร่

ทางเวบ็ไซดแ์ลว้กลุ่มผูใ้ชบ้ริการเสนอความตอ้งการหรือใหชุ้มชนเป็นผูเ้สนอและสามารถทาํได้

ต่อเนืองตลอดทงัปี โดยแบ่งกิจกรรมตามกลุ่มเป้าหมายทุกระดบัอาย ุ  

9. ท่านคิดวา่   ชุมชนควรจะมีส่วนร่วมในเรืองใดบา้งเมือมีหอ้งสมุดชุมชนเพือการส่งเสริม

การเรียนรู้ตลอดชีวิต ขึนในชุมชน 

 นกัวชิาการ คนที 1และ ประธานในทีประชุมใหค้วามเห็นวา่ ควรใชห้ลกัการมีส่วนร่วม  

เริมตงัแต่ร่วมคิด  ร่วมวางแผน  ร่วมดาํเนินกิจกรรม และใชป้ระโยชน์  สุดทา้ยร่วมติดตามและ

ประเมินผลหารประเมินการทาํงานควรดาํเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการ  

ประธานในทีประชุม  มีวาระการอยูใ่นตาํแหน่ง อีกทงัให้หอ้งสมุดชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้

กลาง  หา้มมิใหมี้การผกูขาดในเรืองของการบริหารจดัการหอ้งสมุด   และหอ้งสมุดไม่เป็นของใคร

คนใดคนหนึง  หรือกลุ่มบุคคลใด 

10. ท่านคิดวา่ห้องสมุดชุมชน ควรมีการติดตามประเมินผลอยา่งไร   เพือใหก้ารบริหาร

จดัการมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 ประธานในทีประชุม  ห้องสมุดชุมชนควรมีการประเมิน กล่าวคือใหชุ้มชนทาํการ

ประเมินผลการดาํเนินงานกนัเอง  ประเมินโดยผูใ้ชบ้ริการ ดูทีความพึงพอใจจากกลุ่มเป้าหมายของ

ผูใ้ชบ้ริการ 

 นกัวชิาการ คนที 2 หอ้งสมุดชุมชนควรทาํการประเมินทุกกิจกรรมเพือจะไดท้ราบถึงผล

ขอ้เด่นขอ้ดอ้ยในการจดัทุกครัง  รวมถึงการนาํเสนอต่อชุมชนในผลการปฏิบติังานในรอบครึงปี  

หรือในรอบปีทีผา่นมาวา่หอ้งสมุดชุมชนไดท้าํอะไรไปบา้งและผลการดาํเนินงานเป็นอยา่งไร 
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ผูว้จิยั  การพฒันารูปแบบหอ้งสมุดชุมชนใหค้าํนึงถึงตวัของหอ้งสมุดชุมชนตอ้งมาจากความ

ตอ้งการของชุมชน เพือคนในชุมชน  การประเมินความตอ้งการเป็นส่วนสาํคญัทีทาํให้สามารถตอบ

โจทยที์ชุมชนตอ้งการอยา่งแทจ้ริง 
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การสัมภาษณ์ว่าทร้ีอยตรี ธานินทร์  ริวธงชัย 

ผูอ้าํนวยการสาํนกังานประสานและพฒันาการจดัการศึกษาทอ้งถิน 

วนัที  6 พฤษภาคม 2554   เวลา  13.30 – 15.00  น. 

ณ กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน  กระทรวงมหาดไทย 

ประเด็นคาํถามในการสัมภาษณ์ 

1.รูปแบบโครงสร้างทางกายภาพของห้องสมุดชุมชนทีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

ชุมชนในดา้นต่อไปนี 

1.1  สถานทีตงั 

ผูใ้หส้ัมภาษณ์ ควรใชพ้นืทีทีมีอยูใ่นชุมชนไดไ้หม เช่น พิพิธภณัฑที์มีในชุมชน หรือจะใช้

พืนทีของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กทีมีอยูใ่นชุมชนแลว้ หรืออาคารทีไม่ไดใ้ชข้องอบต.นาํมาปรับใชห้รือ

คุณมีแนวคิดอยา่งไรในการทีกรุงเทพมหานครใชพ้ืนทีตามแยกต่าง ๆในการนาํเสนอเรืองราวต่าง ๆ 

ผูว้จิยั สถานทีตงัของห้องสมุดชุมชนควรอยูก่ลางชุมชนเพือสะดวกในการใชส้อย ส่วน

แนวคิดของกทม.ก็น่าจะนาํมาปรับใชก้บัการจดักิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติได ้

1.2 โครงสร้างอาคารและพืนทีใชส้อย 

ผูใ้หส้ัมภาษณ์ ใชพ้นืทีในพิพิธภณัฑที์มีในชุมชนไดไ้หม 

ผูว้จิยั:ไดค้่ะเพราะพิพิธภณัฑชุ์มชนก็เป็นส่วนหนึงของชุมชนอยูแ่ลว้ 

ผูใ้หส้ัมภาษณ์ หอ้งสมุดชุมชนควรมีขอ้มูลทอ้งถินดว้ยหรือไม่ 

ผูว้จิยั:หอ้งสมุดชุมชนควรมีพืนทีทีคนในชุมชนสามารถสืบคน้ขอ้มูลของชุมชนและข่าง

สารทีทางราชการตอ้งการเผยแพร่ใหก้บัประชาชนไดท้ราบ  เช่นขอ้มูลเกียวกบัสุขภาพ ขอ้มูลดา้น

การเกษตร ดา้นอาชีพ  ขอ้มูลดา้นการศึกษารวมไปถึงประวติัศาสตร์ของชุมชนนนัห้องสมุดชุมชน

ควรมีพืนทีควรเปิดโล่ง สะดวกในการเรียนรู้  สะดวกในการทาํกิจกรรมต่าง ๆ เช่น  การเสวนา  การ
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บรรยายเนือหาทีไมต้อ้งใชเ้วลามาก  เขา้ออกสะดวกเหมาะกบัคนทุกเพศวยัซึงน่าจะเป็นไปตาม

บริบทของแต่ละชุมชนนนั ๆ 

1.3 ภูมิสถาปัตย ์

ผูใ้หส้ัมภาษณ์ ผมคิดวา่การจดัสร้างหอ้งสมุดชุมชนในทอ้งถินต่าง ๆควรสอบถามความ

ตอ้งการของคนในพืนที  แต่ส่วนใหญ่ทีชุมชนจดัสร้างยงัขาดขนัตอนในส่วนนีซึงนบัวา่เป็น

ประเด็นทีมีความสาํคญัเป็นอยา่งมาก เช่น เราอยากใหเ้ด็กแขง็แรงเราจะบงัคบัใหเ้ด็กกินในสิงทีเรา

เห็นวา่มีประโยชน์เราไม่เคยสอบถามความตอ้งการของเด็ก  เพราะทุกอยา่งเราเป็นผูจ้ดัเตรียมให้เด็ก

ทงัสิน  หอ้งสมุดชุมชนก็เช่นเดียวกนัควรเป็นไปตามความตอ้งการของชุมชน เป็นไปตามอตัลกัษณ์

ของชุมชน   

2.หอ้งสมุดชุมชนควรมีการบริหารจดัการอยา่งไร    เพือใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

บริบทชุมชนและผูม้าใชบ้ริการในประเด็นต่อไปนี 

2.1  นโยบาย   

ผูใ้หส้ัมภาษณ์ ขึนอยูก่บัปัญหาของชุมชนนนั ๆ เพราะปัญหาของแต่ละชุมชนก็จะมีความ

แตกต่างกนั วสิัยทศัน์  และวตัถุประสงคก์็จะเป็นไปตามวตัถุประสงคใ์นการสร้าง 

2.2.โครงสร้างองคก์ร 

ผูใ้หส้ัมภาษณ์ ควรจะมีเจา้หนา้ทีซึงมีความเขา้ใจงานบริการ ควรเป็นบรรณารักษมื์อชีพ 

และควรนาํภูมิปัญญาทอ้งถินมา 

 2.3 การพฒันาบุคลากร 

 ผูใ้หส้ัมภาษณ์ จะตอ้งพฒันาเพือใหส้ามารถนาํมาบูรณาการในการจดักิจกรรม ซึงบุคลากร

ตอ้งเป็นนกัจดักิจกรรม และจะตอ้งนาํภูมิปัญญาทอ้งถินมาเป็นแนวร่วม 
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2.4  งบประมาณ 

ผูใ้หส้ัมภาษณ์ ไดจ้ากเงินบริจาคจากชุมชนและองคก์รธุรกิจต่าง ๆโดยจะตอ้งตงั

คณะกรรมการหอ้งสมุดชุมชนเพือดาํเนินการประสานความร่วมมือจดัสรรในการจดักิจกรรมให้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน 

3. หอ้งสมุดชุมชน ควรมีแนวทางการประชาสัมพนัธ์ หรือแผนกลยทุธ์อยา่งไรเพือให้

ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมและคิดวา่หอ้งสมุดชุมชนเป็นส่วนหนึงของกนัและกนั 

 ผูใ้หส้ัมภาษณ์ แผนกลยทุธ์ชุมชนนาํมาใช ้ตวัอยา่งเช่น อบต.ในจงัหวดัระนอง  ใชก้ลยทุธ์

การประชาสัมพนัธ์ทีแปลก  แหวกแนวดว้ยการแต่งตวัเรียกร้องความสนใจเพือการรณรงคก์ารเสีย

ภาษีอากร  เรียกจุดสนใจไดม้ากการใชก้ลยทุธ์นีทาํใหเ้กิดขอ้สงสัย  ทาํใหเ้กิดความกระตือรือร้นใน

หมู่ประชาชน(กิจกรรมโดนใจ)  

4. แนวคิดในการแสวงหาความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายนนัมีความสาํคญัและจาํเป็น

หรือไม่สาํหรับ ห้องสมุดชุมชน 

ผูใ้หส้ัมภาษณ์ ใหห้อ้งสมุดชุมชนจบัมือกบัห้องสมุดโรงเรียนและหน่วยงานทีเกียวขอ้ง 

5.ท่านคิดวา่ห้องสมุดชุมชน  ควรดาํเนินการอยา่งไร  ใหก้ลุ่มเป้าหมาย (คน  ชุมชน  องคก์ร

เอกชนหน่วยงานอืนๆ) มาใชบ้ริการห้องสมุดอยา่งต่อเนืองและยงัยนืตลอดไป 

 ผูใ้หส้ัมภาษณ์ หอ้งสมุดชุมชนตอ้งสอบถามความตอ้งการของคนทุกกลุ่มเป้าหมาย  แลว้

นาํมาจดักิจกรรมในแต่ละสัปดาห์ 

6.ท่านคิดวา่ห้องสมุดชุมชน   ควรนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาดาํเนินการในเรืองใดบา้ง

และอยา่งไร 

 ผูใ้หส้ัมภาษณ์ ใชใ้นบริการยืม – คืน การเชือมโยงขอ้มูลทอ้งถิน,จดัเก็บขอ้มูล,ใชใ้นการ

สืบคน้ขอ้มูลเพือการเรียนรู้กบัคนทุกเพศ  ทุกวยั 
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7. นอกจากงบประมาณทีหอ้งสมุดไดรั้บตามปกติแลว้  ห้องสมุดชุมชนยงัสามารถขอรับ

ความช่วยเหลือหรือรับสนบัสนุนการดาํเนินงานจากแหล่งใดไดอี้กบา้ง 

 ผูใ้หส้ัมภาษณ์ ขอบริจาคจากหน่วยงานต่าง ๆ เอกชน  องคก์รธุรกิจ 

8. กิจกรรมเพือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ  กิจกรรมใดบา้งควรจดัใหมี้  และท่านคิดวา่

ควรมีกระบวนการและขนัตอนอยา่งไร 

 ผูใ้หส้ัมภาษณ์ ใหดู้ตามบริบทของชุมชน ตวัอยา่งเช่นการจดักิจกรรมทางดา้นอาชีพ ควรจดั

กิจกรรมทีสอดคลอ้งกบัการประกอบอาชีพของคนในชุมชน  ในส่วนกิจกรรมทีตอ้งจดัใหก้บั

กลุ่มเป้าหมายอืน ๆ ควรสอบถามความตอ้งการในแต่ละกลุ่มแลว้ทาํการประชาสัมพนัธ์ในเชิงรุก 

9. ท่านคิดวา่   ชุมชนควรจะมีส่วนร่วมในเรืองใดบา้งเมือมีหอ้งสมุดชุมชนเพือการส่งเสริม

การเรียนรู้ตลอดชีวิต ขึนในชุมชน 

 ผูใ้หส้ัมภาษณ์ ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการเป็นพาคีเครือข่าย  เป็นอาสาสมคัรในการจดั

กิจกรรม เป็นทีปรึกษาในการคาํแนะนาํเมือหอ้งสมุดชุมชนตอ้งการวทิยากรในการเสวนา  รวมไป

ถึงการนาํภูมิปัญญาทอ้งถินมาเป็นวทิยากรกระบวนการ 

10. ท่านคิดวา่ห้องสมุดชุมชน ควรมีการติดตามประเมินผลอยา่งไร   เพือใหก้ารบริหาร

จดัการมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 ผูใ้หส้ัมภาษณ์ ควรทาํการประเมินผลทุกเดือนในดา้นการใหบ้ริการหรือประเมินทุก

กิจกรรมทีห้องสมุดชุมชนจดัขึน 
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การสัมภาษณ์  ดร.อภิรดี  กนัเดช 

นกัวชิาการ  สาํนกังานการศึกษานอกระบบและการจดัการศึกษาตามอธัยาศยั 

วนัที 20  พฤษภาคม  2554   เวลา  10.20 – 11.00  น. 

โดยวธีิการสัมภาษณ์ทางโทรศพัท ์

ประเด็นคาํถามในการสัมภาษณ์เกียวกบัรูปแบบโครงสร้างทางกายภาพของหอ้งสมุดชุมชนที

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชนในดา้นต่อไปนี 

ผูว้จิยัสถานทีตงัของห้องสมุดชุมชน 

ผูใ้หส้ัมภาษณ์  รูปแบบโครงสร้างทางกายภาพของหอ้งสมุดชุมชนขึนอยูก่บัเป็นชุมชนชนิดไหน 

ไม่ควรแบ่งแยกวา่ เป็นชุมชนทีมีขนาดใหญ่หรือเป็นชุมชนทีมีขนาดเล็ก 

ผูใ้หส้ัมภาษณ์  ขอเพมิเติมและควรใหมี้การบริการแก่ชุมชนตลอดเวลา    ( เปิดใหบ้ริการแก่ชุมชน

ทุกวนัทาํการ ) 

ผูว้จิยัโครงสร้างอาคารและพืนทีใชส้อย 

ผูใ้หส้ัมภาษณ์  หอ้งสมุดควรจดัทาํคลา้ยร้านสะดวกซือ เป็นทีชุมชนผูใ้ชบ้ริการสามารถเขา้ไปใช้

บริการไดง่้ายไม่ยุง่ยากอยูใ่กลชุ้มชน  ทีโปร่งสบายสงบ  ปราศจากมลภาวะทางเสียงรบกวน  มีโตะ๊

เกา้อีเพียงพอแก่ผูใ้ชบ้ริการ เป็นพืนทีปลอดภยั  จดัตงัคณะกรรมการมีแนวคิดมีส่วนร่วมในการ

พฒันาห้องสมุด เช่น มีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ กาํหนดนโยบาย 

ผูใ้หส้ัมภาษณ์  มีบรรณารักษค์อยดูแลการใหบ้ริการ มีเจา้หนา้ทีกาํหนดการจดัทาํกิจกรรมในวนั

สาํคญัต่างๆเพือใหบ้ริการแก่ชุมชนไดรั้บทราบควรมีการพฒันาบุคคลกรใหมี้ความรู้เฉพาะทาง  

และการจดัสรรงบประมาณในการพฒันาหอ้งสมุดควรไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐ   เช่น อปท. 

อบต. จากหน่วยงานทีไดรั้บการสนบัสนุนจากต่างประเทศ   และประชาชนทีมีส่วนร่วมในการ

บริจาค 
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ผูว้จิยัภูมิสถาปัตย ์

ผูใ้หส้ัมภาษณ์  การจดัสร้างห้องสมุดชุมชนในทอ้งถินต่าง ๆควรสอบถามความตอ้งการของคนใน

พืนที  เป็นไปตามอตัลกัษณ์ของชุมชน  ใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ 

ผูว้จิยัอืนๆ ท่านจะเพิมเติมในประเด็นใด หรือไม่ 

ผูใ้หส้ัมภาษณ์  หอ้งสมุดควรอยูใ่กลแ้หล่งเรียนรู้เพือใหป้ระชาชนในชุมชนไดรั้บความรู้กวา้งขวาง

มากขึน 

ผูว้จิยัหอ้งสมุดชุมชนควรมีการบริหารจดัการอยา่งไร    เพือใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

บริบทชุมชนและผูม้าใชบ้ริการในประเด็นต่อไปนี 

ผูว้จิยันโยบายของหอ้งสมุดชุมชน   

ผูใ้หส้ัมภาษณ์  ขึนอยูก่บัปัญหาของชุมชนนนั ๆ เพราะปัญหาของแต่ละชุมชนก็จะมีความแตกต่าง

กนั วสิัยทศัน์  และวตัถุประสงคก์็จะเป็นไปตามวตัถุประสงคใ์นการสร้าง 

ผูว้จิยั ดา้นโครงสร้างองคก์ร 

ผูใ้หส้ัมภาษณ์  ควรจะมีเจา้หนา้ทีซึงมีความเขา้ใจงานบริการ ควรเป็นบรรณารักษมื์อชีพ และควร

นาํภูมิปัญญาทอ้งถินมา 

ผูว้จิยั ดา้นการพฒันาบุคลากร 

ผูใ้หส้ัมภาษณ์  จะตอ้งพฒันาเพือใหส้ามารถนาํมาบูรณาการในการจดักิจกรรม ซึงบุคลากรตอ้งเป็น

นกัจดักิจกรรม และจะตอ้งนาํภูมิปัญญาทอ้งถินมาเป็นแนวร่วม 

ผูว้จิยั  ดา้นงบประมาณ 

ผูใ้หส้ัมภาษณ์ ไดจ้ากเงินบริจาคจากชุมชนและองคก์รธุรกิจต่าง ๆโดยจะตอ้งตงัคณะกรรมการ

หอ้งสมุดชุมชนเพือดาํเนินการประสานความร่วมมือจดัสรรในการจดักิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบั

ความตอ้งการของชุมชน 
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ผูว้จิยั หอ้งสมุดชุมชน ควรมีแนวทางการประชาสัมพนัธ์ หรือแผนกลยทุธ์อยา่งไรเพือใหชุ้มชนเขา้

มามีส่วนร่วมและคิดวา่หอ้งสมุดชุมชนเป็นส่วนหนึงของกนัและกนั 

ผูใ้หส้ัมภาษณ์   ควรมีการประชาสัมพนัธ์ในเชิงรุกเขา้สู่ประชาชนโดยง่ายสะดวกรวดเร็ว เช่นใช้

เสียงตามสายของหมู่บา้นชุมชนในการประชาสัมพนัธ์  

ผูว้จิยัแนวคิดในการแสวงหาความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายนนัมีความสาํคญัและจาํเป็น

หรือไม่สาํหรับ ห้องสมุดชุมชน 

ผูใ้หส้ัมภาษณ์  มีความจาํเป็นอยา่งมากในการแสวงหาความร่วมมือให้หอ้งสมุดชุมชนจบัมือกบั

หอ้งสมุดโรงเรียนและหน่วยงานทีเกียวขอ้ง องคก์รต่างๆทีใหก้ารสนบัสนุนเกียวกบัห้องสมุด 

ผูว้จิยัท่านคิดวา่หอ้งสมุดชุมชน  ควรดาํเนินการอยา่งไร  ใหก้ลุ่มเป้าหมาย(คน  ชุมชน  องคก์ร

เอกชนหน่วยงานอืนๆ)มาใชบ้ริการห้องสมุดอยา่งต่อเนืองและยงัยนืตลอดไป 

ผูใ้หส้ัมภาษณ์  ตอ้งจดัไปตามลาํดบักลุ่มเป้าหมายค่อยเป็นค่อยไป   โดยเนน้ไปทีเด็กๆก่อน 

ผูป้กครอง  หน่วยงานตามลาํดบั                                                                  

ผูว้จิยั ท่านคิดวา่หอ้งสมุดชุมชน   ควรนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาดาํเนินการในเรืองใดบา้งและ

อยา่งไร 

ผูใ้หส้ัมภาษณ์  ใชใ้นบริการยืม – คืน การเชือมโยงขอ้มูลทอ้งถิน,จดัเก็บฐานขอ้มูลต่าง ๆ,ใชใ้นการ

สืบคน้ขอ้มูลเพือการเรียนรู้กบัคนทุกเพศ  ทุกวยั 

ผูว้จิยั นอกจากงบประมาณทีหอ้งสมุดไดรั้บตามปกติแลว้  หอ้งสมุดชุมชนยงัสามารถขอรับความ

ช่วยเหลือหรือรับสนบัสนุนการดาํเนินงานจากแหล่งใดไดอี้กบา้ง 

ผูใ้หส้ัมภาษณ์  ขอบริจาคจากหน่วยงานต่าง ๆ เอกชน  องคก์รธุรกิจ หน่วยงานจากต่างประเทศ 

ฯลฯ 

ผูว้จิยักิจกรรมเพือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ  กิจกรรมใดบา้งควรจดัใหมี้  และท่านคิดวา่ควรมี

กระบวนการและขนัตอนอยา่งไร 
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ผูใ้หส้ัมภาษณ์  จดักิจกรรมทางดา้นอาชีพ ควรจดักิจกรรมทีสอดคลอ้งกบัการประกอบอาชีพของ

คนในชุมชน  ในส่วนกิจกรรมทีตอ้งจดัใหก้บักลุ่มเป้าหมายอืน ๆ ควรสอบถามความตอ้งการในแต่

ละกลุ่มแลว้ทาํการประชาสัมพนัธ์ในเชิงรุก 

ผูว้จิยัท่านคิดวา่   ชุมชนควรจะมีส่วนร่วมในเรืองใดบา้งเมือมีหอ้งสมุดชุมชนเพือการส่งเสริมการ

เรียนรู้ตลอดชีวติ ขึนในชุมชน 

ผูใ้หส้ัมภาษณ์  ควรมีคณะกรรมการดูแลหอ้งสมุด หรืออาสาสมคัรมีผูน้าํกิจกรรมใหเ้ด็กๆไดรั้กการ

อ่าน และดึงผูสู้งอายมุามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการห้องสมุดร่วมดว้ย 

ผูว้จิยัท่านคิดวา่หอ้งสมุดชุมชน ควรมีการติดตามประเมินผลอยา่งไร   เพือใหก้ารบริหารจดัการมี

ประสิทธิภาพสูงสุด 

ผูใ้หส้ัมภาษณ์  การประเมินผลในเชิงประจกัษ ์แต่งตงัคณะกรรมการชุมชนมาประเมินห้องสมุด

และทาํการประเมินผลโดยผูใ้ชบ้ริการดว้ย 
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ภาคผนวก ซ 

การใส่รหัส และการกาํหนด  code ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

ด้วยโปรแกรมคอมพวิเตอร์ ATLAS.ti 
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HU:  New Hermeneutic Unit 

File:  [d:\my documents\การใส่รหสั\bang sarae] 

Edited by: Super 

Date/Time: 20/11/11 11:50:09 

---------------------------------------- 

Codes-quotations list 

Code-Filter: All 

---------------------------------------- 

Code: เครือข่ายหอ้งสมุด(กศน.) {1-1} 

P 1: บางเสร่.txt - 1:6  (27:29)   (Super) 

Codes:  [เครือข่ายห้องสมุด(กศน.)] 

นกัวชิาการศึกษา การหาเครือข่ายของห้องสมุดชุมชนฯโดยอาศยั 

โรงเรียนทีอยูใ่นเขตพืนทีบริการประสานงานในการจดักิจกรรมใน 

อนาคต 

Code: เจา้หนา้ทีหอ้งสมุด {1-1} 

P 2: เทศบาลตาํบลเสาไห.้txt - 2:2  (2:13)   (Super) 

Codes:  [เจา้หนา้ทีห้องสมุด] [ใกลชุ้มชน ระยะทาง 100 เมตร] 

          [การส่งเสริมการอ่าน] [งบประมาณ] [หอ้งสมุดขนาดเล็ก] 

          [หอ้งสมุดอยูใ่นความรับผดิชอบของอปท.] 

