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คาํนํา 

  

สํานกังานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) จดัตั้งข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ี
เนน้การปลูกฝังและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ดว้ยทกัษะหลากหลายทาง  มีภารกิจหลกัคือ 
การให้บริการห้องสมุดรูปแบบอุทยานการเรียนรู้ การจดัการความรู้ การกระจายและถ่ายทอดองค์ความรู้ 

สอร.ไดจุ้ดประกายเร่ืองห้องสมุดมีชีวิตในสังคมไทย ไดส้ั่งสม กระจายและถ่ายทอดองคค์วามรู้ห้องสมุดมี
ชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้อนัเป็นอตัลกัษณ์ของสอร.ตามภารกิจมาอย่างต่อเน่ือง ตั้งแต่ พ.ศ.2548 จน
เป็นท่ียอมรับอยา่งกวา้งขวางเป็นท่ีประจกัษใ์นสังคมไทย 

               สอร.ตระหนกัถึงความจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการกาํหนดมาตรฐานและตวัช้ีวดัการดาํเนินงานห้องสมุดมี
ชีวิต รูปแบบอุทยานการเรียนรู้ ในฐานะเป็นเคร่ืองมือวดัผลการดาํเนินงานหรือผลสัมฤทธ์ิของงาน อนัจะ
นาํไปสู่การพฒันาคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลผลิตขององคก์ร การบรรลุปรัชญา พนัธกิจ และ
วตัถุประสงค์ขององค์กร การพฒันาคุณภาพ ขีดความสามารถและมาตรฐานการทาํงานในประเทศไทย
สามารถนาํไปใชเ้ป็นแนวทางพฒันาหอ้งสมุดมีชีวติในบริบทท่ีเหมาะสมกบัสังคมไทย   

  ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช โดยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ และรอง
ศาสตราจารย ์ดร.บุญศรี พรหมมาพนัธ์ุ ท่ีไดด้าํเนินการวิจยัและพฒันามาตรฐานและตวัช้ีวดัการดาํเนินงาน
หอ้งสมุดมีชีวติรูปแบบอุทยานการเรียนรู้จนสาํเร็จลุล่วง เกิดประโยชน์อยา่งกวา้งขวางต่อการพฒันาห้องสมุด
มีชีวติในสังคมไทย 

 

 

 

ดร.ทศันยั  วงศพ์ิเศษกุล 

รองผูอ้าํนวยการสาํนกังานบริหารและพฒันาองคค์วามรู้ 

ผูอ้าํนวยการสาํนกังานอุทยานการเรียนรู้ 
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ความเป็นมาของการพฒันามาตรฐานและตวัช้ีวดัการดาํเนินงาน 

ห้องสมุดมีชีวติรูปแบบอุทยานการเรียนรู้ 

สํานกังานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) จดัตั้งข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ี
เนน้การปลูกฝังและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ดว้ยทกัษะหลากหลายทาง มีภารกิจหลกั 3 

ประการ คือ การให้บริการห้องสมุดรูปแบบอุทยานการเรียนรู้ การจดัการความรู้ การกระจายและถ่ายทอด
องคค์วามรู้ สอร.ไดส้ั่งสม กระจาย จุดประกายและถ่ายทอดองค์ความรู้เร่ืองห้องสมุดมีชีวิตในสังคมไทย 
ตามภารกิจมาอย่างต่อเน่ือง นับตั้งแต่ พ.ศ.2548 แล้ว  และตั้งแต่พ.ศ.2550 เป็นต้นมา สอร.ได้กาํหนด
บทบาทองคก์รให้เป็นศูนยว์ิจยัและพฒันา (R&D Center) ดา้นห้องสมุดมีชีวิต และไดจ้ดัให้มีโครงการและ
กิจกรรม รวมทั้งการบริหารจดัการความรู้หอ้งสมุดมีชีวติดว้ยกระบวนการวจิยัอยา่งมีระบบ  