          [อาคารเก่ามาปรับปรุง] [อาคารชนัเดียว/สองชนั] 

ผูว้จิยั 

นาํเสนอโมเดลโครงร่างห้องสมุดชุมชนทีมาจากการจดัสนทนา 

กลุ่มจาํนวน 2 ครัง ครังที 1 

จดัดาํเนินการทีหอ้งสมุดประชาชนอาํเภอ 

โพธารามและหอ้งสมุดการเรียนรู้วงัจนัเกษม 

และการจากการอ่านวจิยั 

ในต่างประเทศโดยขอ้มูลทีไดจ้ากการอ่านทีสามารถนาํมาปรับใชก้บั 

เมืองไทย เช่น 

การสร้างเงือนไขของชุมชนต่อนกัการเมืองในการให้ 

ความสาํคญักบัหอ้งสมุดชุมชนและการส่งเสริมการอ่านและการไดม้าซึง 
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งบประมาณในการพฒันาห้องสมุด และการศึกษาดูงานห้องสมุดรูปแบบ 

ต่าง ๆในประเทศและงานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

อาคารชนัเดียว/สองชนั หรือ เป็นอาคารเก่านาํมาปรับปรุง 

เป็นห้องสมุดขนาดเล็ก ตงัอยูใ่นบริเวณ ชุมชนระยะห่าง 100 

เมตร ชุมชนเป็นเจา้ของและมีส่วนร่วมในการ บริหารจดัการ 

ชุมชนนนัตอ้งเป็นชุมชนขนาดเล็ก หอ้งสมุดชุมชนตอ้ง 

อยูใ่นความรับผิดชอบของอปท. มีบรรณารักษ/์เจา้หนา้ทีหอ้งสมุด 

1 คน---------------------------------------- 

Code: โครงสร้างทางกายภาพ {0-6} 

Code: ใกลชุ้มชน ระยะทาง 100 เมตร {2-1} 

P 1: บางเสร่.txt - 1:13  (3:12)   (Super) 

Codes:  [ใกลชุ้มชน ระยะทาง 100 เมตร] [การปรับภูมิทศัน์] [การวางแผน] 

          [การส่งเสริมการอ่าน] [งบประมาณ] 

          [หอ้งสมุดอยูใ่นความรับผดิชอบของอปท.] 

          [อาคารเก่ามาปรับปรุง] [อาคารชนัเดียว/สองชนั] 

ผูว้จิยั 

นาํเสนอโมเดลโครงร่างห้องสมุดชุมชนทีมาจากการจดัสนทนา 

กลุ่มจาํนวน 2 ครัง ครังที 1 

จดัดาํเนินการทีหอ้งสมุดประชาชนอาํเภอ 

โพธารามและหอ้งสมุดการเรียนรู้วงัจนัเกษม 

และการจากการอ่านวจิยั 

ในต่างประเทศโดยขอ้มูลทีไดจ้ากการอ่านทีสามารถนาํมาปรับใชก้บั 

เมืองไทย เช่น 

การสร้างเงือนไขของชุมชนต่อนกัการเมืองในการให้ 

ความสาํคญักบัหอ้งสมุดชุมชนและการส่งเสริมการอ่านและการไดม้าซึง 

งบประมาณในการพฒันาห้องสมุด และการศึกษาดูงานห้องสมุดรูปแบบ 

ต่าง ๆในประเทศและงานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

เช่นห้องสมุดเทศบาลตาํบลวิชิต 

ไดง้บประมาณในการก่อสร้างจากกรมการปกครองส่วนทอ้งถินซึงมา 

จากการบริหารจดัการทีดีเป็นจาํนวน 1 ลา้นแปดแสนบาท 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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P 2: เทศบาลตาํบลเสาไห.้txt - 2:2  (2:13)   (Super) 

Codes:  [เจา้หนา้ทีห้องสมุด] [ใกลชุ้มชน ระยะทาง 100 เมตร] 

          [การส่งเสริมการอ่าน] [งบประมาณ] [หอ้งสมุดขนาดเล็ก] 

          [หอ้งสมุดอยูใ่นความรับผดิชอบของอปท.] 

          [อาคารเก่ามาปรับปรุง] [อาคารชนัเดียว/สองชนั] 

ผูว้จิยั 

นาํเสนอโมเดลโครงร่างห้องสมุดชุมชนทีมาจากการจดัสนทนา 

กลุ่มจาํนวน 2 ครัง ครังที 1 

จดัดาํเนินการทีหอ้งสมุดประชาชนอาํเภอ 

โพธารามและหอ้งสมุดการเรียนรู้วงัจนัเกษม 

และการจากการอ่านวจิยั 

ในต่างประเทศโดยขอ้มูลทีไดจ้ากการอ่านทีสามารถนาํมาปรับใชก้บั 

เมืองไทย เช่น 

การสร้างเงือนไขของชุมชนต่อนกัการเมืองในการให้ 

ความสาํคญักบัหอ้งสมุดชุมชนและการส่งเสริมการอ่านและการไดม้าซึง 

งบประมาณในการพฒันาห้องสมุด และการศึกษาดูงานห้องสมุดรูปแบบ 

ต่าง ๆในประเทศและงานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

อาคารชนัเดียว/สองชนั หรือ เป็นอาคารเก่านาํมาปรับปรุง 

เป็นห้องสมุดขนาดเล็ก ตงัอยูใ่นบริเวณ ชุมชนระยะห่าง 100 

เมตร ชุมชนเป็นเจา้ของและมีส่วนร่วมในการ บริหารจดัการ 

ชุมชนนนัตอ้งเป็นชุมชนขนาดเล็ก หอ้งสมุดชุมชนตอ้ง 

อยูใ่นความรับผิดชอบของอปท. มีบรรณารักษ/์เจา้หนา้ทีหอ้งสมุด1 คน 

Code: กระเป๋าเดินได ้{1-1} 

P 2: เทศบาลตาํบลเสาไห.้txt - 2:9  (31:34)   (Super) 

Codes:  [กระเป๋าเดินได]้ 

ผูว้จิยั การส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

การนาํเสนอกระเป๋า 

เดินได(้ใส่หนงัสือหลากหลายซึงเป็นความตอ้งการของคนในชุมชน)ไป 

วางไวต้ามบา้นของผูน้าํชุมชนแลว้ประชาสัมพนัธ์ใหลู้กบา้นไดรั้บทราบ 

ขอ้มูลจากหนงัสือทีไปวางไว ้

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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Code: การเปิด-ปิดหอ้งสมุดชุมชน {3-1} 

P 2: เทศบาลตาํบลเสาไห.้txt - 2:8  (28:30)   (Super) 

Codes:  [การเปิด-ปิดหอ้งสมุดชุมชน] 

ผูว้จิยั 

เสนอแนวทางการเปิด-ปิดหอ้งสมุดของเทศบาลตาํบลเสาไหด้ว้ย 

ปัจจุบนัห้องสมุดฯไม่มีเจา้หนา้ทีสาํหรับใหบ้ริการการแกปั้ญหาฝาก 

กญุแจประตูไวที้ร้านคา้ชุมชนทีอยูติ่ดกนั 

P 4: ริม.txt - 4:15  (58:66)   (Super) 

Codes:  [การเปิด-ปิดหอ้งสมุดชุมชน] 

ผูว้จิยั 

นาํเสนอการเปิด-ปิดหอ้งสมุดใหมี้ความแตกต่างจากทีเคยเปิดแต่ 

เดิมซึงอยูใ่นช่วงของเวลาการทาํงาน(08.30 น.-16.30 

น.)นนัทาํใหมี้ผูม้า ใชบ้ริการจาํนวนนอ้ย 

อีกทงัในต่างประเทศถา้เราดูจากเวป็ไซดจ์ะ 

พบวา่เวลาในการเปิด-ปิดหอ้งสมุดชุมชนมีความแตกต่างจากประเทศ 

ของเราเป็นอยา่งมากเช่น เปิดเวลา 18.00 น.- 01.00 น. หรือ 

เวลา 14.30 น.-20.30 น.เป็นตน้ 

คงจะตอ้งเริมตน้ทีการสาํรวจความตอ้งการของคน ในชุมชน 

ทุกเพศวยั ความสะดวกของเจา้หนา้ที /อาสาสมคัรชุมชน งบประมาณ 

ทาํอยา่งไรใหชุ้มชนสามารถจดักิจกรรมทีจะส่งเสริมการ 

เรียนรู้ตลอดชีวติในชุมชนได ้

P 6: บา้นเพชร.txt - 6:12  (73:78)   (Super) 

Codes:  [การเปิด-ปิดหอ้งสมุดชุมชน] [การสร้างกิจกรรมทีเป็นสือจูงใจ] 

14.ผูว้จิยั การนาํเสนอรูปแบบหอ้งสมุดชุมชนทงั 6 แห่ง 

มีขอ้สรุปที แตกต่างกนัในหลายๆประเด็น เช่น 

ในดา้นการบริหารจดัการที เหมือนกนัคือ ห้องสมุดจะเปิด-ปิด 

ตามเวลาราชการ ทาํใหมี้ผูม้าใช ้บริการนอ้ย 

เพราะในช่วงเวลาดงักล่าวเป็นช่วงเวลาการทาํงานของ 

ประชาชนทวัไป ในส่วนทีต่างกนัคือ 

การจดักิจกรรมของห้องสมุดแต่ละ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แห่งแตกต่างกนัตามบริบทของชุมชน 

Code: การเผยเเพร่ความรู้ในเรืองตาํรายา {2-1} 

P 1: บางเสร่.txt - 1:5  (24:26)   (Super) 

Codes:  [การเผยเเพร่ความรู้ในเรืองตาํรายา] 

ผูว้จิยั 

นาํตาํรายาทีจดัทาํสาํเนาแจง้ใหที้ประชุมทราบถึงการนาํตน้ฉบบั 

ไปทาํสาํเนาและไดน้าํไปเผยแพร่ตามทีผูว้จิยัไดก้าํหนดเป็นตวัแทนใน 

การจดัสนทนากลุ่มในแต่ละภูมิภาค 

P 6: บา้นเพชร.txt - 6:2  (7:22)   (Super) 

Codes:  [การเผยเเพร่ความรู้ในเรืองตาํรายา] 

          [กิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต] 

          [กิจกรรมผูเ้ฒ่าเล่าความ] [ประวติัชุมชน] 

2.ผูว้จิยั 

กล่าวแนะนาํตวัและบอกทีมาของโครงร่างการวจิยัและรูปแบบ 

ของการพฒันาห้องสมุดชุมชนมาจาก 3 ส่วน ดว้ยกนัไดแ้ก่ การคน้ 

ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต จาํนวน 200 เรือง 

จากงานวจิยัภายในประเทศ และต่างประเทศ 

จากการจดัประชุมสนทนากลุ่ม จาํนวน 2 ครัง จากการ 

สัมภาษณ์นกัวชิาการ และผูว้ิจยั นาํทงั 3 ส่วนมาจดัทาํขอ้สรุป 

แลว้ เขียนเป็นโครงร่างการพฒันารูปแบบหอ้งสมุดชุมชน 

เพือการส่งเสริม การเรียนรู้ตลอดชีวติ 

และรูปแบบดงักล่าวจะไดน้าํเสนอดงัต่อไปนี 1. 

โครงสร้างทางกายภาพเป็นห้องสมุดขนาดเล็ก 1 ชนั หรือ 2 ชนั 

อยูห่่าง จากชุมชนระยะ 100 เมตร 

หอ้งสมุดอยูใ่นความรับผิดชอบของ อปท. 2. 

การบริหารจดัการใชก้ารบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วมโดยใหชุ้มชน 

จดัตงัคณะกรรมการบริหารและใหชุ้มชนเป็นเจา้ของ 3.กิจกรรม 

ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ เช่น 

กิจกรรมทีจดัใหค้นในชุมชนมี กิจกรรมร่วมกนั 

อาจเป็นกิจกรรมประเภทส่งเสริมอาชีพ การสืบคน้ขอ้มูล 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ประวติัชุมชนหรือเป็นกิจกรรมผูเ้ฒ่าเล่าความ นิทานพืนบา้น 

การ คน้ควา้ตาํรายา การรักษาโรคแบบสมุนไพรพืนบา้น การทาํขนม 

และ อืนๆ 

Code: การใชแ้บบสอบถาม {0-1} 

Code: การใชแ้บบสอบถามเพือการประเมิน {4-1} 

P 4: ริม.txt - 4:19  (67:74)   (Super) 

Codes:  [การใชแ้บบสอบถามเพือการประเมิน] 

          [การศึกษาความเป็นไปไดข้องการพฒันา] [ประวติัชุมชน] 

นายกฯ จะไดน้าํประเด็นและขอ้คิดเห็นไปพิจารณาในคณะทีมงาน 

บริหารเพือศึกษาความเป็นไปไดใ้นการพฒันาปรับเปลียนเพือ 

กระบวนการทาํงานเพือใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชนใน 

พืนทีต่อไป และนายกฯมีความตอ้งการใหมี้ความรู้ 

ความสามารถในการ 

รวบรวมขอ้มูลชุมชนมาช่วยเหลือดา้นการจดัเก็บและจดัทาํประวติัชุมชน 

เพือใหบุ้ตรหลานเขา้ใจประวติัความเป็นมาของชุมชนและเพือการ 

ประเมินจากการเป็นอบต.เป็นเทศบาลเพือจะไดก้าํหนดพืนทีอาณาเขตที 

แน่นอน 

P 4: ริม.txt - 4:20  (58:66)   (Super) 

Codes:  [การใชแ้บบสอบถามเพือการประเมิน] 

          [อาสาสมคัรชุมชน/ศูนยก์ลางความร่วมมือ] 

ผูว้จิยั 

นาํเสนอการเปิด-ปิดหอ้งสมุดใหมี้ความแตกต่างจากทีเคยเปิดแต่ 

เดิมซึงอยูใ่นช่วงของเวลาการทาํงาน(08.30 น.-16.30 

น.)นนัทาํใหมี้ผูม้า ใชบ้ริการจาํนวนนอ้ย 

อีกทงัในต่างประเทศถา้เราดูจากเวป็ไซดจ์ะ 

พบวา่เวลาในการเปิด-ปิดหอ้งสมุดชุมชนมีความแตกต่างจากประเทศ 

ของเราเป็นอยา่งมากเช่น เปิดเวลา 18.00 น.- 01.00 น. หรือ 

เวลา 14.30 น.-20.30 น.เป็นตน้ 

คงจะตอ้งเริมตน้ทีการสาํรวจความตอ้งการของคน ในชุมชน 

ทุกเพศวยั ความสะดวกของเจา้หนา้ที /อาสาสมคัรชุมชน งบประมาณ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ทาํอยา่งไรใหชุ้มชนสามารถจดักิจกรรมทีจะส่งเสริมการ 

เรียนรู้ตลอดชีวติในชุมชนไ 

P 6: บา้นเพชร.txt - 6:4  (29:35)   (Super) 

Codes:  [การใชแ้บบสอบถามเพือการประเมิน] [ภูมิปัญญาทอ้งถิน] 

          [อาสาสมคัรชุมชน/ศูนยก์ลางความร่วมมือ] 

4.ผูว้จิยั ขอ้ที 4 

ของรูปแบบคือการประเมินผลการดาํเนินงานห้องสมุด 

ชุมชนตอ้งมีการประเมินผลการดาํเนินงานโดยการสอบถามขอ้มูลจาก 

ชุมชน 

เพือจะใชป้รับปรุงใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของชุมชนต่อไป 

ในต่างประเทศจะมีการประเมินผลการดาํเนินงานทุกสินปี 

เพือนาํขอ้มูล ทีไดม้าปรับปรุง อีกทงั 

มีเครือข่ายความร่วมมือจากคนในชุมชนที 

เรียกวา่อาสาสมคัรชุมชนมาช่วยงานหอ้งสมุด โดยมาจากเยาวชน 

ขา้ราชการทีเกษียณ 

P 6: บา้นเพชร.txt - 6:11  (66:70)   (Super) 

Codes:  [การใชแ้บบสอบถามเพือการประเมิน] 

          [การรายงานผลการดาํเนินงานห้องสมุดฯ] 

12.ผูว้จิยั 

การประเมินผลการดาํเนินงานของห้องสมุดสามารถจดักระทาํ ได้ 

โดยใหเ้จา้หนา้ทีของหอ้งสมุดจดัทาํเป็นแบบสอบถาม สอบถาม 

ผูใ้ชบ้ริการไดทุ้กเรืองทีเป็นประเด็นใหญ่ๆ 

เมือประเมินขอ้มูลจากแบบ สาํรวจเสร็จ 

สามารถนาํเสนอในทีประชุมของเทศบาลรายเดือน หรือ 

รายงานตามปีงบประมาณได ้

Code: การใชค้อมพิวเตอร์เพือการสืบคน้ {9-1} 

P 2: เทศบาลตาํบลเสาไห.้txt - 2:3  (14:15)   (Super) 

Codes:  [การใชค้อมพิวเตอร์เพือการสืบคน้] 

ผูน้าํชุมชน มีเด็กในชุมชนตอ้งการใชบ้ริการอินเตอร์เน็ต 

รวมไปถึง ผูป้กครอง และ นกัเรียนมธัยมทีมีในชุมชนดว้ย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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P 2: เทศบาลตาํบลเสาไห.้txt - 2:4  (16:20)   (Super) 

Codes:  [การใชค้อมพิวเตอร์เพือการสืบคน้] 

ผูว้จิยั 

การทีอินเตอร์เน็ตเปิดใหบ้ริการไม่ไดจ้ะเพิมภาระใหก้บั 

ผูป้กครองมากขึนดว้ยปัจจุบนัครูจะใหก้ารบา้นโดยใหน้กัเรียนหาขอ้มูล 

จากอินเตอร์เน็ตเป็นส่วนมากซึงผูป้กครองอยากใหน้กัเรียนมาใชบ้ริการ 

อินเตอร์เน็ตจากห้องสมุดของเทศบาลตาํบลเสาไหไ้ม่อยากใหไ้ปใช ้

บริการจากอินเตอร์เน็ตของเอกชน 

P 3: หนองขาว.txt - 3:2  (12:14)   (Super) 

Codes:  [การใชค้อมพิวเตอร์เพือการสืบคน้] 

3.ผูว้จิยั 

การเขา้ถึงอินเตอร์เน็ตของเด็กอาจนาํไปสู่การอ่านไดห้ากเรามี 

การควบคุมการใชใ้นเรืองทีเป็นการสืบคน้ขอ้มูลในการคน้ควา้อาจเป็น 

วธีิการหนึงซึงเจา้หนา้ทีห้องสมุดฯจะตอ้งคิดคน้กิจกรรมเพือเด็กๆกลุ่มนี 

P 3: หนองขาว.txt - 3:4  (21:30)   (Super) 

Codes:  [การใชค้อมพิวเตอร์เพือการสืบคน้] [การใชส้ถานทีเพือการประชุม] 

5.ผูว้จิยั 

นาํเสนอรูปแบบของห้องสมุดเทศบาลตาํบลวชิิตวา่มีหนงัสือไว ้

บริการเป็นจาํนวนมาก เจา้หนา้ทีหอ้งสมุดเป็นผูมี้ความรู้ดา้น 

บรรณารักษเ์ป็นอยา่งดี การจดัหมวดหมู่หนงัสือดี 

มีคอมพิวเตอร์ไว ้

บริการเพือการสืบคน้ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ตจาํนวน 1 

เครืองแต่มีผูม้าใช ้บริการในแต่ละวนัมีจาํนวนนอ้ยมาก 

การแกปั้ญหาของผูบ้ริหาร ดาํเนินการพยายามนาํกิจกรรมต่าง 

ๆมาจดัในหอ้งสมุดโดยเริมจากเด็กที 

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของเทศบาลก่อน 

ใหเ้ด็กมารู้จกัมาสัมผสักบัมุมเด็กที 

ทางหอ้งสมุดจดับริการไว ้การประชุมผูป้กครองกลุ่มเล็ก 

ๆทีหอ้งสมุด หรือแมก้ระทงัการตดัสินกิจกรรมประเภทต่าง 

ๆทีทางเทศบาลได ้ดาํเนินการ เช่น 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

270 
 

 

 

กิจกรรมการประกวดวาดภาพวนัสาํคญัต่าง ๆ 

P 3: หนองขาว.txt - 3:6  (34:42)   (Super) 

Codes:  [การใชค้อมพิวเตอร์เพือการสืบคน้] 

          [กิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต] 

7.ผูว้จิยั 

นาํเสนอความคิดของชุมชนบางเสร่ในเรืองการฟืนฟูวงดนตรี 

หางเครืองซึงจะเริมกิจกรรมในโรงเรียนก่อนแลว้ใหแ้ต่ละโรงเรียนส่งทีม 

มาประกวดทีหอ้งสมุดและทางชุมชนบางเสร่ยงัใหข้อ้คิดวา่ถา้มีกิจกรรม 

ทีหอ้งสมุดผูป้กครองก็จะมากบัเด็ก 

ๆจะทาํใหห้อ้งสมุดเป็นจุดศูนยก์ลาง ในการขบัเคลือนกิจกรรมต่าง 

ๆของคนในชุมชนและทาํใหเ้ด็กไดม้าใช ้

บริการห้องสมุดทางออ้มอีกดว้ย 

ซึงเด็กส่วนใหญ่เขา้ไปใชบ้ริการ อินเตอร์เน็ต 

อาทิเช่นเทศบาลตาํบลวชิิตมีคอมพิวเตอร์ไวบ้ริการดา้นการ 

คน้ควา้สารสนเทศเพียง 1 เครืองเด็ก 

ๆไม่ไปใชบ้ริการทีหอ้งสมุดเลยทงั 

ทีหอ้งสมุดมีหนงัสือไวบ้ริการมากมาย 

P 3: หนองขาว.txt - 3:11  (71:78)   (Super) 

Codes:  [การใชค้อมพิวเตอร์เพือการสืบคน้] [ประเภทของหนงัสือ] 

12.บรรณารักษ ์คนหนองขาวแกปั้ญหาไม่อยากใหลู้กไปร้านเกมส์ดว้ย 

การซือคอมพิวเตอร์ใหลู้กไวที้บา้นเด็กไม่มีโอกาสมาใชบ้ริการห้องสมุด 

นอกจากครูจะใหก้ารบา้นทีนอกเหนือจากหนงัสือเรียนเด็กจึงจะมายมื 

หนงัสือห้องสมุดก็จะเป็นหนงัสือประเภทคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ 

ปัจจุบนัมีครอบครัวพ่อแม่ 5 

รายมาอ่านหนงัสือและเล่นอินเตอร์เน็ตกบั ลูกทีหอ้งสมุด 

และอีกปัญหาทีห้องสมุดประสบคือเด็กจะบอกผูป้กครอง 

วา่มาหอ้งสมุดจริง 

ๆไม่ไดม้าเพราะผูป้กครองไม่ไดม้าดูบุตรหลานของ ตน 

P 3: หนองขาว.txt - 3:16  (91:92)   (Super) 

Codes:  [การใชค้อมพิวเตอร์เพือการสืบคน้] 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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17.บรรณารักษ ์ปัจจุบนัหอ้งสมุดฯหา้มเด็กเล่นเกมส์ 

ผูป้กครองจะตอ้ง 

จ่ายเงินใหก้บับุตรหลานในการเล่นเกมส์ชวัโมงละ 15-20 บาท 

P 4: ริม.txt - 4:17  (14:26)   (Super) 

Codes:  [การใชค้อมพิวเตอร์เพือการสืบคน้] [การจดัทาํแผน] [การวางแผน] 

          [การหาเครือข่ายหอ้งสมุดชุมชน] [ภูมิปัญญาทอ้งถิน] 

ผูว้จิยั กล่าวถึงการนาํเด็กให้อยากเขา้มาใชบ้ริการห้องสมุด 

กิจกรรม ส่งเสริมการอ่านซึงในต่างประเทศ เช่น ญีปุ่น 

ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์กาํหนดเป็นนโยบายในการเลือกตงัวา่ 5% 

ของรายไดเ้พือการพฒันา 

หอ้งสมุดชุมชนเป็นเงือนไขในการไดรั้บการเลือกตงั 

ซึงดาํเนินการโดย 

รัฐบาลทอ้งถินและการเปิดโอกาสใหผู้ใ้ชบ้ริการมาใชบ้ริการในช่วงคาํ, 

ส่งเสริมความสัมพนัธ์ในครอบครัวในการเชือมร้อยความสัมพนัธ์ระหวา่ง 

วยั ตวัอยา่ง ปู่ -หลานในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทีระนอง 