ห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้เกิดจากการตกผลึกความรู้และประสบการณ์ของคณะผู ้
ก่อตั้ง ทีมงาน เครือข่ายและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั บนรากฐานของการบูรณาการ
องค์ความรู้สหวิทยาการ นาํมาสู่ตน้แบบห้องสมุดมีชีวิตท่ีมีบทบาททั้งในการเป็นห้องสมุด ศูนยก์ารเรียนรู้
และศูนยศิ์ลปวฒันธรรม  ห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมจนเป็นท่ี
ประจกัษ ์ โดยเฉพาะในดา้นการสร้างนิสัยรักการอ่าน นกัอ่าน นกัคิด นกัปฏิบติั การจุดประกายความคิด แรง
บนัดาลใจและสร้างความต่ืนตวัเร่ืองหอ้งสมุดมีชีวติ การเป็นแหล่งศึกษาดูงาน สอนงาน ฝึกงาน และประเด็น
การวิจยัตน้แบบห้องสมุดมีชีวิตและวิธีการสร้างสรรค์การเรียนรู้ การเป็นตน้แบบห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบ
อุทยานการเรียนรู้  ซ่ึงสามารถนาํไปประยุกต์ใช้ในการพฒันาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
ประชาชน และเป็นพลงัขบัเคล่ือนการร่วมสร้างสรรคส์ังคมการเรียนรู้ 

จากผลการวิจยัและการสังเคราะห์องค์ความรู้ห้องสมุดมีชีวิตยืนยนัความสําเร็จของสอร.ในฐานะ
ตน้แบบและองคก์รทางปัญญาของสังคมในการจุดประกายหอ้งสมุดมีชีวติในสังคมไทย ผลการวิจยัแสดงให้
ว่าโครงการและกิจกรรม รวมทั้งผลการดาํเนินงานห้องสมุดมีชีวิตท่ีได้สะสม สร้างสรรค์ ไดเ้กิดเป็นองค์
ความรู้  สอร.จึงตระหนกัถึงความจาํเป็นท่ีจะตอ้งนาํองคค์วามรู้ท่ีมีไปสู่การพฒันาเป็นมาตรฐานและตวัช้ีวดั
การดาํเนินงานห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้และจดัทาํเป็นคู่มือถ่ายทอดองคค์วามรู้และพฒันา
ห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้ เผยแพร่ให้กับห้องสมุดและหน่วยงานต่างๆ นาํไปใช้ อนัจะ
นาํไปสู่การพฒันาและการส่งเสริมใหมี้ห้องสมุดมีชีวิตท่ีไดม้าตรฐาน ตลอดจนการติดตามและประเมินผล
การดาํเนินงานหอ้งสมุดมีชีวติ 
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วตัถุประสงค์ 

คู่มือน้ีจัดทาํข้ึนเพื่อเป็นแนวทางสําหรับผูบ้ริหาร บรรณารักษ์และผูเ้ก่ียวข้องกับห้องสมุดนํา
มาตรฐานและตัวช้ีวดัการดําเนินงานห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้ ไปใช้ในการติดตาม
ประเมินผลการดาํเนินงานห้องสมุดของผูบ้ริหาร ผูป้ฏิบติังาน การประเมินความคิดเห็นหรือความพึงพอใจ
ของผูรั้บบริการหรือผูใ้ชต่้อการบริหารจดัการและการดาํเนินงานห้องสมุดมีชีวิต ทั้งการประเมินตนเองและ
การประเมินโดยผูรั้บบริการ เพื่อจะไดท้ราบจุดอ่อนและจุดแข็งของการดาํเนินงานห้องสมุดและใช้เป็น
แนวทางพฒันาห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดมีชีวิตตามมาตรฐานและตวัช้ีวดัการดาํเนินงานห้องสมุดมีชีวิต
รูปแบบอุทยานการเรียนรู้ ท่ีไดพ้ฒันาข้ึน 

 

ประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย 

คู่มือน้ีใชป้ระโยชน์สาํหรับผูบ้ริหารและบรรณารักษ ์ รวมทั้งผูเ้ก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

1. ผูบ้ริหาร  ใช้เป็นแนวทางการประเมินและติดตามผลการดาํเนินงานห้องสมุดมีชีวิต การกาํหนด
นโยบาย การวางแผน การส่งเสริม  สนบัสนุนและการพฒันาหอ้งสมุดมีชีวติใหไ้ดม้าตรฐาน 