การสร้าง 

เครือข่ายจากอาสาสมคัรชุมชนในการเปิดบริการหอ้งสมุดนอกเวลา 

ซึง สามารถนาํบุคคลทีมีความสามารถในชุมชน เช่น ครูเกษียณอาย ุ

นกั การศึกษาหรือขา้ราชการอาชีพอืน 

ๆผูมี้ภูมิรู้ภูมิธรรมทีมีความรู้ ความสามารถ 

มากประสบการณ์มาช่วยกนัขบัเคลือนชุมชนและพฒันา 

งานหอ้งสมุดชุมชนกา้วไปขา้งหนา้โดยการนาํแผนการพฒันาห้องสมุด 

ชุมชนไวใ้นแผนการพฒันาชุมชนดว้ย 

P 5: วชิิต.txt - 5:8  (48:49)   (Super) 

Codes:  [การใชค้อมพิวเตอร์เพือการสืบคน้] 

8.ผูใ้ชบ้ริการ(หญิง) 

อยากใหห้อ้งสมุดฯมีคอมพิวเตอร์ไวเ้พือใชบ้ริการ 

ในการสืบคน้มากกวา่นี ถา้ไปใชที้อืนก็ตอ้งไปเขา้คิวนาน 

Code: การใชส้ถานทีเพือการประชุม {1-1} 

P 3: หนองขาว.txt - 3:4  (21:30)   (Super) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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Codes:  [การใชค้อมพิวเตอร์เพือการสืบคน้] [การใชส้ถานทีเพือการประชุม] 

5.ผูว้จิยั 

นาํเสนอรูปแบบของห้องสมุดเทศบาลตาํบลวชิิตวา่มีหนงัสือไว ้

บริการเป็นจาํนวนมาก เจา้หนา้ทีหอ้งสมุดเป็นผูมี้ความรู้ดา้น 

บรรณารักษเ์ป็นอยา่งดี การจดัหมวดหมู่หนงัสือดี 

มีคอมพิวเตอร์ไว ้

บริการเพือการสืบคน้ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ตจาํนวน 1 

เครืองแต่มีผูม้าใช ้บริการในแต่ละวนัมีจาํนวนนอ้ยมาก 

การแกปั้ญหาของผูบ้ริหาร ดาํเนินการพยายามนาํกิจกรรมต่าง 

ๆมาจดัในหอ้งสมุดโดยเริมจากเด็กที 

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของเทศบาลก่อน 

ใหเ้ด็กมารู้จกัมาสัมผสักบัมุมเด็กที 

ทางหอ้งสมุดจดับริการไว ้การประชุมผูป้กครองกลุ่มเล็ก 

ๆทีหอ้งสมุด หรือแมก้ระทงัการตดัสินกิจกรรมประเภทต่าง 

ๆทีทางเทศบาลได ้ดาํเนินการ เช่น 

กิจกรรมการประกวดวาดภาพวนัสาํคญัต่าง ๆ 

Code: การจดัทาํแผน {3-1} 

P 2: เทศบาลตาํบลเสาไห.้txt - 2:5  (21:22)   (Super) 

Codes:  [การจดัทาํแผน] 

ผูน้าํชุมชน 

เสนอวา่อยากใหต้วัแทนของเทศบาลมาเขา้ร่วมประชุมเพือ 

รับฟังความตอ้งการของคนในชุมชน 

P 4: ริม.txt - 4:17  (14:26)   (Super) 

Codes:  [การใชค้อมพิวเตอร์เพือการสืบคน้] [การจดัทาํแผน] [การวางแผน] 

          [การหาเครือข่ายหอ้งสมุดชุมชน] [ภูมิปัญญาทอ้งถิน] 

ผูว้จิยั กล่าวถึงการนาํเด็กให้อยากเขา้มาใชบ้ริการห้องสมุด 

กิจกรรม ส่งเสริมการอ่านซึงในต่างประเทศ เช่น ญีปุ่น 

ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์กาํหนดเป็นนโยบายในการเลือกตงัวา่ 5% 

ของรายไดเ้พือการพฒันา 

หอ้งสมุดชุมชนเป็นเงือนไขในการไดรั้บการเลือกตงั 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ซึงดาํเนินการโดย 

รัฐบาลทอ้งถินและการเปิดโอกาสใหผู้ใ้ชบ้ริการมาใชบ้ริการในช่วงคาํ, 

ส่งเสริมความสัมพนัธ์ในครอบครัวในการเชือมร้อยความสัมพนัธ์ระหวา่ง 

วยั ตวัอยา่ง ปู่ -หลานในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทีระนอง 

การสร้าง 

เครือข่ายจากอาสาสมคัรชุมชนในการเปิดบริการหอ้งสมุดนอกเวลา 

ซึง สามารถนาํบุคคลทีมีความสามารถในชุมชน เช่น ครูเกษียณอาย ุ

นกั การศึกษาหรือขา้ราชการอาชีพอืน 

ๆผูมี้ภูมิรู้ภูมิธรรมทีมีความรู้ ความสามารถ 

มากประสบการณ์มาช่วยกนัขบัเคลือนชุมชนและพฒันา 

งานหอ้งสมุดชุมชนกา้วไปขา้งหนา้โดยการนาํแผนการพฒันาห้องสมุด 

ชุมชนไวใ้นแผนการพฒันาชุมชนดว้ย 

P 5: วชิิต.txt - 5:11  (57:63)   (Super) 

Codes:  [การจดัทาํแผน] 

11.ผูว้จิยั 

จากประสบการณ์การไปจดัประชุมฯทีผา่นมาห้องสมุดทุกทีจะ 

ประสบปัญหาในเรืองความตอ้งการใชค้อมพิวเตอร์เพือการสืบคน้ขอ้มูล 

ในเรืองต่าง ๆซึงในต่างประเทศหอ้งสมุดฯแกปั้ญหาโดยจดัทาํเป็น 

นโยบายไวเ้ลยวา่ถา้ไดรั้บการเลือกตงัจะตอ้งวางแผนในการบริหาร 

จดัการดา้นห้องสมุดชุมชนอยา่งไรซึงเป็นจุด/ประเด็นทีทาํใหชุ้มชน 

สามารถเลือกผูที้บริหาร/ผูน้าํชุมชนไดต้รงกบัความตอ้งการของชุมชนนนั ๆ 

Code: การดูแลผูสู้งวยั {1-1} 

P 4: ริม.txt - 4:11  (42:44)   (Super) 

Codes:  [การดูแลผูสู้งวยั] 

ผูว้จิยั 

การดูแลคนสูงวยัในชุมชนเป็นกิจกรรมหนึงทีห้องสมุดสามารถ 

ดาํเนินการได ้แต่จะมีกระบวนการ และขนัตอนในการดาํเนินการอยา่งไร 

Code: การบริหารจดัการ {0-14} 

Code: การประเมินผลการดาํเนินงานห้องสมุด {0-6} 

Code: การประกวดการอ่าน {1-1} 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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P 6: บา้นเพชร.txt - 6:3  (23:28)   (Super) 

Codes:  [การประกวดการอ่าน] [การยมื-คืนหนงัสือ] 

          [การรายงานผลการดาํเนินงานห้องสมุดฯ] [กิจกรรมวนัสาํคญัต่าง 

          ๆ] [หอ้งสมุดเคลือนที] 

3.หวัหนา้กองการศึกษากล่าววา่ ปัจจุบนั 

หอ้งสมุดประชาชนของเราจดั กิจกรรมวนัสาํคญัต่างๆ 

หอ้งสมุดจะออกไปพบปะชุมชนพร้อมกบัอาํเภอ 

เคลือนทีเพือใหป้ระชาชนไดรู้้จกัห้องสมุดของเรามากขึน การ 

ใหบ้ริการในปัจจุบนั จะเป็นประเภทของการยมื-คืนหนงัสือ การ 

ประกวดการอ่าน การวาดภาพทีทางเทศบาลจดัขึน เป็นครังคราว ใน 

อนาคตจะกาํหนดเป็นแผนการดาํเนินการรายปี 

Code: การประชาสัมพนัธ์ {2-1} 

P 3: หนองขาว.txt - 3:18  (96:98)   (Super) 

Codes:  [การประชาสัมพนัธ์] [การรับบริจาคหนงัสือ] 

19.สมาชิกเทศบาล กล่าววา่ไม่เคยมาใชบ้ริการห้องสมุดเลยและไม ่

ทราบวา่ห้องสมุดมีบริการอะไรบา้งต่อไปจะช่วยประชาสัมพนัธ์บริการอีก 

ทางหนึง 

P 5: วชิิต.txt - 5:7  (41:47)   (Super) 

Codes:  [การประชาสัมพนัธ์] [การสร้างกิจกรรมทีเป็นสือจูงใจ] 

7.หวัหนา้กองการศึกษา การใหบ้ริการแก่ชุมชนของหอ้งสมุดในส่วน 

ของเด็ก ๆก็มีครูจากศูนยม์าสอนวธีิการคน้ควา้ 

เด็กสมยันีอ่านหนงัสือ นอ้ย เด็ก ๆในศูนยค์รูทาํ เปเปอร์มาเช่ 

เป็นรูปตวัสัตวใ์ห้เด็กนงัเล่นโดย 

การหนงัสือหมายเลขโทรศพัทที์ไม่ไดใ้ชม้าจดัทาํซึงขนัตอนในการ 

ทาํทางศูนยไ์ดรั้บรางวลัจากการส่งประกวดดว้ยและทาํการเผยแพร่ 

ทางเวป็ไวด ์หรือถา้กลุ่มบุคคลอยากศึกษาวธีิการก็สามารถสอบถาม 

วธีิการไดจ้ากครูภายในศุนยฯ์ของเรา 

Code: การปรับภูมิทศัน์ {2-1} 

P 1: บางเสร่.txt - 1:13  (3:12)   (Super) 

Codes:  [ใกลชุ้มชน ระยะทาง 100 เมตร] [การปรับภูมิทศัน์] [การวางแผน] 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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          [การส่งเสริมการอ่าน] [งบประมาณ] 

          [หอ้งสมุดอยูใ่นความรับผดิชอบของอปท.] 

          [อาคารเก่ามาปรับปรุง] [อาคารชนัเดียว/สองชนั] 

ผูว้จิยั 

นาํเสนอโมเดลโครงร่างห้องสมุดชุมชนทีมาจากการจดัสนทนา 

กลุ่มจาํนวน 2 ครัง ครังที 1 

จดัดาํเนินการทีหอ้งสมุดประชาชนอาํเภอ 

โพธารามและหอ้งสมุดการเรียนรู้วงัจนัเกษม 

และการจากการอ่านวจิยั 

ในต่างประเทศโดยขอ้มูลทีไดจ้ากการอ่านทีสามารถนาํมาปรับใชก้บั 

เมืองไทย เช่น 

การสร้างเงือนไขของชุมชนต่อนกัการเมืองในการให้ 

ความสาํคญักบัหอ้งสมุดชุมชนและการส่งเสริมการอ่านและการไดม้าซึง 

งบประมาณในการพฒันาห้องสมุด และการศึกษาดูงานห้องสมุดรูปแบบ 

ต่าง ๆในประเทศและงานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

เช่นห้องสมุดเทศบาลตาํบลวิชิต 

ไดง้บประมาณในการก่อสร้างจากกรมการปกครองส่วนทอ้งถินซึงมา 

จากการบริหารจดัการทีดีเป็นจาํนวน 1 ลา้นแปดแสนบาท 

P 6: บา้นเพชร.txt - 6:5  (36:39)   (Super) 

Codes:  [การปรับภูมิทศัน์] [งบประมาณ] 

5.นายกเทศมนตรีตาํบลบา้นเพชร กล่าววา่ในปีงบประมาณนีทาง 

เทศบาลไดจ้ดัสรรงบประมาณเพือปรับภูมิทศัน์ดา้นหนา้ 

โดยจดัซือเกา้อี 

มา้หินอ่อนมาจดัวางเพือใหผู้ใ้ชบ้ริการสามารถนาํหนงัสือมานงัอ่าน 

บริเวณดา้นนอกได ้

Code: การยมื-คืนหนงัสือ {1-1} 

P 6: บา้นเพชร.txt - 6:3  (23:28)   (Super) 

Codes:  [การประกวดการอ่าน] [การยมื-คืนหนงัสือ] 

          [การรายงานผลการดาํเนินงานห้องสมุดฯ] [กิจกรรมวนัสาํคญัต่าง 

          ๆ] [หอ้งสมุดเคลือนที] 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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3.หวัหนา้กองการศึกษากล่าววา่ ปัจจุบนั 

หอ้งสมุดประชาชนของเราจดั กิจกรรมวนัสาํคญัต่างๆ 

หอ้งสมุดจะออกไปพบปะชุมชนพร้อมกบัอาํเภอ 

เคลือนทีเพือใหป้ระชาชนไดรู้้จกัห้องสมุดของเรามากขึน การ 

ใหบ้ริการในปัจจุบนั จะเป็นประเภทของการยมื-คืนหนงัสือ การ 

ประกวดการอ่าน การวาดภาพทีทางเทศบาลจดัขึน เป็นครังคราว ใน 

อนาคตจะกาํหนดเป็นแผนการดาํเนินการรายปี 

Code: การรับบริจาคหนงัสือ {2-1} 

P 3: หนองขาว.txt - 3:5  (31:33)   (Super) 

Codes:  [การรับบริจาคหนงัสือ] 

6.ผูใ้หญ่บา้นหมู่ที 9 เป็นผูห้นึงทีชอบอ่านหนงัสือ 

และบริจาคหนงัสือ ใหก้บัห้องสมุดดว้ย 

หารือในทีประชุมวา่เราจะมีอะไรทีจะเป็นสือจูงใจ 

ใหเ้ด็กในชุมชนมาใชบ้ริการหอ้งสมุดบา้ง 

P 3: หนองขาว.txt - 3:18  (96:98)   (Super) 

Codes:  [การประชาสัมพนัธ์] [การรับบริจาคหนงัสือ] 

19.สมาชิกเทศบาล กล่าววา่ไม่เคยมาใชบ้ริการห้องสมุดเลยและไม ่

ทราบวา่ห้องสมุดมีบริการอะไรบา้งต่อไปจะช่วยประชาสัมพนัธ์บริการอีก 

ทางหนึง 

Code: การรายงานผลการดาํเนินงานห้องสมุดฯ {2-1} 

P 6: บา้นเพชร.txt - 6:3  (23:28)   (Super) 

Codes:  [การประกวดการอ่าน] [การยมื-คืนหนงัสือ] 

          [การรายงานผลการดาํเนินงานห้องสมุดฯ] [กิจกรรมวนัสาํคญัต่าง 

          ๆ] [หอ้งสมุดเคลือนที] 

3.หวัหนา้กองการศึกษากล่าววา่ ปัจจุบนั 

หอ้งสมุดประชาชนของเราจดั กิจกรรมวนัสาํคญัต่างๆ 

หอ้งสมุดจะออกไปพบปะชุมชนพร้อมกบัอาํเภอ 

เคลือนทีเพือใหป้ระชาชนไดรู้้จกัห้องสมุดของเรามากขึน การ 

ใหบ้ริการในปัจจุบนั จะเป็นประเภทของการยมื-คืนหนงัสือ การ 

ประกวดการอ่าน การวาดภาพทีทางเทศบาลจดัขึน เป็นครังคราว ใน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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อนาคตจะกาํหนดเป็นแผนการดาํเนินการรายปี 

P 6: บา้นเพชร.txt - 6:11  (66:70)   (Super) 

Codes:  [การใชแ้บบสอบถามเพือการประเมิน] 

          [การรายงานผลการดาํเนินงานห้องสมุดฯ] 

12.ผูว้จิยั 

การประเมินผลการดาํเนินงานของห้องสมุดสามารถจดักระทาํ ได้ 

โดยใหเ้จา้หนา้ทีของหอ้งสมุดจดัทาํเป็นแบบสอบถาม สอบถาม 

ผูใ้ชบ้ริการไดทุ้กเรืองทีเป็นประเด็นใหญ่ๆ 

เมือประเมินขอ้มูลจากแบบ สาํรวจเสร็จ 

สามารถนาํเสนอในทีประชุมของเทศบาลรายเดือน หรือ 

รายงานตามปีงบประมาณได ้

Code: การวางแผน {2-1} 

P 1: บางเสร่.txt - 1:13  (3:12)   (Super) 

Codes:  [ใกลชุ้มชน ระยะทาง 100 เมตร] [การปรับภูมิทศัน์] [การวางแผน] 

          [การส่งเสริมการอ่าน] [งบประมาณ] 

          [หอ้งสมุดอยูใ่นความรับผดิชอบของอปท.] 

          [อาคารเก่ามาปรับปรุง] [อาคารชนัเดียว/สองชนั] 

ผูว้จิยั 

นาํเสนอโมเดลโครงร่างห้องสมุดชุมชนทีมาจากการจดัสนทนา 

กลุ่มจาํนวน 2 ครัง ครังที 1 

จดัดาํเนินการทีหอ้งสมุดประชาชนอาํเภอ 

โพธารามและหอ้งสมุดการเรียนรู้วงัจนัเกษม 

และการจากการอ่านวจิยั 

ในต่างประเทศโดยขอ้มูลทีไดจ้ากการอ่านทีสามารถนาํมาปรับใชก้บั 

เมืองไทย เช่น 

การสร้างเงือนไขของชุมชนต่อนกัการเมืองในการให้ 

ความสาํคญักบัหอ้งสมุดชุมชนและการส่งเสริมการอ่านและการไดม้าซึง 

งบประมาณในการพฒันาห้องสมุด และการศึกษาดูงานห้องสมุดรูปแบบ 

ต่าง ๆในประเทศและงานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

เช่นห้องสมุดเทศบาลตาํบลวิชิต 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ไดง้บประมาณในการก่อสร้างจากกรมการปกครองส่วนทอ้งถินซึงมา 

จากการบริหารจดัการทีดีเป็นจาํนวน 1 ลา้นแปดแสนบาท 

P 4: ริม.txt - 4:17  (14:26)   (Super) 

Codes:  [การใชค้อมพิวเตอร์เพือการสืบคน้] [การจดัทาํแผน] [การวางแผน] 

          [การหาเครือข่ายหอ้งสมุดชุมชน] [ภูมิปัญญาทอ้งถิน] 

ผูว้จิยั กล่าวถึงการนาํเด็กให้อยากเขา้มาใชบ้ริการห้องสมุด 

กิจกรรม ส่งเสริมการอ่านซึงในต่างประเทศ เช่น ญีปุ่น 

ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์กาํหนดเป็นนโยบายในการเลือกตงัวา่ 5% 

ของรายไดเ้พือการพฒันา 

หอ้งสมุดชุมชนเป็นเงือนไขในการไดรั้บการเลือกตงั 

ซึงดาํเนินการโดย 

รัฐบาลทอ้งถินและการเปิดโอกาสใหผู้ใ้ชบ้ริการมาใชบ้ริการในช่วงคาํ, 

ส่งเสริมความสัมพนัธ์ในครอบครัวในการเชือมร้อยความสัมพนัธ์ระหวา่ง 

วยั ตวัอยา่ง ปู่ -หลานในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทีระนอง 

การสร้างเครือข่ายจากอาสาสมคัรชุมชนในการเปิดบริการหอ้งสมุดนอกเวลา 

ซึง สามารถนาํบุคคลทีมีความสามารถในชุมชน เช่น ครูเกษียณอาย ุ

นกั การศึกษาหรือขา้ราชการอาชีพอืน 

ๆผูมี้ภูมิรู้ภูมิธรรมทีมีความรู้ ความสามารถ 

มากประสบการณ์มาช่วยกนัขบัเคลือนชุมชนและพฒันา 

งานหอ้งสมุดชุมชนกา้วไปขา้งหนา้โดยการนาํแผนการพฒันาห้องสมุด 

ชุมชนไวใ้นแผนการพฒันาชุมชนดว้ย 

Code: การศึกษาความเป็นไปไดข้องการพฒันา {2-1} 

P 4: ริม.txt - 4:19  (67:74)   (Super) 

Codes:  [การใชแ้บบสอบถามเพือการประเมิน] 

          [การศึกษาความเป็นไปไดข้องการพฒันา] [ประวติัชุมชน] 

นายกฯ จะไดน้าํประเด็นและขอ้คิดเห็นไปพิจารณาในคณะทีมงาน 

บริหารเพือศึกษาความเป็นไปไดใ้นการพฒันาปรับเปลียนเพือ 

กระบวนการทาํงานเพือใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชนใน 

พืนทีต่อไป และนายกฯมีความตอ้งการใหมี้ความรู้ 

ความสามารถในการ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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รวบรวมขอ้มูลชุมชนมาช่วยเหลือดา้นการจดัเก็บและจดัทาํประวติัชุมชน 

เพือใหบุ้ตรหลานเขา้ใจประวติัความเป็นมาของชุมชนและเพือการ 

ประเมินจากการเป็นอบต.เป็นเทศบาลเพือจะไดก้าํหนดพืนทีอาณาเขตที 

แน่นอน 

P 6: บา้นเพชร.txt - 6:10  (63:65)   (Super) 

Codes:  [การศึกษาความเป็นไปไดข้องการพฒันา] 

11.รองนายกเทศมนตรี 

สอบถามวา่รูปแบบของหอ้งสมุดทีไดน้าํเสนอนี ในภาพรวมเห็นวา่ดี 

แต่ในเรืองของการประเมินดูวา่จะเป็นไปไดย้าก 

ผูว้จิยัมีความคิดเห็นอยา่งไร 

Code: การส่งเสริมการอ่าน {7-1} 

P 1: บางเสร่.txt - 1:13  (3:12)   (Super) 

Codes:  [ใกลชุ้มชน ระยะทาง 100 เมตร] [การปรับภูมิทศัน์] [การวางแผน] 

          [การส่งเสริมการอ่าน] [งบประมาณ] 

          [หอ้งสมุดอยูใ่นความรับผดิชอบของอปท.] 

          [อาคารเก่ามาปรับปรุง] [อาคารชนัเดียว/สองชนั] 

ผูว้จิยั 

นาํเสนอโมเดลโครงร่างห้องสมุดชุมชนทีมาจากการจดัสนทนา 

กลุ่มจาํนวน 2 ครัง ครังที 1 

จดัดาํเนินการทีหอ้งสมุดประชาชนอาํเภอ 

โพธารามและหอ้งสมุดการเรียนรู้วงัจนัเกษม 

และการจากการอ่านวจิยั 

ในต่างประเทศโดยขอ้มูลทีไดจ้ากการอ่านทีสามารถนาํมาปรับใชก้บั 

เมืองไทย เช่น 

การสร้างเงือนไขของชุมชนต่อนกัการเมืองในการให้ 

ความสาํคญักบัหอ้งสมุดชุมชนและการส่งเสริมการอ่านและการไดม้าซึง 

งบประมาณในการพฒันาห้องสมุด และการศึกษาดูงานห้องสมุดรูปแบบ 

ต่าง ๆในประเทศและงานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

เช่นห้องสมุดเทศบาลตาํบลวิชิต 

ไดง้บประมาณในการก่อสร้างจากกรมการปกครองส่วนทอ้งถินซึงมา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

280 
 

 

 

จากการบริหารจดัการทีดีเป็นจาํนวน 1 ลา้นแปดแสนบาท 

P 2: เทศบาลตาํบลเสาไห.้txt - 2:2  (2:13)   (Super) 

Codes:  [เจา้หนา้ทีห้องสมุด] [ใกลชุ้มชน ระยะทาง 100 เมตร] 

          [การส่งเสริมการอ่าน] [งบประมาณ] [หอ้งสมุดขนาดเล็ก] 

          [หอ้งสมุดอยูใ่นความรับผดิชอบของอปท.] 