2. บรรณารักษ์ และผูป้ฏิบติังานห้องสมุด  ใช้เป็นแนวทางการบริหารจดัการและการพฒันาการ
ดาํเนินงานห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้ให้มีมาตรฐาน ตลอดจนการประเมินผลตนเองตาม
มาตรฐานและตวัช้ีวดั 

3. นกัวิชาการและสถาบนัดา้นบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ การศึกษาและท่ีเก่ียวขอ้ง  ได้
องค์ความรู้เก่ียวกบัมาตรฐานและตวัช้ีวดัการดาํเนินงานห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้ในบริบท
ของสังคมไทยเพื่อการขยายผลทางวชิาการ ทฤษฎีและการปฏิบติั เพื่ออาํนวยประโยชน์ต่อวงวิชาการ วิชาชีพ 
และสังคม 

 

กระบวนการวจิัยและพฒันามาตรฐานและตวัช้ีวดัการดาํเนินงาน 

ห้องสมุดมีชีวติรูปแบบอุทยานการเรียนรู้ 

การวจิยัและพฒันามาตรฐานและตวัช้ีวดัการดาํเนินงานหอ้งสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้ได้
ดาํเนินการตามกระบวนการวิจยัอย่างมีระบบ ทาํให้ได้มาตรฐานและตวัช้ีวดัท่ีมีคุณภาพและเป็นไปได้
ในทางปฏิบติั กระบวนการวจิยัและพฒันามาตรฐานและตวัช้ีวดัปรากฏดงัในแผนภูมิท่ี 1 
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 แผนภูมิท่ี  1  กระบวนการวิจยัและพฒันามาตรฐานและตวัช้ีวดั 

 

งานวจิยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสอร. 

จดัทาํร่างโดยการประชุมเชิงปฏิบติัการ กลุ่มท่ี 1 

ผูใ้หข้อ้มูลหลกัจากสอร. และผูท้รงคุณวฒิุ 

ท่ีเก่ียวขอ้ง จาํนวน 10 คน 

มาตรฐาน ตวัช้ีวดั และเกณฑ ์

ร่างท่ี 1 

ตรวจสอบความตรงโดยการจดัส่งแบบสอบถาม 

ผูใ้หข้อ้มูลหลกักลุ่มท่ี 2 และผูเ้ก่ียวขอ้ง 

จาํนวน 50 คน 

มาตรฐาน ตวัช้ีวดั และเกณฑ ์

ร่างท่ี 2 

ตรวจสอบความเท่ียงและความเหมาะสม 

ของตวัช้ีวดั โดยการจดัส่งแบบสอบถาม 

ผูใ้หข้อ้มูลหลกักลุ่มท่ี 3 จาํนวน 30 คน 

การจดัทาํคู่มือโดยคณะนกัวจิยั 

มาตรฐานห้องสมุดมชีีวติรูปแบบ 

TK park ตวัช้ีวดั และเกณฑ์ 

(ผา่นการหาความตรง ความเท่ียง และปรับปรุงแลว้) 

คู่มอืการใช้มาตรฐานและตวัช้ีวดั 

 

งานวจิยัสงัเคราะห์องคค์วามรู้ 

หอ้งสมุดมีชีวติรูปแบบสอร. 
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รายละเอยีดมาตรฐานและตวัช้ีวดัการดาํเนินงาน 

ห้องสมุดมีชีวติรูปแบบอุทยานการเรียนรู้ 

มาตรฐานและตวัช้ีวดัการดาํเนินงานห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้ มี 5 มาตรฐาน        

21 ประเด็นยอ่ย 100 ตวัช้ีวดั  ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

มาตรฐานที ่1  ด้านกายภาพ  มี 4 ประเด็นยอ่ย จาํนวน 18 ตวัช้ีวดั 

1.1 ความสะดวกในการเข้าถึงและการใช้บริการ 

 1.1.1 ท่ีตั้งอยูใ่นยา่นชุมชน 

 1.1.2 การคมนาคมสะดวก มีรถประจาํทาง/บริการสาธารณะผา่น 

 1.1.3 ตั้งอยูใ่กลส้ถานศึกษา 

 1.1.4 ป้ายบอกทางหรือการส่ือสารชดัเจน ใหส้ามารถเขา้ถึงหอ้งสมุดได ้

1.2 การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายใน 

 1.2.1 บรรยากาศผอ่นคลาย อบอุ่น เป็นกนัเอง 

 1.2.2 สภาพแวดลอ้มภายในปลอดโปร่งและสะอาดตา 

 1.2.3 การจดัระบบแสงสวา่งคาํนึงถึงการประหยดัพลงังาน 

 1.2.4 ระบบการถ่ายเทอากาศดี 

 1.2.5 การมองเห็นกนัไดอ้ยา่งทัว่ถึง 

1.3 การจัดสภาพแวดล้อมภายนอก 

 1.3.1 การออกแบบตกแต่งสร้างสรรค ์

 1.3.2 สะอาด สวยงาม เชิญชวนใหเ้ขา้ใชบ้ริการ 

 1.3.3 ผสมผสาน สะทอ้นอตัลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน 

 1.3.4 โตะ๊ เกา้อ้ี ชั้นหนงัสือสามารถเคล่ือนยา้ยไดง่้าย 

 1.3.5 การออกแบบพื้นท่ีเอ้ืออาํนวยในการใชบ้ริการสาํหรับผูพ้ิการ 

1.4 การจัดแบ่งพืน้ทีใ่ช้สอย (zoning) สอดคล้องกับพฤติกรรมความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย การใช้
งานและลกัษณะการให้บริการ 

 1.4.1 การจดัแบ่งพื้นท่ีตามกลุ่มอาย ุ

 1.4.2 การจดัแบ่งพื้นท่ีเอนกประสงคส์อดคลอ้งกบัการใหบ้ริการ 

 1.4.3 การจดัแบ่งพื้นท่ีเอนกประสงคส์อดคลอ้งกบัพฤติกรรมและความสนใจของ 

กลุ่มเป้าหมาย 

 1.4.4 การออกแบบพื้นท่ีสะดวกต่อการใชบ้ริการ 
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มาตรฐานที ่2  ด้านสาระและกจิกรรม  มี 3 ประเด็นยอ่ย จาํนวน 19 ตวัช้ีวดั 

ด้านสาระ 

2.1 มีส่ือการเรียนรู้เหมาะสมและอยู่ในสภาพพร้อมใช้ 

 2.1.1 ส่ือการเรียนรู้มีหลากหลายรูปแบบทั้งส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

 2.1.2 ส่ือการเรียนรู้มีเน้ือหาหลากหลายประเภททั้งวชิาการ สารคดี บนัเทิงคดี 

 2.1.3 ส่ือการเรียนรู้มีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ กลุ่มเป้าหมายท่ีหลากหลาย 

 2.1.4 ส่ือการเรียนรู้มีเน้ือหาส่งเสริมการเรียนรู้ 

 2.1.5 ส่ือการเรียนรู้สอดคลอ้งและเก่ียวขอ้งกบัทอ้งถ่ิน 

 2.1.6 ส่ือการเรียนรู้อยูใ่นความสนใจและสอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ของสังคม 

 2.1.7 ส่ือการเรียนรู้จดัหมวดหมู่อยา่งเป็นระบบสะดวกต่อการใชบ้ริการ 

 2.1.8 เคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์อาํนวยความสะดวกแก่ผูใ้ชใ้นการเขา้ถึง/สืบคน้ทรัพยากร 

  สารสนเทศและส่ือการเรียนรู้ 

 2.1.9 ส่ือการเรียนรู้มีการบาํรุงรักษาใหพ้ร้อมใชง้าน 

   ด้านกจิกรรม 

   2.2 ความหลากหลายและเนือ้หาของกจิกรรมทีจั่ด 

 2.2.1 กิจกรรมท่ีจดัมีความหลากหลาย 

 2.2.2 การจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้  

 2.2.3 การจดักิจกรรมส่งเสริมศิลปวฒันธรรม 

 2.2.4 การจดักิจกรรมส่งเสริมทกัษะชีวติ 

 2.2.5 การจดักิจกรรมส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 2.2.6 การจดักิจกรรมกระตุน้ใหเ้กิดการคน้ควา้และเรียนรู้เพิ่มเติมผา่นหนงัสือและ 

  ส่ือการเรียนรู้อ่ืนๆ 

 2.2.7 การจดักิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เสนอกระบวนการเรียนรู้ผา่นประสบการณ์จริง 