          [อาคารเก่ามาปรับปรุง] [อาคารชนัเดียว/สองชนั] 

ผูว้จิยั 

นาํเสนอโมเดลโครงร่างห้องสมุดชุมชนทีมาจากการจดัสนทนา 

กลุ่มจาํนวน 2 ครัง ครังที 1 

จดัดาํเนินการทีหอ้งสมุดประชาชนอาํเภอ 

โพธารามและหอ้งสมุดการเรียนรู้วงัจนัเกษม 

และการจากการอ่านวจิยั 

ในต่างประเทศโดยขอ้มูลทีไดจ้ากการอ่านทีสามารถนาํมาปรับใชก้บั 

เมืองไทย เช่น 

การสร้างเงือนไขของชุมชนต่อนกัการเมืองในการให้ 

ความสาํคญักบัหอ้งสมุดชุมชนและการส่งเสริมการอ่านและการไดม้าซึง 

งบประมาณในการพฒันาห้องสมุด และการศึกษาดูงานห้องสมุดรูปแบบ 

ต่าง ๆในประเทศและงานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

อาคารชนัเดียว/สองชนั หรือ เป็นอาคารเก่านาํมาปรับปรุง 

เป็นห้องสมุดขนาดเล็ก ตงัอยูใ่นบริเวณ ชุมชนระยะห่าง 100 

เมตร ชุมชนเป็นเจา้ของและมีส่วนร่วมในการ บริหารจดัการ 

ชุมชนนนัตอ้งเป็นชุมชนขนาดเล็ก หอ้งสมุด1 คน 

P 3: หนองขาว.txt - 3:8  (52:60)   (Super) 

Codes:  [การส่งเสริมการอ่าน] [ประเภทของหนงัสือ] [อตัลกัษณ์ชุมชน(อาชีพ)] 

9.พระภิกษุ อยากใหเ้ด็กอ่านหนงัสือวรรณกรรมบา้ง เช่นของรงค ์

วงษ ์สวรรค ์มนสั จนัยงค ์รวมถึงวรรณของต่างประเทศ 

ซึงอาจจะเป็น ทางออกของเด็กแนว 

เพราะหนงัสือประเภทนีจะมีอตัลกัษณ์ แง่คิดเด็ก 

จะเขา้ถึงวรรณศิลป์ หนงัสือวรรณกรรมจะมีลกัษณะคลา้ยกบัธรรมบท 

จะมีภาษาหนงัสือ จะมีชีวิตจริงแทรกอยู ่
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การอ่านหนงัสือประเภทนีจะทาํ 

ใหชี้วติมีจุดมุ่งหมายและมีความหลากหลาย 

เด็กวยันีเป็นช่วงหวัเลียว หวัต่อ 

เด็กจะไม่มีจุดยนืเป็นของตนเอง เด็กจะไขวเ้ขว ่มีมุมมองทีแคบ 

หอ้งสมุดจะเป็นทางเลือกหนึงทีเด็กจะใชเ้ป็นแหล่งคน้ควา้ขอ้มูลทีสาํคญั 

แห่งหนึง อีกทงัยงัเป็นสถานทีพบปะกนัของวยัรุ่น 

P 3: หนองขาว.txt - 3:10  (67:70)   (Super) 

Codes:  [การส่งเสริมการอ่าน] 

11.ผูใ้ชบ้ริการ(คนขายหนงัสือในชุมชน)กล่าวถึงการเลียงลูกของ 

พีชายวา่พีชายเลียงลูกดว้ยหนงัสือ 

ไปไหนจะซือหนงัสือกลบัมาฝากลูก อ่านหนงัสือกบัลูก 

หนงัสือมีอยูทุ่กที เพราะสมยัก่อนครอบครัวยากจน 

อยากอ่านหนงัสือก็ไม่ไดอ่้าน 

P 3: หนองขาว.txt - 3:23  (99:111)   (Super) 

Codes:  [การส่งเสริมการอ่าน] [ประเภทของหนงัสือ] [ประวติัชุมชน] 

20. พระภิกษุ หอ้งสมุดประชาชน เทศบาลตาํบลหนองขาว สร้างขึนใน 

ปี พ.ศ. 2499 เป็นช่วงของการสร้างวฒันธรรม บวร 

หอ้งสมุดสือใหค้น เรียนรู้วฒันธรรม คนในชุมชน กลุ่มผูอื้น 

คนในชุมชนมีหลายมุมมอง หลายรูปแบบ 

คนในชุมชนเขา้ใจใหค้วามสาํคญักบัเรืองการอ่าน 

การศึกษาของชีวติ เป็นองคป์ระกอบรวมใหเ้กิดรากฐานของชุมชน 

ในทางจิตใจทาํใหเ้กิดการพฒันาในชีวิต ถึงแมป้ระชาชนจะชอบ 

อ่านนวนิยายมากอ่านหนงัสือธรรมะนอ้ย 

แต่มีส่วนดีทีแทรกอยูคื่อเกร็ด 

เล็กเกร็ดนอ้ยของวรรณกรรมทีเกียวขอ้งกบัคุณค่าของชีวติ 

ส่งเสริม พฒันาคุณธรรมของชุมชน การอ่านวรรณกรรมของชีวติ 

เนาวรัตน์ 

พงษไ์พบูลยพ์ดูไวว้า่คนรู้รากเหงา้ของตนวา่มีความเป็นมาอยา่งไร 

จะ เป็นพหุวฒันธรรม 

ทาํใหเ้กิดการเรียนรู้เป็นไปเพือพฒันาคุณภาพจิต ซึง 
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จะเป็นจิตทีผอ่งใส 

ในส่วนของผูน้าํชุมชนถา้ใหค้วามสาํคญักบัการอ่าน 

จะทาํใหเ้กิดประโยชน์ เกิดคุณค่าต่อคนในชุมชนเป็นอยา่งมาก 

P 4: ริม.txt - 4:8  (32:35)   (Super) 

Codes:  [การส่งเสริมการอ่าน] 

ครูกศน.ตาํบล นาํเสนอสือทีจะจูงใจใหเ้ด็กรักการอ่าน 

ผูใ้หญ่ถา้ได ้อ่านทุกวนั ในทุกกิจกรรมตอ้งเริมตน้ทีการอ่าน 

ซึงในส่วนของ 

นกัเรียน-นกัศึกษาของกศน.เนน้ใหท้าํกิจกรรมในเวลาวา่งเกียวกบัการ 

อ่านเป็นสาํคญั 

P 5: วชิิต.txt - 5:14  (64:71)   (Super) 

Codes:  [การส่งเสริมการอ่าน] [การหาเครือข่ายห้องสมุดชุมชน] 

          [ศาลาการเรียนรู้] 

12.ผูใ้หญ่บา้น 

กล่าวปิดประชุมและใหข้อ้คิดวา่การจะทาํใหเ้ด็กรักการ 

อ่านคงจะตอ้งอาศยัความร่วมมือกนัหลายฝ่ายไม่เฉพาะชุมชน 

แต่จะตอ้ง 

เป็นองคก์รหลายองคก์รร่วมมือกนัทาํงานเพือส่งใหเ้ป้าหมายของชุมชน 

ทีตอ้งการให้เด็กรักการอ่านเป็นไปตามจุดมุ่งหมาย 

ถึงเราจะมีศาลาการ เรียนรู้ใน 10 ชุมชน 

ก็ยงัไม่สามารถไปถึงเป้าหมายได ้ประเด็นในขอ้นี 

ขอใหทุ้กคนทีมาร่วมประชุมกนัวนันี 

กลบัไปคิดเป็นการบา้นวา่พวกเรา 

จะทาํกนัอยา่งไรทีจะใหเ้กิดกิจกรรมต่างๆ 

จูงใจใหเ้ด็กรักการอ่าน ขึนมาได ้

Code: การสร้างกิจกรรมทีเป็นสือจูงใจ {4-1} 

P 5: วชิิต.txt - 5:7  (41:47)   (Super) 

Codes:  [การประชาสัมพนัธ์] [การสร้างกิจกรรมทีเป็นสือจูงใจ] 

7.หวัหนา้กองการศึกษา การใหบ้ริการแก่ชุมชนของหอ้งสมุดในส่วน 

ของเด็ก ๆก็มีครูจากศูนยม์าสอนวธีิการคน้ควา้ 
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เด็กสมยันีอ่านหนงัสือ นอ้ย เด็ก ๆในศูนยค์รูทาํ เปเปอร์มาเช่ 

เป็นรูปตวัสัตวใ์ห้เด็กนงัเล่นโดย 

การหนงัสือหมายเลขโทรศพัทที์ไม่ไดใ้ชม้าจดัทาํซึงขนัตอนในการ 

ทาํทางศูนยไ์ดรั้บรางวลัจากการส่งประกวดดว้ยและทาํการเผยแพร่ 

ทางเวป็ไวด ์หรือถา้กลุ่มบุคคลอยากศึกษาวธีิการก็สามารถสอบถาม 

วธีิการไดจ้ากครูภายในศุนยฯ์ของเรา 

P 5: วชิิต.txt - 5:13  (17:22)   (Super) 

Codes:  [การสร้างกิจกรรมทีเป็นสือจูงใจ] [ศูนยเ์ด็กปฐมวยั] 

3.หวัหนา้กองการศึกษา กล่าววา่การบริหารจดัการของห้องสมุดฯใน 

แต่ละบริบทจะมีความแตกต่างกนั 

สิงสาํคญัคือเนน้ใหห้้องสมุดใหบ้ริการ กบัชุมชน 

ครูจากศูนยเ์ด็กปฐมวยัของเทศบาลจะช่วยในเรืองของการ 

ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมทีห้องสมุดจดัขึนในวนัสาํคญัต่าง ๆ 

ปัจจุบนัเด็ก ๆจะหนัไปใหค้วามสนใจกบัอินเตอร์เน็ต 

ทาํอยา่งไรจึงจะสร้างกิจกรรม 

ทีเป็นแรงจูงใจให้เด็กมาใชบ้ริการห้องสมุดใหเ้พิมมากขึ 

P 6: บา้นเพชร.txt - 6:8  (52:56)   (Super) 

Codes:  [การสร้างกิจกรรมทีเป็นสือจูงใจ] 

8.เจา้หนา้ทีหอ้งสมุด 

กิจกรรมทีดาํเนินการอยูใ่นปัจจุบนัส่วนใหญ่จะ 

เอือประโยชน์ใหก้บั 

นกัเรียนโรงเรียนมธัยมทีอยูใ่กลเ้คียงสอบถามความ 

ตอ้งการจากครู และนกัเรียนในโรงเรียน 

ประเภทหนงัสือทีตอ้งการให้ หอ้งสมุดจดัซือ 

ส่วนผูป้กครองและเด็กวยัก่อนเรียนจะมีหนงัสือประเภท 

นิทานไวใ้หบ้ริการ การแบ่งหมวดหมู่หนงัสือใชร้ะบบแบบดิวอี 

P 6: บา้นเพชร.txt - 6:12  (73:78)   (Super) 

Codes:  [การเปิด-ปิดหอ้งสมุดชุมชน] [การสร้างกิจกรรมทีเป็นสือจูงใจ] 

14.ผูว้จิยั การนาํเสนอรูปแบบหอ้งสมุดชุมชนทงั 6 แห่ง 

มีขอ้สรุปที แตกต่างกนัในหลายๆประเด็น เช่น 
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ในดา้นการบริหารจดัการที เหมือนกนัคือ ห้องสมุดจะเปิด-ปิด 

ตามเวลาราชการ ทาํใหมี้ผูม้าใช ้บริการนอ้ย 

เพราะในช่วงเวลาดงักล่าวเป็นช่วงเวลาการทาํงานของ 

ประชาชนทวัไป ในส่วนทีต่างกนัคือ 

การจดักิจกรรมของห้องสมุดแต่ละ 

แห่งแตกต่างกนัตามบริบทของชุมชน 

Code: การหาเครือข่ายหอ้งสมุดชุมชน {5-1} 

P 1: บางเสร่.txt - 1:3  (15:17)   (Super) 

Codes:  [การหาเครือข่ายห้องสมุดชุมชน] 

นกัวชิาการศึกษา 

กล่าวถึงการหาเครือข่ายซึงทางเทศบาลไดจ้ากกศน. ตาํบลบางเสร่ 

โดยทางเทศบาลใหใ้ชพ้นืทีในวนัหยดุเสาร์ - อาทิตย ์

สาํหรับการเรียนของนกัศึกษา 

P 2: เทศบาลตาํบลเสาไห.้txt - 2:7  (26:27)   (Super) 

Codes:  [การหาเครือข่ายห้องสมุดชุมชน] 

ผูว้จิยั 

การหาเครือข่ายความร่วมมือเมือหน่วยงานนนัๆเขา้ไปให้บริการ 

กบัชุมชนใหเ้จา้หนา้ทีหอ้งสมุดเขา้ร่วมกิจกรรมนนั ๆดว้ย 

P 4: ริม.txt - 4:17  (14:26)   (Super) 

Codes:  [การใชค้อมพิวเตอร์เพือการสืบคน้] [การจดัทาํแผน] [การวางแผน] 

          [การหาเครือข่ายหอ้งสมุดชุมชน] [ภูมิปัญญาทอ้งถิน] 

ผูว้จิยั กล่าวถึงการนาํเด็กให้อยากเขา้มาใชบ้ริการห้องสมุด 

กิจกรรม ส่งเสริมการอ่านซึงในต่างประเทศ เช่น ญีปุ่น 

ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์กาํหนดเป็นนโยบายในการเลือกตงัวา่ 5% 

ของรายไดเ้พือการพฒันา 

หอ้งสมุดชุมชนเป็นเงือนไขในการไดรั้บการเลือกตงั 

ซึงดาํเนินการโดย 

รัฐบาลทอ้งถินและการเปิดโอกาสใหผู้ใ้ชบ้ริการมาใชบ้ริการในช่วงคาํ, 

ส่งเสริมความสัมพนัธ์ในครอบครัวในการเชือมร้อยความสัมพนัธ์ระหวา่ง 

วยั ตวัอยา่ง ปู่ -หลานในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทีระนอง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

285 
 

 

 

การสร้าง 

เครือข่ายจากอาสาสมคัรชุมชนในการเปิดบริการหอ้งสมุดนอกเวลา 

ซึง สามารถนาํบุคคลทีมีความสามารถในชุมชน เช่น ครูเกษียณอาย ุ

นกั การศึกษาหรือขา้ราชการอาชีพอืน 

ๆผูมี้ภูมิรู้ภูมิธรรมทีมีความรู้ ความสามารถ 

มากประสบการณ์มาช่วยกนัขบัเคลือนชุมชนและพฒันา 

งานหอ้งสมุดชุมชนกา้วไปขา้งหนา้โดยการนาํแผนการพฒันาห้องสมุด 

ชุมชนไวใ้นแผนการพฒันาชุมชนดว้ย 

P 5: วชิิต.txt - 5:14  (64:71)   (Super) 

Codes:  [การส่งเสริมการอ่าน] [การหาเครือข่ายห้องสมุดชุมชน] 

          [ศาลาการเรียนรู้] 

12.ผูใ้หญ่บา้น 

กล่าวปิดประชุมและใหข้อ้คิดวา่การจะทาํใหเ้ด็กรักการ 

อ่านคงจะตอ้งอาศยัความร่วมมือกนัหลายฝ่ายไม่เฉพาะชุมชน 

แต่จะตอ้ง 

เป็นองคก์รหลายองคก์รร่วมมือกนัทาํงานเพือส่งใหเ้ป้าหมายของชุมชน 

ทีตอ้งการให้เด็กรักการอ่านเป็นไปตามจุดมุ่งหมาย 

ถึงเราจะมีศาลาการ เรียนรู้ใน 10 ชุมชน 

ก็ยงัไม่สามารถไปถึงเป้าหมายได ้ประเด็นในขอ้นี 

ขอใหทุ้กคนทีมาร่วมประชุมกนัวนันี 

กลบัไปคิดเป็นการบา้นวา่พวกเรา 

จะทาํกนัอยา่งไรทีจะใหเ้กิดกิจกรรมต่างๆ 

จูงใจใหเ้ด็กรักการอ่าน ขึนมาได ้

P 6: บา้นเพชร.txt - 6:7  (41:51)   (Super) 

Codes:  [การหาเครือข่ายห้องสมุดชุมชน] 

          [กิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต] [ประวติัชุมชน] 

          [ภูมิปัญญาทอ้งถิน] 

7.ผูว้จิยั มีดีอยู ่3 ประการ ประการแรก 

มีความตงัใจจริงทีจะพฒันา 

รูปแบบห้องสมุดชุมชนในห้องสมุดขนาดเล็ก 
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เพือใหชุ้มชนขนาดเล็กได ้

ใชป้ระโยชน์จากห้องสมุดทีพฒันาขึนให้เหมาะสมกบัคนทุกเพศทุกวยั 

ประการทีสอง 

มีความปรารถนาทีจะใชค้วามรู้ความสามารถทีมีอยูท่าํให้ 

ชุมชนเห็นความสาํคญัของการทาํประวติัชุมชนเพือใหลู้กหลานใน 

อนาคตของแต่ละชุมชนไดรู้้รากเหงา้ของตนเอง ประการทีสาม 

ตอ้งการ 

จะเสนอแนวคิดในการจดักิจกรรมทีส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของแต่ 

ละชุมชนของหอ้งสมุดชุมชน อยากใหแ้ต่ละชุมชนขอความร่วมมือจาก 

ภูมิปัญญาทอ้งถินทีมีอยูใ่นชุมชนมาจดักิจกรรม 

เพือใหเ้กิดความ หลากหลาย 

อีกทงัสามารถขอความร่วมมือจากองคก์รหรือหน่วยงานทีมี 

อยูใ่นชุมชนมาจดักิจกรรมร่วมกนั 

Code: กิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต {7-27} 

P 3: หนองขาว.txt - 3:1  (1:6)   (Super) 

Codes:  [กิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต] 

1.ผูว้จิยั แนะนาํตนเองกบัทีประชุม ณ 

หอ้งสมุดประชาชนเทศบาลตาํบล หนองขาว 

และวตัถุประสงคใ์นการจดัประชุมในครังนี และไดน้าํเสนอ 

รูปแบบห้องสมุดชุมชนเพือการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

ซึงนาํเสนอ ใน 4 ประเด็นหลกั คือดา้นโครงสร้างทางกายภาพ 

ดา้นการบริหาร จดัการ 

ดา้นการจดักิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และดา้นการ 

ประเมินผลการดาํเนินงาน 

P 3: หนองขาว.txt - 3:6  (34:42)   (Super) 

Codes:  [การใชค้อมพิวเตอร์เพือการสืบคน้] 

          [กิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต] 

7.ผูว้จิยั 

นาํเสนอความคิดของชุมชนบางเสร่ในเรืองการฟืนฟูวงดนตรี 

หางเครืองซึงจะเริมกิจกรรมในโรงเรียนก่อนแลว้ใหแ้ต่ละโรงเรียนส่งทีม 
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มาประกวดทีหอ้งสมุดและทางชุมชนบางเสร่ยงัใหข้อ้คิดวา่ถา้มีกิจกรรม 

ทีหอ้งสมุดผูป้กครองก็จะมากบัเด็ก 

ๆจะทาํใหห้อ้งสมุดเป็นจุดศูนยก์ลาง ในการขบัเคลือนกิจกรรมต่าง 

ๆของคนในชุมชนและทาํใหเ้ด็กไดม้าใช ้

บริการห้องสมุดทางออ้มอีกดว้ย 

ซึงเด็กส่วนใหญ่เขา้ไปใชบ้ริการ อินเตอร์เน็ต 

อาทิเช่นเทศบาลตาํบลวชิิตมีคอมพิวเตอร์ไวบ้ริการดา้นการ 

คน้ควา้สารสนเทศเพียง 1 เครืองเด็ก 

ๆไม่ไปใชบ้ริการทีหอ้งสมุดเลยทงั 

ทีหอ้งสมุดมีหนงัสือไวบ้ริการมากมาย 

P 4: ริม.txt - 4:7  (29:31)   (Super) 

Codes:  [กิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต] 

ผูว้จิยั 

เนน้ยาํโมเดลการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึง 

หอ้งสมุดไดด้าํเนินการซึงส่วนใหญ่จะเป็นเรืองการส่งเสริมใหเ้ด็กรักการอ่าน 

P 4: ริม.txt - 4:9  (36:38)   (Super) 

Codes:  [กิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต] 

ผูว้จิยั ทาํอยา่งไรใหค้นมาใชบ้ริการห้องสมุดใหม้ากทีสุด 

การจดั 

กิจกรรมทีสามารถจูงใจใหค้นในชุมชนมาใชบ้ริการน่าจะเป็นกิจกรรม 

ประเภทใดทีจะส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

P 5: วชิิต.txt - 5:2  (2:16)   (Super) 

Codes:  [กิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต] 

          [หอ้งสมุดอยูใ่นความรับผดิชอบของอปท.] 

2.ผูว้จิยั 

กล่าวแนะนาํตวัและทีมาของโมเดลรูปแบบฯงานวจิยัวา่มาจาก 

การคน้ควา้ขอ้มูลงานวจิยัทางอินเตอร์เน็ตจากในและต่างประเทศ 

จาํนวน 200 เรืองนาํมาจดัทาํโมเดลโครงร่าง 

จากนนัจดัประชุมสนทนา กลุ่มจาํนวน 2 ครัง 

ไดแ้ก่ทีหอ้งสมุดประชาชนอาํเภอโพธาราม และ 
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หอ้งสมุดเพือการเรียนรู้วงัจนัเกษม นาํขอ้มูลจากทีประชุมทงั 

2 ครังและ 

จากการสัมภาษณ์นกัวชิาการและผูมี้ส่วนเกียวขอ้งสร้างเป็นขอ้สรุป 

โมเดลรูปแบบห้องสมุดชุมชนเพือการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแลว้ 

รูปแบบของโมเดลหอ้งสมุดฯดงักล่าวมานาํเสนอ/จดัประชุมกบัหอ้งสมุด 

ในความรับผดิชอบของอปท.จาํนวน 6 แห่งใน 6 ภูมิภาคของประเทศซึง 

เกณฑใ์นการเลือกห้องสมุดฯนนัไดม้าจากขอ้สรุปจากการจดัประชุมทงั2 

แห่งทีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้และจากขอ้สรุปห้องสมุดชุมชนเพือการ 

ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ เป็นห้องสมุดขนาดเล็ก 

ตงัอยูใ่นบริเวณ ชุมชนระยะห่าง 100 เมตร 

ชุมชนเป็นเจา้ของและมีส่วนร่วมในการ บริหารจดัการ 

ชุมชนนนัตอ้งเป็นชุมชนขนาดเล็ก หอ้งสมุดชุมชนตอ้ง 

อยูใ่นความรับผิดชอบของอปท. มีบรรณารักษ/์เจา้หนา้ทีหอ้งสมุด1 คน 

P 6: บา้นเพชร.txt - 6:2  (7:22)   (Super) 

Codes:  [การเผยเเพร่ความรู้ในเรืองตาํรายา] 

          [กิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต] 

          [กิจกรรมผูเ้ฒ่าเล่าความ] [ประวติัชุมชน] 

2.ผูว้จิยั 

กล่าวแนะนาํตวัและบอกทีมาของโครงร่างการวจิยัและรูปแบบ 

ของการพฒันาห้องสมุดชุมชนมาจาก 3 ส่วน ดว้ยกนัไดแ้ก่ การคน้ 

ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต จาํนวน 200 เรือง 

จากงานวจิยัภายในประเทศ และต่างประเทศ 

จากการจดัประชุมสนทนากลุ่ม จาํนวน 2 ครัง จากการ 

สัมภาษณ์นกัวชิาการ และผูว้ิจยั นาํทงั 3 ส่วนมาจดัทาํขอ้สรุป 

แลว้ เขียนเป็นโครงร่างการพฒันารูปแบบหอ้งสมุดชุมชน 

เพือการส่งเสริม การเรียนรู้ตลอดชีวติ 

และรูปแบบดงักล่าวจะไดน้าํเสนอดงัต่อไปนี 1. 

โครงสร้างทางกายภาพเป็นห้องสมุดขนาดเล็ก 1 ชนั หรือ 2 ชนั 

อยูห่่าง จากชุมชนระยะ 100 เมตร 

หอ้งสมุดอยูใ่นความรับผิดชอบของ อปท. 2. 
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การบริหารจดัการใชก้ารบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วมโดยใหชุ้มชน 

จดัตงัคณะกรรมการบริหารและใหชุ้มชนเป็นเจา้ของ 3.กิจกรรม 

ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ เช่น 

กิจกรรมทีจดัใหค้นในชุมชนมี กิจกรรมร่วมกนั 

อาจเป็นกิจกรรมประเภทส่งเสริมอาชีพ การสืบคน้ขอ้มูล 

ประวติัชุมชนหรือเป็นกิจกรรมผูเ้ฒ่าเล่าความ นิทานพืนบา้น 

การ คน้ควา้ตาํรายา การรักษาโรคแบบสมุนไพรพืนบา้น การทาํขนม 

และ อืนๆ 

P 6: บา้นเพชร.txt - 6:7  (41:51)   (Super) 

Codes:  [การหาเครือข่ายห้องสมุดชุมชน] 

          [กิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต] [ประวติัชุมชน] 

          [ภูมิปัญญาทอ้งถิน] 

7.ผูว้จิยั มีดีอยู ่3 ประการ ประการแรก 

มีความตงัใจจริงทีจะพฒันา 

รูปแบบห้องสมุดชุมชนในห้องสมุดขนาดเล็ก 

เพือใหชุ้มชนขนาดเล็กได ้

ใชป้ระโยชน์จากห้องสมุดทีพฒันาขึนให้เหมาะสมกบัคนทุกเพศทุกวยั 

ประการทีสอง 

มีความปรารถนาทีจะใชค้วามรู้ความสามารถทีมีอยูท่าํให้ 

ชุมชนเห็นความสาํคญัของการทาํประวติัชุมชนเพือใหลู้กหลานใน 

อนาคตของแต่ละชุมชนไดรู้้รากเหงา้ของตนเอง ประการทีสาม 

ตอ้งการ 

จะเสนอแนวคิดในการจดักิจกรรมทีส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของแต่ 

ละชุมชนของหอ้งสมุดชุมชน อยากใหแ้ต่ละชุมชนขอความร่วมมือจาก 

ภูมิปัญญาทอ้งถินทีมีอยูใ่นชุมชนมาจดักิจกรรม 

เพือใหเ้กิดความ หลากหลาย 

อีกทงัสามารถขอความร่วมมือจากองคก์รหรือหน่วยงานทีมี 

อยูใ่นชุมชนมาจดักิจกรรมร่วมกนั 

Code: กิจกรรมทีจะนาํเสนอทีประชุม {1-2} 

P 6: บา้นเพชร.txt - 6:6  (40:40)   (Super) 
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Codes:  [กิจกรรมทีจะนาํเสนอทีประชุม] 

6.ประธานชุมชน 

สอบถามผูว้จิยัวา่มีดีอะไรทีมาทาํวจิยัในชุมชนนี 

Code: กิจกรรมผูเ้ฒ่าเล่าความ {1-1} 

P 6: บา้นเพชร.txt - 6:2  (7:22)   (Super) 

Codes:  [การเผยเเพร่ความรู้ในเรืองตาํรายา] 

          [กิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต] 

          [กิจกรรมผูเ้ฒ่าเล่าความ] [ประวติัชุมชน] 

2.ผูว้จิยั 

กล่าวแนะนาํตวัและบอกทีมาของโครงร่างการวจิยัและรูปแบบ 

ของการพฒันาห้องสมุดชุมชนมาจาก 3 ส่วน ดว้ยกนัไดแ้ก่ การคน้ 

ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต จาํนวน 200 เรือง 

จากงานวจิยัภายในประเทศ และต่างประเทศ 

จากการจดัประชุมสนทนากลุ่ม จาํนวน 2 ครัง จากการ 

สัมภาษณ์นกัวชิาการ และผูว้ิจยั นาํทงั 3 ส่วนมาจดัทาํขอ้สรุป 

แลว้ เขียนเป็นโครงร่างการพฒันารูปแบบหอ้งสมุดชุมชน 

เพือการส่งเสริม การเรียนรู้ตลอดชีวติ 

และรูปแบบดงักล่าวจะไดน้าํเสนอดงัต่อไปนี 1. 

โครงสร้างทางกายภาพเป็นห้องสมุดขนาดเล็ก 1 ชนั หรือ 2 ชนั 

อยูห่่าง จากชุมชนระยะ 100 เมตร 

หอ้งสมุดอยูใ่นความรับผิดชอบของ อปท. 2. 

การบริหารจดัการใชก้ารบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วมโดยใหชุ้มชน 

จดัตงัคณะกรรมการบริหารและใหชุ้มชนเป็นเจา้ของ 3.กิจกรรม 

ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ เช่น 

กิจกรรมทีจดัใหค้นในชุมชนมี กิจกรรมร่วมกนั 

อาจเป็นกิจกรรมประเภทส่งเสริมอาชีพ การสืบคน้ขอ้มูล 

ประวติัชุมชนหรือเป็นกิจกรรมผูเ้ฒ่าเล่าความ นิทานพืนบา้น 

การ คน้ควา้ตาํรายา การรักษาโรคแบบสมุนไพรพืนบา้น การทาํขนม 

และ อืนๆ 

Code: กิจกรรมวนัสาํคญัต่าง ๆ {1-1} 

   ส
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P 6: บา้นเพชร.txt - 6:3  (23:28)   (Super) 

Codes:  [การประกวดการอ่าน] [การยมื-คืนหนงัสือ] 

          [การรายงานผลการดาํเนินงานห้องสมุดฯ] [กิจกรรมวนัสาํคญัต่าง 

          ๆ] [หอ้งสมุดเคลือนที] 

3.หวัหนา้กองการศึกษากล่าววา่ ปัจจุบนั 

หอ้งสมุดประชาชนของเราจดั กิจกรรมวนัสาํคญัต่างๆ 

หอ้งสมุดจะออกไปพบปะชุมชนพร้อมกบัอาํเภอ 

เคลือนทีเพือใหป้ระชาชนไดรู้้จกัห้องสมุดของเรามากขึน การ 

ใหบ้ริการในปัจจุบนั จะเป็นประเภทของการยมื-คืนหนงัสือ การ 

ประกวดการอ่าน การวาดภาพทีทางเทศบาลจดัขึน เป็นครังคราว ใน 

อนาคตจะกาํหนดเป็นแผนการดาํเนินการรายปี 

Code: คณะกรรมการหอ้งสมุดชุมชน {2-1} 

P 3: หนองขาว.txt - 3:13  (83:84)   (Super) 

Codes:  [คณะกรรมการห้องสมุดชุมชน] 

14.ผูว้จิยั 

สอบถามเรืองคณะกรรมการหอ้งสมุดวา่ปัจจุบนัมีใครบา้ง 

ดาํเนินการอยา่งไรบา้ง 

P 3: หนองขาว.txt - 3:14  (85:88)   (Super) 

Codes:  [คณะกรรมการห้องสมุดชุมชน] 

15.บรรณารักษ ์คณะกรรมการโดยตาํแหน่ง มีจาํนวน 5 คนไดแ้ก่ 

นายอาํเภอ ปลดัอาํเภอ ปลดัเทศบาล ผูน้าํชุมชน สมาชิกเทศบาล 1 

คนทีผา่นมาไม่เคยจดัประชุม 

ทุกเดือนบรรณารักษจ์ะตอ้งรายงานการ 

ปฏิบติังานใหก้บัทีประชุมของเทศบาลเท่านนั 

Code: ความเป็นมาของห้องสมุด {2-1} 

P 1: บางเสร่.txt - 1:11  (13:14)   (Super) 

Codes:  [ความเป็นมาของหอ้งสมุด] 

รองนายกฯ กล่าวถึงความเป็นมาของการสร้างหอ้งสมุดเทศบาลตาํบล 

บางเสร่ 

P 6: บา้นเพชร.txt - 6:1  (1:6)   (Super) 

   ส
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สมุดกลาง
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Codes:  [ความเป็นมาของหอ้งสมุด] [ศูนยอิ์นเตอร์เน็ตชุมชน] 

1.นายกเทศบาลตาํบลบา้นเพชร กล่าวเปิดประชุม และกล่าวแนะนาํตวั 

ผูว้จิยัต่อทีประชุม 

เล่าประวติัความเป็นมาของตาํบลบา้นเพชรและการ 

ก่อสร้างหอ้งสมุดประชาชนตาํบลบา้นเพชร โดยใชพ้ืนทีขององคก์าร 

บริหารส่วนตาํบลเก่า ปัจจุบนัไดรั้บการสนบัสนุนจากกระทรวง ICT 

สนบัสนุนคอมพิวเตอร์จาํนวน 16 เครือง กาํลงัดาํเนินการติดตงัใน 

หอ้งสมุด 

Code: งบประมาณ {8-1} 

P 1: บางเสร่.txt - 1:7  (30:32)   (Super) 

Codes:  [งบประมาณ] 

ผูใ้หญ่ติด 

ขอความร่วมมือในการจดัหางบประมาณเป็นค่าใชจ่้ายให้กบั 

เด็กนกัเรียนในการแสดงดนตรีบริเวณหนา้ห้องสมุดซึงอาจเป็นดนตรี 

ไทย หรือการประกวดหางเครืองของนกัเรียน 

P 1: บางเสร่.txt - 1:13  (3:12)   (Super) 

Codes:  [ใกลชุ้มชน ระยะทาง 100 เมตร] [การปรับภูมิทศัน์] [การวางแผน] 

          [การส่งเสริมการอ่าน] [งบประมาณ] 

          [หอ้งสมุดอยูใ่นความรับผดิชอบของอปท.] 

          [อาคารเก่ามาปรับปรุง] [อาคารชนัเดียว/สองชนั] 

ผูว้จิยั 

นาํเสนอโมเดลโครงร่างห้องสมุดชุมชนทีมาจากการจดัสนทนา 

กลุ่มจาํนวน 2 ครัง ครังที 1 

จดัดาํเนินการทีหอ้งสมุดประชาชนอาํเภอ 

โพธารามและหอ้งสมุดการเรียนรู้วงัจนัเกษม 

และการจากการอ่านวจิยั 

ในต่างประเทศโดยขอ้มูลทีไดจ้ากการอ่านทีสามารถนาํมาปรับใชก้บั 

เมืองไทย เช่น 

การสร้างเงือนไขของชุมชนต่อนกัการเมืองในการให้ 

ความสาํคญักบัหอ้งสมุดชุมชนและการส่งเสริมการอ่านและการไดม้าซึง 

   ส
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งบประมาณในการพฒันาห้องสมุด และการศึกษาดูงานห้องสมุดรูปแบบ 

ต่าง ๆในประเทศและงานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

เช่นห้องสมุดเทศบาลตาํบลวิชิต 

ไดง้บประมาณในการก่อสร้างจากกรมการปกครองส่วนทอ้งถินซึงมา 

จากการบริหารจดัการทีดีเป็นจาํนวน 1 ลา้นแปดแสนบาท 

P 2: เทศบาลตาํบลเสาไห.้txt - 2:2  (2:13)   (Super) 

Codes:  [เจา้หนา้ทีหอ้งสมุด] [ใกลชุ้มชน ระยะทาง 100 เมตร] 

          [การส่งเสริมการอ่าน] [งบประมาณ] [หอ้งสมุดขนาดเล็ก] 

          [หอ้งสมุดอยูใ่นความรับผดิชอบของอปท.] 

          [อาคารเก่ามาปรับปรุง] [อาคารชนัเดียว/สองชนั] 

ผูว้จิยั 

นาํเสนอโมเดลโครงร่างห้องสมุดชุมชนทีมาจากการจดัสนทนา 

กลุ่มจาํนวน 2 ครัง ครังที 1 

จดัดาํเนินการทีหอ้งสมุดประชาชนอาํเภอ 

โพธารามและหอ้งสมุดการเรียนรู้วงัจนัเกษม 

และการจากการอ่านวจิยั 

ในต่างประเทศโดยขอ้มูลทีไดจ้ากการอ่านทีสามารถนาํมาปรับใชก้บั 

เมืองไทย เช่น 

การสร้างเงือนไขของชุมชนต่อนกัการเมืองในการให้ 

ความสาํคญักบัหอ้งสมุดชุมชนและการส่งเสริมการอ่านและการไดม้าซึง 

งบประมาณในการพฒันาห้องสมุด และการศึกษาดูงานห้องสมุดรูปแบบ 

ต่าง ๆในประเทศและงานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

อาคารชนัเดียว/สองชนั หรือ เป็นอาคารเก่านาํมาปรับปรุง 

เป็นห้องสมุดขนาดเล็ก ตงัอยูใ่นบริเวณ ชุมชนระยะห่าง 100 

เมตร ชุมชนเป็นเจา้ของและมีส่วนร่วมในการ บริหารจดัการ 

ชุมชนนนัตอ้งเป็นชุมชนขนาดเล็ก หอ้งสมุดชุมชนตอ้ง 

อยูใ่นความรับผิดชอบของอปท. มีบรรณารักษ/์เจา้หนา้ทีหอ้งสมุด1 คน 

P 3: หนองขาว.txt - 3:20  (15:17)   (Super) 

Codes:  [งบประมาณ] 

4.เจา้หนา้ทีหอ้งสมุด 
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กล่าวถึงดา้นการบริหารจดัการทีไดรั้บการ 

สนบัสนุนจากเทศบาลและไดรั้บการจดัสรรงบประมาณในการจดัซือ 

หนงัสือ ปีละ 1 ครัง และไดด้าํเนินการสอบถามความตอ้งการของ 

P 3: หนองขาว.txt - 3:22  (43:52)   (Super) 

Codes:  [งบประมาณ] [ประเภทของหนงัสือ] 

8.บรรณารักษ ์กล่าวถึงปัญหาของหอ้งสมุดหนองขาววา่เด็ก 

ๆส่วนใหญ่ ไม่ชอบการอ่านหนงัสือ เด็กในวยั 7-15 

ปีจะใหค้วามสนใจหมวด 700 เป็นหมวด ศิลปะ 

คนวยัผูใ้หญ่สนใจนวนิยาย ในแต่ละปีหอ้งสมุดจะ 

จดัซือหนงัสือเพิมปีละ 10 

เล่มเป็นอยา่งนอ้ยและจะทาํการสาํรวจความ ตอ้งการของประชาชนก่อน 

บรรณารักษเ์ป็นคนไม่อ่านหนงัสือ มีคนใน 

กรุงเทพฯบริจาคใหก้บัห้องสมุดโดยส่งมาเป็นกล่อง คนในชุมชนก็มา 

บริจาค ตวัอยา่งเช่น 

ผูป้กครองทีมาใชบ้ริการห้องสมุดก็จะสนบัสนุนให ้

บุตรหลานมาใชบ้ริการห้องสมุดดว้ยเช่นกนั 

ในแต่ละปีหอ้งสมุดจะไดรั้บ 

การจดัสรรงบประมาณเพือจดัซือหนงัสือเป็นจาํนวน 40,000 บาท 

9.พระภิกษุ อยากใหเ้ด็กอ่านหนงัสือวรรณกรรมบา้ง เช่นของรงค ์

วงสวรรค ์
P 4: ริม.txt - 4:6  (27:28)   (Super) 

Codes:  [งบประมาณ] 

นายกองคก์ารฯ การจดังบประมาณเพือการพฒันาห้องสมุดฯใน อนาคต 

P 4: ริม.txt - 4:14  (55:57)   (Super) 

Codes:  [งบประมาณ] 

ผูใ้ชบ้ริการ กิจกรรมทีจดัในชุมชนจะใชง้บประมาณจากทีใด 

นายกฯ หอ้งสมุดฯจะไดรั้บงบประมาณจดัสรรทุก ๆปี ซึงในงบประมาณ 

ปีหนา้จะพิจารณาเพือใหเ้กิดประโยชน์และทวัถึงในทุกช่วงวยั 

P 6: บา้นเพชร.txt - 6:5  (36:39)   (Super) 

Codes:  [การปรับภูมิทศัน์] [งบประมาณ] 
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5.นายกเทศมนตรีตาํบลบา้นเพชร กล่าววา่ในปีงบประมาณนีทาง 

เทศบาลไดจ้ดัสรรงบประมาณเพือปรับภูมิทศัน์ดา้นหน้า 

โดยจดัซือเกา้อี 

มา้หินอ่อนมาจดัวางเพือใหผู้ใ้ชบ้ริการสามารถนาํหนงัสือมานงัอ่าน 

บริเวณดา้นนอกได ้

Code: ประเภทของหนงัสือ {9-1} 

P 2: เทศบาลตาํบลเสาไห.้txt - 2:10  (35:37)   (Super) 

Codes:  [ประเภทของหนงัสือ] 

ผูว้จิยั 

การจดัซือหนงัสือเขา้หอ้งสมุดใหก้รรมการชุมชนเสนอรายการ 

ตามความตอ้งการคนในชุมชนทุกเพศวยั โดยมีการประเมินการ 

ดาํเนินงานของหอ้งสมุดเป็นระยะ 

P 2: เทศบาลตาํบลเสาไห.้txt - 2:12  (38:40)   (Super) 

Codes:  [ประเภทของหนงัสือ] 

ผูน้าํชุมชน การสร้างหอ้งสมุดชุมชนของเทศบาลในอนาคตมีขอ้เสนอ 

วา่อยากใหมี้หนงัสืออ่านนอกเวลาสาํหรับนกัเรียนมธัยมจะช่วยให ้

นกัเรียนในชุมชนไดม้าใชบ้ริการมากขึน 

P 3: หนองขาว.txt - 3:8  (52:60)   (Super) 

Codes:  [การส่งเสริมการอ่าน] [ประเภทของหนงัสือ] [อตัลกัษณ์ชุมชน(อาชีพ)] 

9.พระภิกษุ อยากใหเ้ด็กอ่านหนงัสือวรรณกรรมบา้ง เช่นของรงค ์

วงษ ์สวรรค ์มนสั จนัยงค ์รวมถึงวรรณของต่างประเทศ 

ซึงอาจจะเป็น ทางออกของเด็กแนว 

เพราะหนงัสือประเภทนีจะมีอตัลกัษณ์ แง่คิดเด็ก 

จะเขา้ถึงวรรณศิลป์ หนงัสือวรรณกรรมจะมีลกัษณะคลา้ยกบัธรรมบท 

จะมีภาษาหนงัสือ จะมีชีวิตจริงแทรกอยู ่

การอ่านหนงัสือประเภทนีจะทาํ 

ใหชี้วติมีจุดมุ่งหมายและมีความหลากหลาย 

เด็กวยันีเป็นช่วงหวัเลียว หวัต่อ 

เด็กจะไม่มีจุดยนืเป็นของตนเอง เด็กจะไขวเ้ขว ่มีมุมมองทีแคบ 

หอ้งสมุดจะเป็นทางเลือกหนึงทีเด็กจะใชเ้ป็นแหล่งคน้ควา้ขอ้มูลทีสาํคญั 
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แห่งหนึง อีกทงัยงัเป็นสถานทีพบปะกนัของวยัรุ่น 

P 3: หนองขาว.txt - 3:11  (71:78)   (Super) 

Codes:  [การใชค้อมพิวเตอร์เพือการสืบคน้] [ประเภทของหนงัสือ] 

12.บรรณารักษ ์คนหนองขาวแกปั้ญหาไม่อยากใหลู้กไปร้านเกมส์ดว้ย 

การซือคอมพิวเตอร์ใหลู้กไวที้บา้นเด็กไม่มีโอกาสมาใชบ้ริการห้องสมุด 

นอกจากครูจะใหก้ารบา้นทีนอกเหนือจากหนงัสือเรียนเด็กจึงจะมายมื 

หนงัสือห้องสมุดก็จะเป็นหนงัสือประเภทคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ 

ปัจจุบนัมีครอบครัวพ่อแม่ 5 

รายมาอ่านหนงัสือและเล่นอินเตอร์เน็ตกบั ลูกทีหอ้งสมุด 

และอีกปัญหาทีห้องสมุดประสบคือเด็กจะบอกผูป้กครอง 

วา่มาหอ้งสมุดจริง 

ๆไม่ไดม้าเพราะผูป้กครองไม่ไดม้าดูบุตรหลานของ ตน 

P 3: หนองขาว.txt - 3:17  (93:95)   (Super) 

Codes:  [ประเภทของหนงัสือ] 

18.เจา้ของร้านหนงัสือ ร้านหนงัสือของตนจะอนุญาตใหเ้ดก้ขอยมื 

หนงัสือไปถ่ายเอกสารไดโ้ดยเฉพาะเรืองเกียวกบัเทคโนโลยชีีวภาพ 

หนงัสือเพลง 

P 3: หนองขาว.txt - 3:21  (18:20)   (Super) 

Codes:  [ประเภทของหนงัสือ] 

ผูใ้ชบ้ริการ 

โดยการจดัซือห้องสมุดคาํนึงถึงจาํนวนของผูม้าใชบ้ริการ 

เป็นสาํคญั เช่น 

ในหมวดใดมีผูม้าใชบ้ริการมากจาํนวนหนงัสือทีจดัซือ 

ในแต่ละปีก็จะจดัซือตามความตอ้งการของผูอ่้านเป็นหลกั 

P 3: หนองขาว.txt - 3:22  (43:52)   (Super) 

Codes:  [งบประมาณ] [ประเภทของหนงัสือ] 

8.บรรณารักษ ์กล่าวถึงปัญหาของหอ้งสมุดหนองขาววา่เด็ก 

ๆส่วนใหญ่ ไม่ชอบการอ่านหนงัสือ เด็กในวยั 7-15 

ปีจะใหค้วามสนใจหมวด 700 เป็นหมวด ศิลปะ 

คนวยัผูใ้หญ่สนใจนวนิยาย ในแต่ละปีหอ้งสมุดจะ 

   ส
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จดัซือหนงัสือเพิมปีละ 10 

เล่มเป็นอยา่งนอ้ยและจะทาํการสาํรวจความ ตอ้งการของประชาชนก่อน 

บรรณารักษเ์ป็นคนไม่อ่านหนงัสือ มีคนใน 

กรุงเทพฯบริจาคใหก้บัห้องสมุดโดยส่งมาเป็นกล่อง คนในชุมชนก็มา 

บริจาค ตวัอยา่งเช่น 

ผูป้กครองทีมาใชบ้ริการห้องสมุดก็จะสนบัสนุนให ้

บุตรหลานมาใชบ้ริการห้องสมุดดว้ยเช่นกนั 

ในแต่ละปีหอ้งสมุดจะไดรั้บ 

การจดัสรรงบประมาณเพือจดัซือหนงัสือเป็นจาํนวน 40,000 บาท 

9.พระภิกษุ อยากใหเ้ด็กอ่านหนงัสือวรรณกรรมบา้ง เช่นของรงค ์

วงสวรรค ์
P 3: หนองขาว.txt - 3:23  (99:111)   (Super) 

Codes:  [การส่งเสริมการอ่าน] [ประเภทของหนงัสือ] [ประวติัชุมชน] 

20. พระภิกษุ หอ้งสมุดประชาชน เทศบาลตาํบลหนองขาว สร้างขึนใน 

ปี พ.ศ. 2499 เป็นช่วงของการสร้างวฒันธรรม บวร 

หอ้งสมุดสือใหค้น เรียนรู้วฒันธรรม คนในชุมชน กลุ่มผูอื้น 

คนในชุมชนมีหลายมุมมอง หลายรูปแบบ 

คนในชุมชนเขา้ใจใหค้วามสาํคญักบัเรืองการอ่าน 

การศึกษาของชีวติ เป็นองคป์ระกอบรวมใหเ้กิดรากฐานของชุมชน 

ในทางจิตใจทาํใหเ้กิดการพฒันาในชีวิต ถึงแมป้ระชาชนจะชอบ 

อ่านนวนิยายมากอ่านหนงัสือธรรมะนอ้ย 

แต่มีส่วนดีทีแทรกอยูคื่อเกร็ด 

เล็กเกร็ดนอ้ยของวรรณกรรมทีเกียวขอ้งกบัคุณค่าของชีวติ 

ส่งเสริม พฒันาคุณธรรมของชุมชน การอ่านวรรณกรรมของชีวติ 

เนาวรัตน์ 

พงษไ์พบูลยพ์ดูไวว้า่คนรู้รากเหงา้ของตนวา่มีความเป็นมาอยา่งไร 

จะ เป็นพหุวฒันธรรม 

ทาํใหเ้กิดการเรียนรู้เป็นไปเพือพฒันาคุณภาพจิต ซึง 

จะเป็นจิตทีผอ่งใส 

ในส่วนของผูน้าํชุมชนถา้ใหค้วามสาํคญักบัการอ่าน 

   ส
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จะทาํใหเ้กิดประโยชน์ เกิดคุณค่าต่อคนในชุมชนเป็นอยา่งมาก 

P 4: ริม.txt - 4:3  (6:8)   (Super) 

Codes:  [ประเภทของหนงัสือ] 

เจา้หนา้ทีหอ้งสมุด 

นาํเสนอวา่หนงัสือในหอ้งสมุดชุมชนควรมีความ 

แตกต่างกบัห้องสมุดในโรงเรียนในประเด็นนีควรประเมินความตอ้งการ 

ของผูใ้ชบ้ริการทุกระดบั 

Code: ประวติัชุมชน {5-1} 

P 3: หนองขาว.txt - 3:23  (99:111)   (Super) 

Codes:  [การส่งเสริมการอ่าน] [ประเภทของหนงัสือ] [ประวติัชุมชน] 