  ดว้ยการปฏิบติั 

 2.3 ความต่อเน่ืองและครอบคลุมของกจิกรรมทีจั่ด 

 2.3.1 การจดักิจกรรมดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง 

 2.3.2 การจดักิจกรรมครอบคลุมทุกกลุ่มผูใ้ชบ้ริการ 

 2.3.3 การจดักิจกรรมสาํหรับกลุ่มเป้าหมายทั้งผูใ้ชแ้ละผูย้งัไม่เคยใชบ้ริการหอ้งสมุด 

มาตรฐานที ่3  ด้านการบริการ  มี 2 ประเด็นยอ่ย จาํนวน 10 ตวัช้ีวดั 

3.1 การจัดบริการเชิงรุกถึงกลุ่มเป้าหมาย 

 3.1.1 การจดัระบบบริการท่ีเอ้ือต่อการใชบ้ริการดว้ยตนเอง 
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 3.1.2 การจดับริการเชิงรุกถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งผูใ้ชแ้ละผูย้งัไม่เคยใชบ้ริการ 

 3.1.3 การจดับริการสอดคลอ้งกบัความตอ้งการและแสดงความเอ้ืออาทรต่อผูใ้ช ้

3.2 ความพงึพอใจของผู้ใช้ต่อคุณภาพการบริการ 

 3.2.1 ความสะดวก รวดเร็วในการรับบริการ 

 3.2.2 การไดรั้บบริการตรงกบัความตอ้งการ 

 3.2.3 การไดรั้บบริการท่ีเช่ือถือได ้

 3.2.4 ความเอ้ืออาทรของผูใ้หบ้ริการ 

 3.2.5 ความสามารถในการตอบคาํถามและใหค้าํแนะนาํของผูใ้หบ้ริการ 

 3.2.6 ความเพียงพอของส่ือการเรียนรู้ท่ีมีใหบ้ริการ 

 3.2.7 ความทนัสมยัของส่ือการเรียนรู้ท่ีมีใหบ้ริการ 

มาตรฐานที ่4  ด้านบุคลากร  มี 5 ประเด็นยอ่ย จาํนวน 29 ตวัช้ีวดั 

ด้านผู้บริหาร 

4.1 วสัิยทศัน์และภาวะผู้นํา 

 4.1.1 ผูน้าํการเปล่ียนแปลง 

 4.1.2 ผูน้าํเชิงกลยทุธ์ 

 4.1.3 ความคิดสร้างสรรค ์

 4.1.4 ความสามารถในการตดัสินใจ 

 4.1.5 วสิัยทศัน์ทางดา้นการศึกษา เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

  และการจดักระบวนการเรียนรู้ 

4.2 การเป็นนักจัดการและนักประสานงาน 

 4.2.1 ความสามารถในการวางแผนกาํหนดทิศทางและยทุธศาสตร์ 

 4.2.2 ความสามารถในการบริหารจดัการองคก์รและบุคลากร 

 4.2.3 ความสามารถในการส่ือสารภายในองคก์ร 

 4.2.4 ความสามารถในการส่ือสารภายนอกองคก์ร 

 4.2.5 ความสามารถในการประสานงานและทาํงานร่วมกบับุคคลและเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 4.2.6 ใจกวา้ง ยอมรับการเปล่ียนแปลง 

ด้านผู้ปฏิบัติงาน 

4.3 ความรู้ ความคิดและความเข้าใจเกีย่วกบัห้องสมุดมีชีวติ 

 4.3.1 นิสัยรักการอ่านและใฝ่รู้ 

 4.3.2 ความคิดสร้างสรรค ์

 4.3.3 ความคิดเชิงวเิคราะห์ 
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 4.3.4 ความเขา้ใจแนวคิด หลกัการและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัหอ้งสมุดมีชีวติ 

4.4 ด้านเจตคต ิ

 4.4.1 จิตบริการ 

 4.4.2 มนุษยสัมพนัธ์ 

 4.4.3 เจตคติท่ีดีต่อวชิาชีพ 

 4.4.4 การรับฟังและเคารพความคิดเห็นของผูอ่ื้น 

 4.4.5 การแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกบัผูร่้วมงานและบุคคลอ่ืน 