20. พระภิกษุ หอ้งสมุดประชาชน เทศบาลตาํบลหนองขาว สร้างขึนใน 

ปี พ.ศ. 2499 เป็นช่วงของการสร้างวฒันธรรม บวร 

หอ้งสมุดสือใหค้น เรียนรู้วฒันธรรม คนในชุมชน กลุ่มผูอื้น 

คนในชุมชนมีหลายมุมมอง หลายรูปแบบ 

คนในชุมชนเขา้ใจใหค้วามสาํคญักบัเรืองการอ่าน 

การศึกษาของชีวติ เป็นองคป์ระกอบรวมใหเ้กิดรากฐานของชุมชน 

ในทางจิตใจทาํใหเ้กิดการพฒันาในชีวิต ถึงแมป้ระชาชนจะชอบ 

อ่านนวนิยายมากอ่านหนงัสือธรรมะนอ้ย 

แต่มีส่วนดีทีแทรกอยูคื่อเกร็ด 

เล็กเกร็ดนอ้ยของวรรณกรรมทีเกียวขอ้งกบัคุณค่าของชีวติ 

ส่งเสริม พฒันาคุณธรรมของชุมชน การอ่านวรรณกรรมของชีวติ 

เนาวรัตน์ 

พงษไ์พบูลยพ์ดูไวว้า่คนรู้รากเหงา้ของตนวา่มีความเป็นมาอยา่งไร 

จะ เป็นพหุวฒันธรรม 

ทาํใหเ้กิดการเรียนรู้เป็นไปเพือพฒันาคุณภาพจิต ซึง 

จะเป็นจิตทีผอ่งใส 

ในส่วนของผูน้าํชุมชนถา้ใหค้วามสาํคญักบัการอ่าน 

จะทาํใหเ้กิดประโยชน์ เกิดคุณค่าต่อคนในชุมชนเป็นอยา่งมาก 

P 4: ริม.txt - 4:19  (67:74)   (Super) 

Codes:  [การใชแ้บบสอบถามเพือการประเมิน] 
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          [การศึกษาความเป็นไปไดข้องการพฒันา] [ประวติัชุมชน] 

นายกฯ จะไดน้าํประเด็นและขอ้คิดเห็นไปพิจารณาในคณะทีมงาน 

บริหารเพือศึกษาความเป็นไปไดใ้นการพฒันาปรับเปลียนเพือ 

กระบวนการทาํงานเพือใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชนใน 

พืนทีต่อไป และนายกฯมีความตอ้งการใหมี้ความรู้ 

ความสามารถในการ 

รวบรวมขอ้มูลชุมชนมาช่วยเหลือดา้นการจดัเก็บและจดัทาํประวติัชุมชน 

เพือใหบุ้ตรหลานเขา้ใจประวติัความเป็นมาของชุมชนและเพือการ 

ประเมินจากการเป็นอบต.เป็นเทศบาลเพือจะไดก้าํหนดพืนทีอาณาเขตที 

แน่นอน 

P 6: บา้นเพชร.txt - 6:2  (7:22)   (Super) 

Codes:  [การเผยเเพร่ความรู้ในเรืองตาํรายา] 

          [กิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต] 

          [กิจกรรมผูเ้ฒ่าเล่าความ] [ประวติัชุมชน] 

2.ผูว้จิยั 

กล่าวแนะนาํตวัและบอกทีมาของโครงร่างการวจิยัและรูปแบบ 

ของการพฒันาห้องสมุดชุมชนมาจาก 3 ส่วน ดว้ยกนัไดแ้ก่ การคน้ 

ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต จาํนวน 200 เรือง 

จากงานวจิยัภายในประเทศ และต่างประเทศ 

จากการจดัประชุมสนทนากลุ่ม จาํนวน 2 ครัง จากการ 

สัมภาษณ์นกัวชิาการ และผูว้ิจยั นาํทงั 3 ส่วนมาจดัทาํขอ้สรุป 

แลว้ เขียนเป็นโครงร่างการพฒันารูปแบบหอ้งสมุดชุมชน 

เพือการส่งเสริม การเรียนรู้ตลอดชีวติ 

และรูปแบบดงักล่าวจะไดน้าํเสนอดงัต่อไปนี 1. 

โครงสร้างทางกายภาพเป็นห้องสมุดขนาดเล็ก 1 ชนั หรือ 2 ชนั 

อยูห่่าง จากชุมชนระยะ 100 เมตร 

หอ้งสมุดอยูใ่นความรับผิดชอบของ อปท. 2. 

การบริหารจดัการใชก้ารบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วมโดยใหชุ้มชน 

จดัตงัคณะกรรมการบริหารและใหชุ้มชนเป็นเจา้ของ 3.กิจกรรม 

ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ เช่น 
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กิจกรรมทีจดัใหค้นในชุมชนมี กิจกรรมร่วมกนั 

อาจเป็นกิจกรรมประเภทส่งเสริมอาชีพ การสืบคน้ขอ้มูล 

ประวติัชุมชนหรือเป็นกิจกรรมผูเ้ฒ่าเล่าความ นิทานพืนบา้น 

การ คน้ควา้ตาํรายา การรักษาโรคแบบสมุนไพรพืนบา้น การทาํขนม 

และ อืนๆ 

P 6: บา้นเพชร.txt - 6:7  (41:51)   (Super) 

Codes:  [การหาเครือข่ายห้องสมุดชุมชน] 

          [กิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต] [ประวติัชุมชน] 

          [ภูมิปัญญาทอ้งถิน] 

7.ผูว้จิยั มีดีอยู ่3 ประการ ประการแรก 

มีความตงัใจจริงทีจะพฒันา 

รูปแบบห้องสมุดชุมชนในห้องสมุดขนาดเล็ก 

เพือใหชุ้มชนขนาดเล็กได ้

ใชป้ระโยชน์จากห้องสมุดทีพฒันาขึนให้เหมาะสมกบัคนทุกเพศทุกวยั 

ประการทีสอง 

มีความปรารถนาทีจะใชค้วามรู้ความสามารถทีมีอยูท่าํให้ 

ชุมชนเห็นความสาํคญัของการทาํประวติัชุมชนเพือใหลู้กหลานใน 

อนาคตของแต่ละชุมชนไดรู้้รากเหงา้ของตนเอง ประการทีสาม 

ตอ้งการ 

จะเสนอแนวคิดในการจดักิจกรรมทีส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของแต่ 

ละชุมชนของหอ้งสมุดชุมชน อยากใหแ้ต่ละชุมชนขอความร่วมมือจาก 

ภูมิปัญญาทอ้งถินทีมีอยูใ่นชุมชนมาจดักิจกรรม 

เพือใหเ้กิดความ หลากหลาย 

อีกทงัสามารถขอความร่วมมือจากองคก์รหรือหน่วยงานทีมี 

อยูใ่นชุมชนมาจดักิจกรรมร่วมกนั 

P 6: บา้นเพชร.txt - 6:9  (57:58)   (Super) 

Codes:  [ประวติัชุมชน] 

9.ผูน้าํชุมชน(ชาย) สอบถามผูว้จิยัวา่ 

ผูว้จิยัจะมาช่วยทาํประวติัชุมชน เมือไร 

Code: ภูมิปัญญาทอ้งถิน {3-1} 
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P 4: ริม.txt - 4:17  (14:26)   (Super) 

Codes:  [การใชค้อมพิวเตอร์เพือการสืบคน้] [การจดัทาํแผน] [การวางแผน] 

          [การหาเครือข่ายหอ้งสมุดชุมชน] [ภูมิปัญญาทอ้งถิน] 

ผูว้จิยั กล่าวถึงการนาํเด็กให้อยากเขา้มาใชบ้ริการห้องสมุด 

กิจกรรม ส่งเสริมการอ่านซึงในต่างประเทศ เช่น ญีปุ่น 

ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์กาํหนดเป็นนโยบายในการเลือกตงัวา่ 5% 

ของรายไดเ้พือการพฒันา 

หอ้งสมุดชุมชนเป็นเงือนไขในการไดรั้บการเลือกตงั 

ซึงดาํเนินการโดย 

รัฐบาลทอ้งถินและการเปิดโอกาสใหผู้ใ้ชบ้ริการมาใชบ้ริการในช่วงคาํ, 

ส่งเสริมความสัมพนัธ์ในครอบครัวในการเชือมร้อยความสัมพนัธ์ระหวา่ง 

วยั ตวัอยา่ง ปู่ -หลานในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทีระนอง 

การสร้าง 

เครือข่ายจากอาสาสมคัรชุมชนในการเปิดบริการหอ้งสมุดนอกเวลา 

ซึง สามารถนาํบุคคลทีมีความสามารถในชุมชน เช่น ครูเกษียณอาย ุ

นกั การศึกษาหรือขา้ราชการอาชีพอืน 

ๆผูมี้ภูมิรู้ภูมิธรรมทีมีความรู้ ความสามารถ 

มากประสบการณ์มาช่วยกนัขบัเคลือนชุมชนและพฒันา 

งานหอ้งสมุดชุมชนกา้วไปขา้งหนา้โดยการนาํแผนการพฒันาห้องสมุด 

ชุมชนไวใ้นแผนการพฒันาชุมชนดว้ย 

P 6: บา้นเพชร.txt - 6:4  (29:35)   (Super) 

Codes:  [การใชแ้บบสอบถามเพือการประเมิน] [ภูมิปัญญาทอ้งถิน] 

          [อาสาสมคัรชุมชน/ศูนยก์ลางความร่วมมือ] 

4.ผูว้จิยั ขอ้ที 4 

ของรูปแบบคือการประเมินผลการดาํเนินงานห้องสมุด 

ชุมชนตอ้งมีการประเมินผลการดาํเนินงานโดยการสอบถามขอ้มูลจาก 

ชุมชน 

เพือจะใชป้รับปรุงใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของชุมชนต่อไป 

ในต่างประเทศจะมีการประเมินผลการดาํเนินงานทุกสินปี 

เพือนาํขอ้มูล ทีไดม้าปรับปรุง อีกทงั 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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มีเครือข่ายความร่วมมือจากคนในชุมชนที 

เรียกวา่อาสาสมคัรชุมชนมาช่วยงานหอ้งสมุด โดยมาจากเยาวชน 

ขา้ราชการทีเกษียณ 

P 6: บา้นเพชร.txt - 6:7  (41:51)   (Super) 

Codes:  [การหาเครือข่ายห้องสมุดชุมชน] 

          [กิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต] [ประวติัชุมชน] 

          [ภูมิปัญญาทอ้งถิน] 

7.ผูว้จิยั มีดีอยู ่3 ประการ ประการแรก 

มีความตงัใจจริงทีจะพฒันา 

รูปแบบห้องสมุดชุมชนในห้องสมุดขนาดเล็ก 

เพือใหชุ้มชนขนาดเล็กได ้

ใชป้ระโยชน์จากห้องสมุดทีพฒันาขึนให้เหมาะสมกบัคนทุกเพศทุกวยั 

ประการทีสอง 

มีความปรารถนาทีจะใชค้วามรู้ความสามารถทีมีอยูท่าํให้ 

ชุมชนเห็นความสาํคญัของการทาํประวติัชุมชนเพือใหลู้กหลานใน 

อนาคตของแต่ละชุมชนไดรู้้รากเหงา้ของตนเอง ประการทีสาม 

ตอ้งการ 

จะเสนอแนวคิดในการจดักิจกรรมทีส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของแต่ 

ละชุมชนของหอ้งสมุดชุมชน อยากใหแ้ต่ละชุมชนขอความร่วมมือจาก 

ภูมิปัญญาทอ้งถินทีมีอยูใ่นชุมชนมาจดักิจกรรม 

เพือใหเ้กิดความ หลากหลาย 

อีกทงัสามารถขอความร่วมมือจากองคก์รหรือหน่วยงานทีมี 

อยูใ่นชุมชนมาจดักิจกรรมร่วมกนั 

Code: ศาลาการเรียนรู้ {2-1} 

P 5: วชิิต.txt - 5:4  (23:26)   (Super) 

Codes:  [ศาลาการเรียนรู้] [อาชีพในชุมชน] 

4.ผูว้จิยั 

กล่าวถึงกิจกรรมทีหอ้งสมุดชุมชนเทศบาลตาํบลบางเสร่ใน 

เรืองการฟืนฟูกิจกรรมดนตรีหางเครือง 

การจดัสร้างศาลาการเรียนรู้/ การอ่านในชุมชนจาํนวน 2 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ทีไดแ้ก่ในพืนทีสถานีอนามยัตาํบลบางเสร่ 

และทีอ่านหนงัสือหมู่ 2 หนา้วดับางเสร่ขา้งป้อมตาํรวจ 

P 5: วชิิต.txt - 5:14  (64:71)   (Super) 

Codes:  [การส่งเสริมการอ่าน] [การหาเครือข่ายห้องสมุดชุมชน] 

          [ศาลาการเรียนรู้] 

12.ผูใ้หญ่บา้น 

กล่าวปิดประชุมและใหข้อ้คิดวา่การจะทาํใหเ้ด็กรักการ 

อ่านคงจะตอ้งอาศยัความร่วมมือกนัหลายฝ่ายไม่เฉพาะชุมชน 

แต่จะตอ้ง 

เป็นองคก์รหลายองคก์รร่วมมือกนัทาํงานเพือส่งใหเ้ป้าหมายของชุมชน 

ทีตอ้งการให้เด็กรักการอ่านเป็นไปตามจุดมุ่งหมาย 

ถึงเราจะมีศาลาการ เรียนรู้ใน 10 ชุมชน 

ก็ยงัไม่สามารถไปถึงเป้าหมายได ้ประเด็นในขอ้นี 

ขอใหทุ้กคนทีมาร่วมประชุมกนัวนันี 

กลบัไปคิดเป็นการบา้นวา่พวกเรา 

จะทาํกนัอยา่งไรทีจะใหเ้กิดกิจกรรมต่างๆ 

จูงใจใหเ้ด็กรักการอ่าน ขึนมาได ้

Code: ศูนยเ์ด็กปฐมวยั {1-1} 

P 5: วชิิต.txt - 5:13  (17:22)   (Super) 

Codes:  [การสร้างกิจกรรมทีเป็นสือจูงใจ] [ศูนยเ์ด็กปฐมวยั] 

3.หวัหนา้กองการศึกษา กล่าววา่การบริหารจดัการของห้องสมุดฯใน 

แต่ละบริบทจะมีความแตกต่างกนั 

สิงสาํคญัคือเนน้ใหห้้องสมุดใหบ้ริการ กบัชุมชน 

ครูจากศูนยเ์ด็กปฐมวยัของเทศบาลจะช่วยในเรืองของการ 

ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมทีห้องสมุดจดัขึนในวนัสาํคญัต่าง ๆ 

ปัจจุบนัเด็ก ๆจะหนัไปใหค้วามสนใจกบัอินเตอร์เน็ต 

ทาํอยา่งไรจึงจะสร้างกิจกรรม 

ทีเป็นแรงจูงใจให้เด็กมาใชบ้ริการห้องสมุดใหเ้พิมมากขึ 

Code: ศูนยอิ์นเตอร์เน็ตชุมชน {4-1} 

P 3: หนองขาว.txt - 3:15  (89:90)   (Super) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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Codes:  [ศูนยอิ์นเตอร์เน็ตชุมชน] 

16.ผูว้จิยั 

ในอนาคตการดาํเนินการขยายพืนทีเพือรองรับการเป็นศูนย ์

อินเตอร์เน็ตของชุมชน เป็นแหล่งคน้ควา้ขอ้มูลของชุมชน 

P 5: วชิิต.txt - 5:9  (50:52)   (Super) 

Codes:  [ศูนยอิ์นเตอร์เน็ตชุมชน] 

9.เจา้หนา้ทีหอ้งสมุด 

ปีนีหอ้งสมุดของเราก็ส่งเรืองไปทีกระทรวง ICT 

แต่ห้องสมุดเราไม่ผา่นการประเมินในเรืองของสถานที หากทาง 

หอ้งสมุดไดง้บประมาณในส่วนนีก็จะเพิมใหใ้นงบประมาณปีต่อไป 

P 5: วชิิต.txt - 5:10  (53:56)   (Super) 

Codes:  [ศูนยอิ์นเตอร์เน็ตชุมชน] 

10.หวัหนา้กองการศึกษา มีเจา้หนา้ทีจากกระทรวง ICT 

มาดูหอ้งทีเรา 

จดัประชุมกนันีแหละแต่ทางเจา้หนา้ทีของกระทรวง ICTกล่าววา่ 

คอมพิวเตอร์ จาํนวน 16 เครือง 

ไม่สามารถนาํมาจดัแบ่งไดเ้พราะมีการ 

วางระบบและรูปแบบให้อยูใ่นหอ้งเดียวกนั 

P 6: บา้นเพชร.txt - 6:1  (1:6)   (Super) 

Codes:  [ความเป็นมาของหอ้งสมุด] [ศูนยอิ์นเตอร์เน็ตชุมชน] 

1.นายกเทศบาลตาํบลบา้นเพชร กล่าวเปิดประชุม และกล่าวแนะนาํตวั 

ผูว้จิยัต่อทีประชุม 

เล่าประวติัความเป็นมาของตาํบลบา้นเพชรและการ 

ก่อสร้างหอ้งสมุดประชาชนตาํบลบา้นเพชร โดยใชพ้ืนทีขององคก์าร 

บริหารส่วนตาํบลเก่า ปัจจุบนัไดรั้บการสนบัสนุนจากกระทรวง ICT 

สนบัสนุนคอมพิวเตอร์จาํนวน 16 เครือง กาํลงัดาํเนินการติดตงัใน 

หอ้งสมุด 

Code: หอ้งสมุดเคลือนที {2-1} 

P 2: เทศบาลตาํบลเสาไห.้txt - 2:6  (23:25)   (Super) 

Codes:  [หอ้งสมุดเคลือนที] 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ผูว้จิยั 

หอ้งสมุดชุมชนมีการนาํห้องสมุดเคลือนทีพร้อมกบัหน่วยงานอืน 

ได ้เช่น อาํเภอเคลือนที อนามยัชุมชน 

ทีมาใหค้วามรู้เรืองของผูป่้วย 

เบาหวานโดยเจา้หนา้ทีห้องสมุดขอความร่วมมือไปยงัหน่วยงานอืนๆ 

P 6: บา้นเพชร.txt - 6:3  (23:28)   (Super) 

Codes:  [การประกวดการอ่าน] [การยมื-คืนหนงัสือ] 

          [การรายงานผลการดาํเนินงานห้องสมุดฯ] [กิจกรรมวนัสาํคญัต่าง 

          ๆ] [หอ้งสมุดเคลือนที] 

3.หวัหนา้กองการศึกษากล่าววา่ ปัจจุบนั 

หอ้งสมุดประชาชนของเราจดั กิจกรรมวนัสาํคญัต่างๆ 

หอ้งสมุดจะออกไปพบปะชุมชนพร้อมกบัอาํเภอ 

เคลือนทีเพือใหป้ระชาชนไดรู้้จกัห้องสมุดของเรามากขึน การ 

ใหบ้ริการในปัจจุบนั จะเป็นประเภทของการยมื-คืนหนงัสือ การ 

ประกวดการอ่าน การวาดภาพทีทางเทศบาลจดัขึน เป็นครังคราว ใน 

อนาคตจะกาํหนดเป็นแผนการดาํเนินการรายปี 

Code: หอ้งสมุดเป็นทีสอนการบา้น {1-1} 

P 3: หนองขาว.txt - 3:9  (61:66)   (Super) 

Codes:  [หอ้งสมุดเป็นทีสอนการบา้น] 

          [หอ้งสมุดเป็นสถานทีพบปะของเด็กวยัรุ่น] 

          [หอ้งสมุดเป็นสถานทีรับฝากบุตรหลานในชุมชน] 

10.บรรณารักษ ์หอ้งสมุดฯเป็นสถานทีสอนการบา้น 

เป็นทีฝากลูกเมือ พ่อแม่ไปทาํธุระ 

เด็กในชุมชนหนองขาวส่วนใหญ่จะชอบอ่านเรืองสัน 

เป็นทีพบปะของวยัรุ่นทาํให้บรรณารักษแ์ละผูช่้วยจะตอ้งทาํหนา้ที 

ช่วยเหลือผูป้กครองในหลาย ๆดา้นซึงบางกรณีทาํใหมี้ปัญหาตามมา 

เพราะผูป้กครองมกัเขา้กบับุตร-หลานก่อนเมือเกิดปัญหาภายหลงัก็แกไ้ม ่

ทนัแลว้ 

Code: หอ้งสมุดเป็นสถานทีพบปะของเด็กวยัรุ่น {1-1} 

P 3: หนองขาว.txt - 3:9  (61:66)   (Super) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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Codes:  [หอ้งสมุดเป็นทีสอนการบา้น] 

          [หอ้งสมุดเป็นสถานทีพบปะของเด็กวยัรุ่น] 

          [หอ้งสมุดเป็นสถานทีรับฝากบุตรหลานในชุมชน] 

10.บรรณารักษ ์หอ้งสมุดฯเป็นสถานทีสอนการบา้น 

เป็นทีฝากลูกเมือ พ่อแม่ไปทาํธุระ 

เด็กในชุมชนหนองขาวส่วนใหญ่จะชอบอ่านเรืองสัน 

เป็นทีพบปะของวยัรุ่นทาํให้บรรณารักษแ์ละผูช่้วยจะตอ้งทาํหนา้ที 

ช่วยเหลือผูป้กครองในหลาย ๆดา้นซึงบางกรณีทาํใหมี้ปัญหาตามมา 

เพราะผูป้กครองมกัเขา้กบับุตร-หลานก่อนเมือเกิดปัญหาภายหลงัก็แกไ้ม ่

ทนัแลว้ 

Code: หอ้งสมุดเป็นสถานทีรับฝากบุตรหลานในชุมชน {1-2} 

P 3: หนองขาว.txt - 3:9  (61:66)   (Super) 

Codes:  [หอ้งสมุดเป็นทีสอนการบา้น] 

          [หอ้งสมุดเป็นสถานทีพบปะของเด็กวยัรุ่น] 

          [หอ้งสมุดเป็นสถานทีรับฝากบุตรหลานในชุมชน] 

10.บรรณารักษ ์หอ้งสมุดฯเป็นสถานทีสอนการบา้น 

เป็นทีฝากลูกเมือ พ่อแม่ไปทาํธุระ 

เด็กในชุมชนหนองขาวส่วนใหญ่จะชอบอ่านเรืองสัน 

เป็นทีพบปะของวยัรุ่นทาํให้บรรณารักษแ์ละผูช่้วยจะตอ้งทาํหนา้ที 

ช่วยเหลือผูป้กครองในหลาย ๆดา้นซึงบางกรณีทาํใหมี้ปัญหาตามมา 

เพราะผูป้กครองมกัเขา้กบับุตร-หลานก่อนเมือเกิดปัญหาภายหลงัก็แกไ้ม ่

ทนัแลว้ 

Code: หอ้งสมุดขนาดเล็ก {1-1} 

P 2: เทศบาลตาํบลเสาไห.้txt - 2:2  (2:13)   (Super) 

Codes:  [เจา้หนา้ทีห้องสมุด] [ใกลชุ้มชน ระยะทาง 100 เมตร] 

          [การส่งเสริมการอ่าน] [งบประมาณ] [หอ้งสมุดขนาดเล็ก] 

          [หอ้งสมุดอยูใ่นความรับผดิชอบของอปท.] 

          [อาคารเก่ามาปรับปรุง] [อาคารชนัเดียว/สองชนั] 

ผูว้จิยั 

นาํเสนอโมเดลโครงร่างห้องสมุดชุมชนทีมาจากการจดัสนทนา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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กลุ่มจาํนวน 2 ครัง ครังที 1 

จดัดาํเนินการทีหอ้งสมุดประชาชนอาํเภอ 

โพธารามและหอ้งสมุดการเรียนรู้วงัจนัเกษม 

และการจากการอ่านวจิยั 

ในต่างประเทศโดยขอ้มูลทีไดจ้ากการอ่านทีสามารถนาํมาปรับใชก้บั 

เมืองไทย เช่น 

การสร้างเงือนไขของชุมชนต่อนกัการเมืองในการให้ 

ความสาํคญักบัหอ้งสมุดชุมชนและการส่งเสริมการอ่านและการไดม้าซึง 

งบประมาณในการพฒันาห้องสมุด และการศึกษาดูงานห้องสมุดรูปแบบ 

ต่าง ๆในประเทศและงานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

อาคารชนัเดียว/สองชนั หรือ เป็นอาคารเก่านาํมาปรับปรุง 

เป็นห้องสมุดขนาดเล็ก ตงัอยูใ่นบริเวณ ชุมชนระยะห่าง 100 

เมตร ชุมชนเป็นเจา้ของและมีส่วนร่วมในการ บริหารจดัการ 

ชุมชนนนัตอ้งเป็นชุมชนขนาดเล็ก หอ้งสมุดชุมชนตอ้ง 

อยูใ่นความรับผิดชอบของอปท. มีบรรณารักษ/์เจา้หนา้ทีหอ้งสมุด 

1 คน 

Code: หอ้งสมุดชุมชน {0-4} 

Code: หอ้งสมุดอยูใ่นความรับผดิชอบของอปท. {3-1} 

P 1: บางเสร่.txt - 1:13  (3:12)   (Super) 

Codes:  [ใกลชุ้มชน ระยะทาง 100 เมตร] [การปรับภูมิทศัน์] [การวางแผน] 

          [การส่งเสริมการอ่าน] [งบประมาณ] 

          [หอ้งสมุดอยูใ่นความรับผดิชอบของอปท.] 

          [อาคารเก่ามาปรับปรุง] [อาคารชนัเดียว/สองชนั] 

ผูว้จิยั 

นาํเสนอโมเดลโครงร่างห้องสมุดชุมชนทีมาจากการจดัสนทนา 

กลุ่มจาํนวน 2 ครัง ครังที 1 

จดัดาํเนินการทีหอ้งสมุดประชาชนอาํเภอ 

โพธารามและหอ้งสมุดการเรียนรู้วงัจนัเกษม 

และการจากการอ่านวจิยั 

ในต่างประเทศโดยขอ้มูลทีไดจ้ากการอ่านทีสามารถนาํมาปรับใชก้บั 

   ส
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เมืองไทย เช่น 

การสร้างเงือนไขของชุมชนต่อนกัการเมืองในการให้ 

ความสาํคญักบัหอ้งสมุดชุมชนและการส่งเสริมการอ่านและการไดม้าซึง 

งบประมาณในการพฒันาห้องสมุด และการศึกษาดูงานห้องสมุดรูปแบบ 

ต่าง ๆในประเทศและงานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

เช่นห้องสมุดเทศบาลตาํบลวิชิต 

ไดง้บประมาณในการก่อสร้างจากกรมการปกครองส่วนทอ้งถินซึงมา 

จากการบริหารจดัการทีดีเป็นจาํนวน 1 ลา้นแปดแสนบาท 

P 2: เทศบาลตาํบลเสาไห.้txt - 2:2  (2:13)   (Super) 

Codes:  [เจา้หนา้ทีห้องสมุด] [ใกลชุ้มชน ระยะทาง 100 เมตร] 

          [การส่งเสริมการอ่าน] [งบประมาณ] [หอ้งสมุดขนาดเล็ก] 

          [หอ้งสมุดอยูใ่นความรับผดิชอบของอปท.] 

          [อาคารเก่ามาปรับปรุง] [อาคารชนัเดียว/สองชนั] 

ผูว้จิยั 

นาํเสนอโมเดลโครงร่างห้องสมุดชุมชนทีมาจากการจดัสนทนา 

กลุ่มจาํนวน 2 ครัง ครังที 1 

จดัดาํเนินการทีหอ้งสมุดประชาชนอาํเภอ 

โพธารามและหอ้งสมุดการเรียนรู้วงัจนัเกษม 

และการจากการอ่านวจิยั 

ในต่างประเทศโดยขอ้มูลทีไดจ้ากการอ่านทีสามารถนาํมาปรับใชก้บั 

เมืองไทย เช่น 

การสร้างเงือนไขของชุมชนต่อนกัการเมืองในการให้ 

ความสาํคญักบัหอ้งสมุดชุมชนและการส่งเสริมการอ่านและการไดม้าซึง 

งบประมาณในการพฒันาห้องสมุด และการศึกษาดูงานห้องสมุดรูปแบบ 

ต่าง ๆในประเทศและงานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

อาคารชนัเดียว/สองชนั หรือ เป็นอาคารเก่านาํมาปรับปรุง 

เป็นห้องสมุดขนาดเล็ก ตงัอยูใ่นบริเวณ ชุมชนระยะห่าง 100 

เมตร ชุมชนเป็นเจา้ของและมีส่วนร่วมในการ บริหารจดัการ 

ชุมชนนนัตอ้งเป็นชุมชนขนาดเล็ก หอ้งสมุดชุมชนตอ้ง 

อยูใ่นความรับผิดชอบของอปท. มีบรรณารักษ/์เจา้หนา้ทีหอ้งสมุด1 คน 

   ส
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P 5: วชิิต.txt - 5:2  (2:16)   (Super) 

Codes:  [กิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต] 

          [หอ้งสมุดอยูใ่นความรับผดิชอบของอปท.] 

2.ผูว้จิยั 

กล่าวแนะนาํตวัและทีมาของโมเดลรูปแบบฯงานวจิยัวา่มาจาก 

การคน้ควา้ขอ้มูลงานวจิยัทางอินเตอร์เน็ตจากในและต่างประเทศ 

จาํนวน 200 เรืองนาํมาจดัทาํโมเดลโครงร่าง 

จากนนัจดัประชุมสนทนา กลุ่มจาํนวน 2 ครัง 

ไดแ้ก่ทีหอ้งสมุดประชาชนอาํเภอโพธาราม และ 

หอ้งสมุดเพือการเรียนรู้วงัจนัเกษม นาํขอ้มูลจากทีประชุมทงั 

2 ครังและ 

จากการสัมภาษณ์นกัวชิาการและผูมี้ส่วนเกียวขอ้งสร้างเป็นขอ้สรุป 

โมเดลรูปแบบห้องสมุดชุมชนเพือการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแลว้ 

รูปแบบของโมเดลหอ้งสมุดฯดงักล่าวมานาํเสนอ/จดัประชุมกบัหอ้งสมุด 

ในความรับผดิชอบของอปท.จาํนวน 6 แห่งใน 6 ภูมิภาคของประเทศซึง 

เกณฑใ์นการเลือกห้องสมุดฯนนัไดม้าจากขอ้สรุปจากการจดัประชุมทงั2 

แห่งทีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้และจากขอ้สรุปห้องสมุดชุมชนเพือการ 

ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ เป็นห้องสมุดขนาดเล็ก 

ตงัอยูใ่นบริเวณ ชุมชนระยะห่าง 100 เมตร 

ชุมชนเป็นเจา้ของและมีส่วนร่วมในการ บริหารจดัการ 

ชุมชนนนัตอ้งเป็นชุมชนขนาดเล็ก หอ้งสมุดชุมชนตอ้ง 

อยูใ่นความรับผิดชอบของอปท. มีบรรณารักษ/์เจา้หนา้ทีหอ้งสมุด1 คน 

Code: อตัลกัษณ์ชุมชน(อาชีพ) {2-1} 

P 1: บางเสร่.txt - 1:8  (33:36)   (Super) 

Codes:  [อตัลกัษณ์ชุมชน(อาชีพ)] 

ผูใ้ชบ้ริการ(นกัเรียนหญิงของกศน.)กล่าวถึงการไปเป็นตวัแทนในการ 

นาํเสนอขอ้มูลในระดบัจงัหวดัทีผา่นมาซึงเมือทางจงัหวดัสอบถามขอ้มูล 

เกียวกบัอาชีพทีมีในชุมชน(ตาํบลบางเสร่) 

วา่มีของดีอะไรบา้งตนไม่ 

สามารถระบุไดว้า่อตัลกัษณ์ของชุมชนบางเสร่คืออะไร 

   ส
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P 3: หนองขาว.txt - 3:8  (52:60)   (Super) 

Codes:  [การส่งเสริมการอ่าน] [ประเภทของหนงัสือ] [อตัลกัษณ์ชุมชน(อาชีพ)] 

9.พระภิกษุ อยากใหเ้ด็กอ่านหนงัสือวรรณกรรมบา้ง เช่นของรงค ์

วงษ ์สวรรค ์มนสั จนัยงค ์รวมถึงวรรณของต่างประเทศ 

ซึงอาจจะเป็น ทางออกของเด็กแนว 

เพราะหนงัสือประเภทนีจะมีอตัลกัษณ์ แง่คิดเด็ก 

จะเขา้ถึงวรรณศิลป์ หนงัสือวรรณกรรมจะมีลกัษณะคลา้ยกบัธรรมบท 

จะมีภาษาหนงัสือ จะมีชีวิตจริงแทรกอยู ่

การอ่านหนงัสือประเภทนีจะทาํ 

ใหชี้วติมีจุดมุ่งหมายและมีความหลากหลาย 

เด็กวยันีเป็นช่วงหวัเลียว หวัต่อ 

เด็กจะไม่มีจุดยนืเป็นของตนเอง เด็กจะไขวเ้ขว ่มีมุมมองทีแคบ 

หอ้งสมุดจะเป็นทางเลือกหนึงทีเด็กจะใชเ้ป็นแหล่งคน้ควา้ขอ้มูลทีสาํคญั 

แห่งหนึง อีกทงัยงัเป็นสถานทีพบปะกนัของวยัรุ่น 

Code: อาคารเก่ามาปรับปรุง {2-1} 

P 1: บางเสร่.txt - 1:13  (3:12)   (Super) 

Codes:  [ใกลชุ้มชน ระยะทาง 100 เมตร] [การปรับภูมิทศัน์] [การวางแผน] 

          [การส่งเสริมการอ่าน] [งบประมาณ] 

          [หอ้งสมุดอยูใ่นความรับผดิชอบของอปท.] 

          [อาคารเก่ามาปรับปรุง] [อาคารชนัเดียว/สองชนั] 

ผูว้จิยั 

นาํเสนอโมเดลโครงร่างห้องสมุดชุมชนทีมาจากการจดัสนทนา 

กลุ่มจาํนวน 2 ครัง ครังที 1 

จดัดาํเนินการทีหอ้งสมุดประชาชนอาํเภอ 

โพธารามและหอ้งสมุดการเรียนรู้วงัจนัเกษม 

และการจากการอ่านวจิยั 

ในต่างประเทศโดยขอ้มูลทีไดจ้ากการอ่านทีสามารถนาํมาปรับใชก้บั 

เมืองไทย เช่น 

การสร้างเงือนไขของชุมชนต่อนกัการเมืองในการให้ 

ความสาํคญักบัหอ้งสมุดชุมชนและการส่งเสริมการอ่านและการไดม้าซึง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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งบประมาณในการพฒันาห้องสมุด และการศึกษาดูงานห้องสมุดรูปแบบ 

ต่าง ๆในประเทศและงานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

เช่นห้องสมุดเทศบาลตาํบลวิชิต 

ไดง้บประมาณในการก่อสร้างจากกรมการปกครองส่วนทอ้งถินซึงมา 

จากการบริหารจดัการทีดีเป็นจาํนวน 1 ลา้นแปดแสนบาท 

P 2: เทศบาลตาํบลเสาไห.้txt - 2:2  (2:13)   (Super) 

Codes:  [เจา้หนา้ทีหอ้งสมุด] [ใกลชุ้มชน ระยะทาง 100 เมตร] 

          [การส่งเสริมการอ่าน] [งบประมาณ] [หอ้งสมุดขนาดเล็ก] 

          [หอ้งสมุดอยูใ่นความรับผดิชอบของอปท.] 

          [อาคารเก่ามาปรับปรุง] [อาคารชนัเดียว/สองชนั] 

ผูว้จิยั 

นาํเสนอโมเดลโครงร่างห้องสมุดชุมชนทีมาจากการจดัสนทนา 

กลุ่มจาํนวน 2 ครัง ครังที 1 

จดัดาํเนินการทีหอ้งสมุดประชาชนอาํเภอ 

โพธารามและหอ้งสมุดการเรียนรู้วงัจนัเกษม 

และการจากการอ่านวจิยั 

ในต่างประเทศโดยขอ้มูลทีไดจ้ากการอ่านทีสามารถนาํมาปรับใชก้บั 

เมืองไทย เช่น 

การสร้างเงือนไขของชุมชนต่อนกัการเมืองในการให้ 

ความสาํคญักบัหอ้งสมุดชุมชนและการส่งเสริมการอ่านและการไดม้าซึง 

งบประมาณในการพฒันาห้องสมุด และการศึกษาดูงานห้องสมุดรูปแบบ 

ต่าง ๆในประเทศและงานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

อาคารชนัเดียว/สองชนั หรือ เป็นอาคารเก่านาํมาปรับปรุง 

เป็นห้องสมุดขนาดเล็ก ตงัอยูใ่นบริเวณ ชุมชนระยะห่าง 100 

เมตร ชุมชนเป็นเจา้ของและมีส่วนร่วมในการ บริหารจดัการ 

ชุมชนนนัตอ้งเป็นชุมชนขนาดเล็ก หอ้งสมุดชุมชนตอ้ง 

อยูใ่นความรับผิดชอบของอปท. มีบรรณารักษ/์เจา้หนา้ทีหอ้งสมุด1 คน 

Code: อาคารชนัเดียว/สองชนั {2-1} 

P 1: บางเสร่.txt - 1:13  (3:12)   (Super) 

Codes:  [ใกลชุ้มชน ระยะทาง 100 เมตร] [การปรับภูมิทศัน์] [การวางแผน] 

   ส
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          [การส่งเสริมการอ่าน] [งบประมาณ] 

          [หอ้งสมุดอยูใ่นความรับผดิชอบของอปท.] 

          [อาคารเก่ามาปรับปรุง] [อาคารชนัเดียว/สองชนั] 

ผูว้จิยั 

นาํเสนอโมเดลโครงร่างห้องสมุดชุมชนทีมาจากการจดัสนทนา 

กลุ่มจาํนวน 2 ครัง ครังที 1 

จดัดาํเนินการทีหอ้งสมุดประชาชนอาํเภอ 

โพธารามและหอ้งสมุดการเรียนรู้วงัจนัเกษม 

และการจากการอ่านวจิยั 

ในต่างประเทศโดยขอ้มูลทีไดจ้ากการอ่านทีสามารถนาํมาปรับใชก้บั 

เมืองไทย เช่น 

การสร้างเงือนไขของชุมชนต่อนกัการเมืองในการให้ 

ความสาํคญักบัหอ้งสมุดชุมชนและการส่งเสริมการอ่านและการไดม้าซึง 

งบประมาณในการพฒันาห้องสมุด และการศึกษาดูงานห้องสมุดรูปแบบ 

ต่าง ๆในประเทศและงานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

เช่นห้องสมุดเทศบาลตาํบลวิชิต 

ไดง้บประมาณในการก่อสร้างจากกรมการปกครองส่วนทอ้งถินซึงมา 

จากการบริหารจดัการทีดีเป็นจาํนวน 1 ลา้นแปดแสนบาท 

P 2: เทศบาลตาํบลเสาไห.้txt - 2:2  (2:13)   (Super) 

Codes:  [เจา้หนา้ทีห้องสมุด] [ใกลชุ้มชน ระยะทาง 100 เมตร] 

          [การส่งเสริมการอ่าน] [งบประมาณ] [หอ้งสมุดขนาดเล็ก] 

          [หอ้งสมุดอยูใ่นความรับผดิชอบของอปท.] 

          [อาคารเก่ามาปรับปรุง] [อาคารชนัเดียว/สองชนั] 

ผูว้จิยั 

นาํเสนอโมเดลโครงร่างห้องสมุดชุมชนทีมาจากการจดัสนทนา 

กลุ่มจาํนวน 2 ครัง ครังที 1 

จดัดาํเนินการทีหอ้งสมุดประชาชนอาํเภอ 

โพธารามและหอ้งสมุดการเรียนรู้วงัจนัเกษม 

และการจากการอ่านวจิยั 

ในต่างประเทศโดยขอ้มูลทีไดจ้ากการอ่านทีสามารถนาํมาปรับใชก้บั 
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เมืองไทย เช่น 

การสร้างเงือนไขของชุมชนต่อนกัการเมืองในการให้ 

ความสาํคญักบัหอ้งสมุดชุมชนและการส่งเสริมการอ่านและการไดม้าซึง 

งบประมาณในการพฒันาห้องสมุด และการศึกษาดูงานห้องสมุดรูปแบบ 

ต่าง ๆในประเทศและงานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

อาคารชนัเดียว/สองชนั หรือ เป็นอาคารเก่านาํมาปรับปรุง 

เป็นห้องสมุดขนาดเล็ก ตงัอยูใ่นบริเวณ ชุมชนระยะห่าง 100 

เมตร ชุมชนเป็นเจา้ของและมีส่วนร่วมในการ บริหารจดัการ 

ชุมชนนนัตอ้งเป็นชุมชนขนาดเล็ก หอ้งสมุดชุมชนตอ้ง 

อยูใ่นความรับผิดชอบของอปท. มีบรรณารักษ/์เจา้หนา้ทีหอ้งสมุด1 คน 

Code: อาชีพในชุมชน {3-1} 

P 1: บางเสร่.txt - 1:4  (18:23)   (Super) 

Codes:  [อาชีพในชุมชน] 

ผูน้าํชุมชน การเปิดลานกิจกรรม การเขา้ร่วมกลุ่มในการจดัลาน 

กิจกรรมโดยนาํรูปแบบจากกิจกรรมในทีวมีาปรับใช ้การหาค่าใชจ่้าย 

ในการจดักิจกรรมในโรงเรียนในการฟืนฟูกิจกรรมหางเครืองซึงเคยมี 

การนาํมาเล่นเมือ 30 - 40 ปี ซึงนาํมาจากซอยบุบผาสวรรค ์

กรุงเทพฯ 

การกล่าวถึงภูมิปัญญาดา้นตาํรายาไทยของพระมหาเชือและการสืบทอด 

ของจ่าบุญชอบ เพช็รนอ้ย 

P 4: ริม.txt - 4:10  (39:41)   (Super) 

Codes:  [อาชีพในชุมชน] 

ผูน้าํชุมชน(รองนายกฯ) เป็นกิจกรรมส่งเสริมงานอาชีพในชุมชน 

กิจกรรมการอ่านของเด็ก การเขา้ถึงอินเตอร์เน็ต 

การเรียนรู้ประวติั ชุมชน 

P 5: วชิิต.txt - 5:4  (23:26)   (Super) 

Codes:  [ศาลาการเรียนรู้] [อาชีพในชุมชน] 

4.ผูว้จิยั 

กล่าวถึงกิจกรรมทีหอ้งสมุดชุมชนเทศบาลตาํบลบางเสร่ใน 

เรืองการฟืนฟูกิจกรรมดนตรีหางเครือง 
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การจดัสร้างศาลาการเรียนรู้/ การอ่านในชุมชนจาํนวน 2 

ทีไดแ้ก่ในพืนทีสถานีอนามยัตาํบลบางเสร่ 

และทีอ่านหนงัสือหมู่ 2 หนา้วดับางเสร่ขา้งป้อมตาํรวจ 

Code: อาสาสมคัรชุมชน/ศูนยก์ลางความร่วมมือ {4-2} 

P 4: ริม.txt - 4:13  (50:54)   (Super) 

Codes:  [อาสาสมคัรชุมชน/ศูนยก์ลางความร่วมมือ] 

ผูว้จิยั อาสาสมคัรชุมชนจะตอ้งมาจากความสมคัรใจ เป็นผูมี้จิต 

สาธารณะ ก่อนอืนอาสาสมคัรชุมชนจะตอ้งสอบถามความตอ้งการของผู ้

สูงวยันาํมาจดัลาํดบัความตอ้งการจากมากไปหานอ้ยแลว้ใชกิ้จกรรมมา 

ผสมผสานเพือจูงใจใหผู้สู้งวยัเกิดความสนใจรู้ถึงประโยชน์ 

นาํความ สุขใจพร้อมทีจะร่วมในกิจกรรมนนั ๆ 

P 4: ริม.txt - 4:18  (45:49)   (Super) 

Codes:  [อาสาสมคัรชุมชน/ศูนยก์ลางความร่วมมือ] 

จา้หนา้ทีห้องสมุด จดัหาอาสาสมคัรชุมชนเขา้มาเรียนรู้โดยให้ 

หอ้งสมุดชุมชนเป็นศูนยก์ลางและขอความร่วมมือกบัอสม.หรือ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาํตาํบลเขา้มาความรู้ในการดูแลคนสูงวยั 

ใชก้ลยทุธ์จากประสบการณ์ทีผา่นมาของคนเหล่านนัเป็นจุดเชือม 

การถ่ายโอนความรู้ซึงอาจดาํเนินการจากกลุ่มเล็ก ๆก่อน 

P 4: ริม.txt - 4:20  (58:66)   (Super) 

Codes:  [การใชแ้บบสอบถามเพือการประเมิน] 

          [อาสาสมคัรชุมชน/ศูนยก์ลางความร่วมมือ] 

ผูว้จิยั 

นาํเสนอการเปิด-ปิดหอ้งสมุดใหมี้ความแตกต่างจากทีเคยเปิดแต่ 

เดิมซึงอยูใ่นช่วงของเวลาการทาํงาน(08.30 น.-16.30 

น.)นนัทาํใหมี้ผูม้า ใชบ้ริการจาํนวนนอ้ย 

อีกทงัในต่างประเทศถา้เราดูจากเวป็ไซดจ์ะ 

พบวา่เวลาในการเปิด-ปิดหอ้งสมุดชุมชนมีความแตกต่างจากประเทศ 

ของเราเป็นอยา่งมากเช่น เปิดเวลา 18.00 น.- 01.00 น. หรือ 

เวลา 14.30 น.-20.30 น.เป็นตน้ 

คงจะตอ้งเริมตน้ทีการสาํรวจความตอ้งการของคน ในชุมชน 
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ทุกเพศวยั ความสะดวกของเจา้หนา้ที /อาสาสมคัรชุมชน งบประมาณ 

ทาํอยา่งไรใหชุ้มชนสามารถจดักิจกรรมทีจะส่งเสริมการ 

เรียนรู้ตลอดชีวติในชุมชนไ 

P 6: บา้นเพชร.txt - 6:4  (29:35)   (Super) 

Codes:  [การใชแ้บบสอบถามเพือการประเมิน] [ภูมิปัญญาทอ้งถิน] 

          [อาสาสมคัรชุมชน/ศูนยก์ลางความร่วมมือ] 

4.ผูว้จิยั ขอ้ที 4 

ของรูปแบบคือการประเมินผลการดาํเนินงานห้องสมุด 

ชุมชนตอ้งมีการประเมินผลการดาํเนินงานโดยการสอบถามขอ้มูลจากชุมชน 

เพือจะใชป้รับปรุงใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของชุมชนต่อไป 

ในต่างประเทศจะมีการประเมินผลการดาํเนินงานทุกสินปี 

เพือนาํขอ้มูล ทีไดม้าปรับปรุง อีกทงั 

มีเครือข่ายความร่วมมือจากคนในชุมชนที 

เรียกวา่อาสาสมคัรชุมชนมาช่วยงานหอ้งสมุด โดยมาจากเยาวชน 

ขา้ราชการทีเกษียณ 

---------------------------------------- 
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ภาคผนวก  ฌ 

รูปแบบห้องสมุดชุมชนเพอืส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
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รูปแบบห้องสมุดชุมชนเพอืส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

“ห้องสมุดชุมชน”ในงานวิจยันีหมายถึง ห้องสมุดทีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การ

ปกครองส่วนทอ้งถิน  มีสถานทีตงัอยู่ในชุมชน  ดาํเนินการโดยคณะกรรมการชุมชน  เพือชุมชน  

และชุมชนนนัตอ้งเป็นชุมชนขนาดเล็ก  อนึงในพืนทีใดทีองค์การบริหารส่วนตาํบลหรือเทศบาล

ไม่ได้จดัตงัห้องสมุดชุมชน  ก็อาจเรียกห้องสมุดประชาชนอาํเภอเป็นห้องสมุดชุมชนได้  ส่วน

รายละเอียดในแต่ละประเด็นนนัผูว้จิยัไดน้าํเสนอดงันี 

1. ด้านโครงสร้างทางกายภาพ     

ห้องสมุดชุมชนเป็นห้องสมุดขนาดเล็ก   ตงัอยู่ใกล้ชุมชนหรืออยู่ในอาณาบริเวณทีเป็น

ศูนยก์ลางชุมชน  ระยะทางไม่เกิน 100 เมตร  การคมนาคมสะดวก  อาจเป็นอาคารชนัเดียวหรือสอง

ชนั   เป็นอาคารเอกเทศหรือเป็นส่วนหนึงของอาคารก็ได ้แลว้แต่บริบทของชุมชนนนั ๆ 

การปรับภูมิทศัน์สภาพแวดลอ้มทางด้านกายภาพและการออกแบบอาคาร  สถานทีและ

ครุภณัฑ์ ของห้องสมุดชุมชนให้เป็นไปตามบริบทของชุมชนนนัๆเพือให้มีความสวยงาม  มีพืนที

เพียงพอต่อการจดัเก็บทรัพยากรสารสนเทศ  เพียงพอกบัการใหบ้ริการแก่ผูใ้ชบ้ริการโดยเฉพาะกลุ่ม

เด็ก  ผูสู้งอายุ  ผูด้อ้ยโอกาส  และการปฏิบติังานของบุคลากรและการใช้งานในอนาคต  คาํนึงถึง

ความกา้วหนา้ตลอดจนการเปลียนแปลง  ดา้นเทคโนโลย ี    

อาคารห้องสมุดชุมชน  ประกอบด้วยพืนทีสําหรับจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ  มุม

ทรัพยากรสารสนเทศเฉพาะ  หอ้งปฏิบติังานและทีนงัทาํงานของบุคลากร  พืนทีบริการและพืนทีนงั

อ่านหนงัสือสําหรับเด็ก เยาวชนและควรคาํนึงถึงความเหมาะสมและการอาํนวยความสะดวกแก่

ผูใ้ช้ ตลอดจนความสวยงาม  ผูใ้หญ่  มีพืนทีสําหรับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  

เครืองมือและสิงอาํนวยความสะดวกในการบริการ  มุมอเนกประสงค ์ ห้องนาํและพืนทีวา่ง   แสง

สว่างทีเหมาะสม  ห้องสมุดชุมชนควรมีครุภณัฑ์ทีจาํเป็นสําหรับการปฏิบติังานของบุคลากรและ

การบริการผูใ้ชอ้ยา่งเพียงพอ 
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2. ด้านการบริหารจัดการ 

ห้องสมุดชุมชนนาํหลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วม   การบริหารจดัการการดาํเนินงานของ

ห้องสมุดประชาชนเป็นไปตามมาตรฐานของห้องสมุดประชาชน พ .ศ.  2550  ซึงสมาคมห้องสมุด

แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี   ได้

กาํหนดมาตรฐานของห้องสมุดประชาชนไว  ้และแผนการดาํเนินงานของห้องสมุดชุมชนต้อง

สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การพฒันาของรัฐและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน 

 ห้องสมุดชุมชนมีการบริหารความรู้ในองค์กร มีการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการ  

ระบบการประเมินผล และการประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาเป็นส่วนหนึง

ของการบริหารและดาํเนินงานห้องสมุดประชาชน  นาํการบริหารงานห้องสมุดชุมชนเน้นการมี

ส่วนร่วมโดยจดัการบริหารงานในรูปคณะกรรมการ  ประกอบดว้ยคณะกรรมการทีมาจากกระบวน

คดัเลือกจากหน่วยงานและคณะกรรมการทีเป็นตวัแทนของแต่ละชุมชนหรือผูที้มีความสนใจใน

กิจการห้องสมุดชุมชน  และบรรณารักษ/์หรือเจา้หนา้ทีห้องสมุดร่วมเป็นกรรมการดว้ย  และคณะ

กรรมการฯดังกล่าว  ต้องได้รับการแต่งตังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถินให้มีส่วนร่วมใน

เครือข่ายการบริหาร  ดาํเนินงาน และหาเครือข่ายหอ้งสมุด  มีหนา้ทีประชาสัมพนัธ์ 

ด้านการบริหารงานบุคคลทีมีประสิทธิภาพตามทีหน่วยงานกาํหนดการจะพฒันางาน

ห้องสมุดชุมชนนัน   การมีส่วนร่วมเป็นหัวใจสําคัญของพัฒนาโดยดูจากผู ้นําชุมชน   เช่น

นายกเทศมนตรี ให้ความสนใจงานห้องสมุดในระดับใด   ครู   พระ  นายกฯ  คนในชุมชน  มี

มุมมองห้องสมุดชุมชนหรือจัดความสําคัญของห้องสมุดชุมชนอยู่ในลําดับใดในการพัฒนา  

ประชาชนจะมีส่วนช่วยในการทีจะผลกัดนังานห้องสมุดมากน้อยเพียงใดซึงในแต่ละบริบทของ

ชุมชนก็มีความแตกต่างกนั  การมีเครือข่าย  เช่นการไปดูความสาํเร็จของห้องสมุดชุมชนอืน ๆ  และ

หารูปแบบทีเหมาะสมกบับริบทของชุมชนเพือจะไดน้าํมาปรับใชใ้นการพฒันา  การบริหารจดัการ

ทีมีคุณภาพน่าจะเป็นเรืองของความร่วมมือ  ร่วมใจกนัพฒันาในมิติ/หรือการมีมุมมองในแง่ของการ

พฒันาทีเหมือน ๆกนั 

งบประมาณของห้องสมุดชุมชนมาจากงบประมาณแผ่นดินเป็นหลกัและห้องสมุดชุมชน

ควรได้รับงบประมาณอย่างเพียงพออย่างต่อเนือง สมาํเสมอและเพิมขึนทุกปี  เพือทีจะสามารถ
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ดาํเนินงานตามวตัถุประสงคที์ตงัไวไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ห้องสมุดชุมชนควรแสวงหาและระดม

ทุนจากแหล่งทุนอืนเพือสนบัสนุนการพฒันาหอ้งสมุดฯ 

มีบรรณารักษ์ทาํหน้าทีสําคญัในการบริหารจดัการห้องสมุดชุมชนและ /หรือมีเจา้หน้าที

ห้องสมุดชุมชนช่วยงานดา้นการบริการ  เพือให้การดาํเนินงานให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์และ

เป้าประสงคที์กาํหนดไว ้  ซึงบรรณารักษต์อ้งเป็นผูมี้ความรู้ในวิชาชีพบรรณารักษศ์าสตร์และมีขีด

ความสามารถทีจํา เป็นเช่นเป็นนักวิชาการนักจัดกิจกรรม   มีความรู้ด้านโสตทัศนศึกษา  

คอมพิวเตอร์  และมีความรู้ 

3. ด้านกจิกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

ห้องสมุดชุมชนควรเปิดโอกาสให้ประชาชนในทอ้งถินมีส่วนร่วมกาํหนดนโยบายและ

ดาํเนินการพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ  และมีการศึกษาความตอ้งการสารสนเทศของประชาชนใน

ทอ้งถินเป็นขอ้มูลประกอบการกาํหนดนโยบายและการดาํเนินการพฒันาทรัพยากรสารสนเทศควร

มีทรัพยากรสารสนเทศทงัวชิาการ สารคดี บนัเทิงคดี หนงัสือสําหรับเด็กและสืออา้งอิง  ครอบคลุม

เนือหาทีส่งเสริมความรู้ทางด้านสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  การปกครองระบอบประชาธิปไตย

อนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข  การพฒันาคุณภาพชีวิต  ความเป็นพลเมืองดี  ความจรรโลงใจ  

บนัเทิงใจ  พกัผ่อนหยอ่นใจ  การประกอบอาชีพและวิถีชีวิตของประชาชนในทอ้งถิน  การศึกษา  

ศาสนา  ศิลปะและวฒันธรรม  ภูมิปัญญาทอ้งถินและสิงแวดลอ้ม การดาํเนินการตอ้งสอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการของคนในชุมชน  กลุ่มคน  กิจกรรมทีจะจดัตอ้งให้เหมาะสมกบัวยั  จะตอ้งสอดคลอ้ง

กบัวิถีชุมชน  โดยเครือข่ายในชุมชนจะช่วยในด้านการประชาสัมพนัธ์การจดักิจกรรม   การจดั

นิทรรศการอาชีพโดยให้คนในชุมชนเป็นวิทยากร   หาอาสาสมคัรช่วยงาน  จดัเป็นมุมต่าง ๆเช่น 

มุมแลกเปลียนซือสินคา้ราคาถูกหรือการแลกเปลียนหนงัสือไปอ่านกนักิจกรรมทีจดัตอ้งมีความ

ต่อเนืองเพือให้ห้องสมุดชุมชนเป็นห้องสมุดมีชีวิต  กิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ประกอบด้วยการส่งเสริมการอ่าน  เช่น กระเป๋าเดินได ้การประกวดการอ่าน  กิจกรรมผูเ้ฒ่าเล่า

ความ  กิจกรรมวนัสําคญัต่าง ๆ  ศาลาการเรียนรู้ การเผยเเพร่ความรู้ในเรืองตาํรายาจากภูมิปัญญา

ทอ้งถิน/จากตาํราทีมีผูเ้ขียนหรือจารึกไว ้ การส่งเสริมอาชีพทีเป็นอตัลกัษณ์ของชุมชนเช่นอาชีพ

หางเครือง   อาชีพทาํประมง  การทาํนาขา้ว  การจดัทาํประวติัชุมชน   เพือให้เด็ก  เยาวชนรู้ทีมาของ
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การตงัชุมชน   รู้ความเป็นมาของบรรพบุรุษของตนเอง  ห้องสมุดเคลือนที  เช่นการให้ความรู้กบัผู ้

สูงวยั  การใหบ้ริการดา้นการอ่านเชิงรุก   การรับบริจาคหนงัสือ  การใชส้ถานทีของห้องสมุดชุมชน

เพือการประชุมในวาระต่าง ๆ  การใหบ้ริการยมื – คืนดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์  การสร้างกิจกรรมที

เป็นสือสร้างสรรค์จูงใจ  ห้องสมุดชุมชนเป็นศูนยอิ์นเตอร์เน็ตของชุมชน  โดยความร่วมมือกับ

กระทรวง ICT ในการใชค้อมพิวเตอร์เพือการสืบคน้ขอ้มูลดา้นต่าง ๆอาสาสมคัรชุมชนเป็นกลไก

ในการประสานความร่วมมือในส่วนทีเป็นความตอ้งการของคนในชุมชน 

4. ด้านการประเมินผลการดําเนินงาน 

หอ้งสมุดชุมชนควรมีการประเมินคุณภาพและพฒันาศกัยภาพในการบริหารจดัการ

หอ้งสมุดโดยมีกระบวนการวเิคราะห์ชุมชน  กาํหนดนโยบาย  กาํหนดแผนการดาํเนินงาน  วาง

แผนการดาํเนินงาน  ติดตาม  มีการศึกษาความเป็นไปไดข้องการพฒันางาน   นาํวธีิการประเมิน

แบบต่าง ๆมาการประเมินผลการดาํเนินงาน  มีกาํหนดระยะในการประเมิน และมีการสรุปผล  

รายงานผลการดาํเนินงานหอ้งสมุดต่อหน่วยงานทีรับผดิชอบ 
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ภาคผนวก  ญ 

หนังสือเชิญผู้เชียวชาญตรวจเครืองมือ 

หนังสือเชิญสนทนากลุ่ม ครังที 1 ,2 และการศึกษาภาคสนาม 

หนังสือเชิญเข้าร่วมสัมมนาอ้างองิผู้เชียวชาญ (Connisseurship) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

322 
 

 

 

 

ที ศธ0520.107 (นฐ) /1793                                           บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร 

พระราชวงัสนามจนัทร์ นครปฐม

73000 

8    มีนาคม2554  

เรือง   ขออนุญาตบุคลากรในสังกดัเป็นผูเ้ชียวชาญตรวจเครืองมือ 

เรียน   อธิการบดีมหาวทิยลยัราชภฏันครปฐม 
 

ดว้ยบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร  มีความประสงค์จะขอเรียนเชิญ รองศาสตราจารย ์

เบญจรัตน์  สีทองสุก บุคลากรในสังกดัหน่วยงานของท่าน เป็นผูเ้ชียวชาญตรวจเครืองมือวิจยัให้กบั

นางสาวสมจินตนา  ชงัเกตุ  นกัศึกษาระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการ

พฒันามนุษย์ภาควิชาการศึกษาเพือการพฒันามนุษย์และสังคม บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย

ศิลปากร  กาํลงัทาํวิทยานิพนธ์  เรือง “การพฒันารูปแบบห้องสมุดชุมชนเพือส่งเสริมการเรียนรู้

ตลอดชีวิต” ในการนีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากรจึงขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรด

อนุญาตให้รองศาสตราจารย ์เบญจรัตน์  สีทองสุก เป็นผูเ้ชียวชาญตรวจเครืองมือวิจยัให้กบันกัศึกษา

ดงักล่าวดว้ย     

 

จึงเรียนมาเพือโปรดใหค้วามอนุเคราะห์   จกัขอบพระคุณยงิ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ไชยยศ   ไพวทิยศิริธรรม) 

รองคณบดีบณัฑิตวทิยาลยัฝ่ายวชิาการและวจิยั รักษาราชการแทน คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 

สาํนกังานบณัฑิตวทิยาลยั   นครปฐม โทร.0-3421-8788 , 0-3424-3435 

ปณิธานของบณัฑิตวิทยาลยั“มุ่งส่งเสริม สนับสนุน เพือพฒันาคุณภาพบัณฑิตศึกษา” 

   ส
ำนกัหอ
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ที ศธ0520.107 (นฐ) /2890 บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร

พระราชวงัสนามจนัทร์ นครปฐม73000 

21เมษายน  2554  

เรือง   เชิญเขา้ร่วมสนทนากลุ่ม 

เรียน   วา่ทีร้อยตรีธานินทร์  ริวธงชยั 
 

ดว้ย  นางสาวสมจินตนา  ชงัเกตุ  นกัศึกษาระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวชิาการศึกษาตลอด

ชีวิตและการพฒันามนุษย์ภาควิชาการศึกษาเพือการพฒันามนุษย์และสังคม บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัศิลปากร  กาํลงัทาํวิทยานิพนธ์  เรือง “การพฒันารูปแบบห้องสมุดชุมชนเพือส่งเสริม

การเรียนรู้ตลอดชีวิต” มีความประสงค์จะขอเชิญท่านเขา้ร่วมสนทนากลุ่มในวนัที 26 เมษายน 

2554 เวลา 10.00-12.00 น .  ณ  ห้องสมุดจนัเกษม กระทรวงศึกษาธิการเพือประกอบการทาํ

วิทยานิพนธ์ในการนีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากรจึงขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดเขา้

ร่วมสนทนากลุ่มดงักล่าวดว้ย     

 

จึงเรียนมาเพือโปรดอนุเคราะห์   จกัขอบพระคุณยงิ 

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
 

(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปานใจ  ธารทศันวงศ)์ 

 คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 

 

สาํนกังานบณัฑิตวทิยาลยั   นครปฐม โทร.0-3421-8788 , 0-3424-3435 

ปณิธานของบณัฑิตวิทยาลยั “มุ่งส่งเสริม สนับสนุน เพือพฒันาคุณภาพบัณฑิตศึกษา” 
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ที ศธ0520.107 (นฐ) /3573                                 บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร 

พระราชวงัสนามจนัทร์ นครปฐม73000 

1มิถุนายน  2554  

เรือง   เชิญเขา้ร่วมประชุมสนทนากลุ่ม 

เรียน   นายกเทศมนตรีเทศบาลตาํบลบางเสร่ 
 

สิงทีส่งมาดว้ย  เอกสารประกอบการประชุมสนทนากลุ่ม  จาํนวน  1  เล่ม 
 

ดว้ย  นางสาวสมจินตนา  ชงัเกตุ  นกัศึกษาระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวชิาการศึกษาตลอด

ชีวิตและการพฒันามนุษย์ภาควิชาการศึกษาเพือการพฒันามนุษย์และสังคม บัณฑิตวิทยาลัย  

มหาวิทยาลยัศิลปากร  กาํลงัทาํวิทยานิพนธ์  เรือง “การพฒันารูปแบบห้องสมุดชุมชนเพือส่งเสริม

การเรียนรู้ตลอดชีวิต” มีความประสงค์จะขอเชิญท่าน  หัวหน้ากองการศึกษา บรรณารักษ์

ห้องสมุด กรรมการชุมชน และผูใ้ช้บริการเขา้ร่วมประชุมสนทนากลุ่มในหัวขอ้เรือง“การพฒันา

รูปแบบห้องสมุดชุมชนเพือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีว ิต”ในวนัที  5มิถุนายน 2554 เวลา 

10.30-12.00 น. ณ  ห้องสมุดชุมชนเทศบาลตาํบลบางเสร่ อาํเภอสัตหีบ  จงัหวดัชลบุรี ในการนี

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากรจึงขอความอนุเคราะห์จากท่านและผูมี้ส่วนเกียวขอ้งโปรดเขา้

ร่วมสนทนากลุ่มดงักล่าวขา้งตน้เขา้ร่วมประชุมฯตามวนัเวลา ดงักล่าว 

จึงเรียนมาเพือโปรดอนุเคราะห์   จกัขอบพระคุณยงิ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

 

(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ไชยยศ   ไพวทิยศิริธรรม) 

 รองคณบดีบณัฑิตวทิยาลยัฝ่ายวชิาการและวจิยั   รักษาราชการแทน คณบดีบณัฑิวทิยาลยั 

สาํนกังานบณัฑิตวทิยาลยั   นครปฐม โทร.0-3421-8788 , 0-3424-3435 

ปณิธานของบณัฑิตวิทยาลยั“มุ่งส่งเสริม สนับสนุน เพือพฒันาคุณภาพบัณฑิตศึกษา” 
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ที ศธ0520.107 (นฐ) /8562                                         บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร 

                                                                                              พระราชวงัสนามจนัทร์ นครปฐม73000 

7 ธนัวาคม 2554  

เรือง   เชิญเขา้ร่วมสัมมนาอา้งอิงผูเ้ชียวชาญ(Connisseurship) 

เรียน   อาจารย ์ดร.สมชาย  ลกัขณานุรักษ ์
 

ดว้ย  นางสาวสมจินตนา  ชงัเกตุ  นกัศึกษาระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวชิาการศึกษาตลอด

ชีวิตและการพฒันามนุษย์ภาควิชาการศึกษาเพือการพฒันามนุษย์และสังคม บัณฑิตวิทยาลัย  

มหาวิทยาลยัศิลปากร  กาํลงัทาํวิทยานิพนธ์  เรือง “การพฒันารูปแบบห้องสมุดชุมชนเพือส่งเสริม

การเรียนรู้ตลอดชีว ิต” มีความประสงค์จะขอเชิญท่านเขา้ร่วมสัมมนาอ้างอิงผูเ้ชียวชาญ

(Connisseurship)ณ ภาควิชาการศึกษาเพือการพฒันามนุษยแ์ละสังคม  มหาวิทยาลยัศิลปากรวิทยา

เขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม วนัที  14 ธ ันวาคม  2554  เวลา  13.30 -15.30  น . เพือ

ประกอบการทาํวิทยานิพนธ์ในการนีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากรจึงขอความอนุเคราะห์

จากท่านโปรดเขา้ร่วมสัมมนาอา้งอิงผูเ้ชียวชาญ(Connisseurship)ดงักล่าวดว้ย     

 

จึงเรียนมาเพือโปรดอนุเคราะห์   จกัขอบพระคุณยงิ 

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ไชยยศ   ไพวทิยศิริธรรม) 

รองคณบดีบณัฑิตวทิยาลยัฝ่ายวชิาการและวจิยั  รักษาราชการแทน คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 

 

สาํนกังานบณัฑิตวทิยาลยั   นครปฐม โทร.0-3421-8788 , 0-3424-3435 

ปณิธานของบณัฑิตวิทยาลยั“มุ่งส่งเสริม สนับสนุน เพือพฒันาคุณภาพบัณฑิตศึกษา” 
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ภาคผนวก  ฎ 

แผนผงัการนังประชุมสนทนากลุ่ม 
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การจัดสนทนากลุ่มครังท ี 1 

เรืองการพฒันารูปแบบหอ้งสมุดชุมชนเพือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

วนัที  17  มีนาคม 2554   เวลา  10.15 – 12.00น. 

ณ  หอ้งสมุดประชาชนอาํเภอโพธาราม 

แผนผงัการนงัประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที  13  การจดัสนทนากลุ่มครังที  1 

นางสาวสมจินตนา  ชงัเกตุ 

1 

นายบญุชอบ  ปินทอง 2 

นายณธร   มงัคลาคงุ 5 

นางมิงขวญั  คอยชืน 

บรรณารักษ์ห้องสมดุเฉลมิราชฯ บางแพ 

6 

ผศ.ฐานินีแจ่มจนัทร์ 3 

นางสาววลยัวรรณ  ไชยยศ 4 

นางสาวพรพิพฒัน์  ซือสตัย์ 

ผู้จดบนัทกึการประชมุ 

7 

8 

9 

10 

11 นายทวิช  พรหมชาติ 

พฒันาชมุชน อบต.ตาก้อง 

หวัหน้ากองการศกึษาอบต.ตาก้อง 

นางสาวกรรณิกา  ภู่ระหงษ์ 

บรรณารักษ์ห้องสมดุ 

อําเภอโพธาราม 
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การจัดสนทนากลุ่มครังท ี2 

เรืองการพฒันารูปแบบหอ้งสมุดชุมชนเพือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

วนัที  26  เมษายน 2554  เวลา  10.15 – 12.00 น. 

ณ หอ้งสมุดเพือการเรียนรู้วงัจนัเกษม 

แผนผงัการนงัประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที  14  การจดัสนทนากลุ่มครังที  2 

 

ดร.ชลทิตย ์ เอียมสาํอางค ์

1 

นางวชัรีภรณ์  โกสินเจริญชยั 2 
นางจิดาภา  ชาติสวุรรณ 5 

นางสาวสมจินตนา  ชงัเกตุ 

ผู้วิจยั 

6 นางสาวปิยาภา  ยิดชงั 3 

นางเยาวนี  ตระกลูดิษฐ์ 4 ผู้จดบนัทกึการประชมุ 7 
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การประชุมสัมมนาอ้างองิผู้เชียวชาญ  

 เรืองการพฒันารูปแบบหอ้งสมุดชุมชนเพือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

วนัที 14 ธนัวาคม 2554   เวลา 13.30 -15.30 น. 

ณ  ภาควชิาการศึกษาเพือการพฒันามนุษยแ์ละสังคม 

   แผนผงัการนงัประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที  15 การประชุมสัมมนาอา้งอิงผูเ้ชียวชาญ  

นางสาวสมจินตนา  ชงัเกต ุ

ผูวิ้จยั 
1 

รศ.ดร.จุมพจน์  วนิชกุล 

อาจารยที์ปรึกษาร่วม 

2 

นางบุญเพญ็  จานแกว้   

5 นางสาวสุมารี  พลจนัทร์บรรณารักษ์

ห้องสมุดเฉลิมราชฯ อาํเภอเมืองราชบุรี 

6 

รศ.เบญจรัตน์  สีทองสุก 

3 นางสาวกนกอร  ศกัดาเดช 

4 

นางสาวพรพิพฒัน์  ซือสตัย ์

ผูจ้ดบนัทึกการประชุม 

7 

8 

9 

อาจารย ์ดร.สมชาย  ลกัขณานุรักษ ์

นางตวงรัตน์  พรหมจาํรัส               

แทนนายกเทศมนตรีฯ 

จอมอนิเตอร์ 
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ประวตัิผู้วจัิย 

ชือ-สกุล  นางสาวสมจินตนา  ชงัเกตุ   

ทีอยู ่ 28/1 หมู่ที 4  ตาํบลสร้อยฟ้า   อาํเภอโพธาราม   จงัหวดัราชบุรี  70120    

  โทรศพัท ์ 089- 2213797 

ทีทาํงาน โรงเรียนวดัพระศรีอารย ์ ตาํบลบา้นเลือก  อาํเภอโพธาราม             

จงัหวดัราชบุรี  70120   

ประวติัการศึกษา 

พ.ศ. 2530 สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวชิาเอกสังคมศึกษา                 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  วทิยาลยัครูหมู่บา้นจอมบึง 

พ.ศ. 2548 สาํเร็จการศึกษาระดบัมหาบณัฑิต  สาขาวชิาหลกัสูตรและการนิเทศ 

  คณะศึกษาศาสตร์   มหาวทิยาลยัศิลปากร   

พ.ศ. 2550 เขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวชิาการศึกษาตลอดชีวิตและ

การพฒันามนุษย ์ คณะศึกษาศาสตร์   มหาวทิยาลยัศิลปากร 

ประวติัการทาํงาน 

พ.ศ. 2532  รับราชการ ตาํแหน่ง อาจารย ์1  ระดบั 3 

  โรงเรียนบา้นสวายสอ  อาํเภอคูเมือง  จงัหวดับุรีรัมย  ์

ปัจจุบนั  ตาํแหน่ง ครู  ระดบั  คศ.2  โรงเรียนวดัพระศรีอารย ์

  สังกดั  สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

  อาํเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบุรี 
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