4.5 ด้านทกัษะ 

 4.5.1 ทกัษะการจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ 

 4.5.2 ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

 4.5.3 ทกัษะการส่ือสาร 

 4.5.4 ทกัษะการประชาสัมพนัธ์เชิงรุก 

 4.5.5 ทกัษะการแกปั้ญหา / การจดัการปัญหา 

 4.5.6 ทกัษะการทาํงานไดห้ลายดา้น 

 4.5.7 ทกัษะการประสานงาน 

 4.5.8 ทกัษะการทาํงานเป็นทีม 

 4.5.9 การพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

มาตรฐานที ่5  ด้านการบริหารจัดการ  มี 7 ประเด็นยอ่ย จาํนวน 24 ตวัช้ีวดั 

5.1 แผนพฒันาห้องสมุดมีความชัดเจนและสามารถนําไปปฏิบัติได้จริง 

 5.1.1 แผนพฒันาหอ้งสมุดสอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์ พนัธกิจ หรือนโยบายของตน้สังกดั 

 5.1.2 แผนพฒันาหอ้งสมุดมีความชดัเจน 

 5.1.3 แผนพฒันาหอ้งสมุดสามารถนาํไปปฏิบติัไดจ้ริง 

5.2 การมีส่วนร่วมของผู้ใช้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และชุมชน 

 5.2.1 ผูใ้ชมี้ส่วนร่วมในการวางแผน การบริหารจดัการหรือดาํเนินงานหอ้งสมุด 

 5.2.2 ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหรือชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนการบริหารจดัการหรือ 

ดาํเนินงานหอ้งสมุด 

 5.2.3 กิจกรรมท่ีผูใ้ช ้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหรือชุมชนร่วมกนัจดัเพื่อพฒันาหอ้งสมุด 

5.3 การสร้างเครือข่าย 

 5.3.1 การสร้างเครือข่ายหอ้งสมุดอยา่งเป็นทางการ 

 5.3.2 การสร้างเครือข่ายกบัหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเป็นทางการ 

 5.3.3 การสร้างและสนบัสนุนใหเ้กิดเครือข่ายกลุ่มสมาชิก/ผูใ้ชบ้ริการ 
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 5.3.4 กิจกรรมร่วมกบัเครือข่ายหอ้งสมุด เครือข่ายหน่วยงานอ่ืนๆ และเครือข่ายสมาชิก 

5.4 การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการบริหารจัดการ การบริการและการเข้าถึงข้อมูลของห้องสมุด 

 5.4.1 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการบริหารจดัการของผูบ้ริหาร/ผูป้ฏิบติังาน 

 5.4.2 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการบริการผูใ้ชข้องผูป้ฏิบติังาน 

 5.4.3 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการส่ือสารและประชาสัมพนัธ์ 

 5.4.4 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการใชบ้ริการดว้ยตนเอง 

5.5 การส่ือสารและประชาสัมพนัธ์ถึงกลุ่มเป้าหมาย 

 5.5.1 การส่ือสารชดัเจน 

 5.5.2 การส่ือสารมีหลากหลายช่องทาง 

 5.5.3 การประชาสัมพนัธ์เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย 

 5.5.4 การประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือท่ีหลากหลาย 

5.6 สถิติการใช้บริการและการเข้าร่วมกจิกรรม 

 5.6.1 ผูใ้ชบ้ริการเพิ่มข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมา 

 5.6.2 การใชบ้ริการเพิ่มข้ึน 

 5.6.3 ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมเพิ่มข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมา 

 5.6.4 ส่ือการเรียนรู้เพิ่มข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมา 

5.7 การประเมินผลการบริหารจัดการและการดําเนินการห้องสมุดมีชีวติ 

 5.7.1 รายงานสรุปผลการดาํเนินงานตามแผน 

 5.7.2 การนาํสถิติ และผลสรุปการดาํเนินงานมาใชใ้นการวางแผนและพฒันางาน 

เกณฑ์การตดัสินคุณภาพ 

เกณฑก์ารตดัสินคุณภาพของการดาํเนินงานหอ้งสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้ คือผา่นเกณฑ์
รายมาตรฐานและมีค่าเฉล่ียรวม มากกวา่ 3.50 ดงัน้ี 

 

มาตรฐาน จาํนวนประเดน็ย่อย จาํนวนตวัช้ีวดั ค่านํา้หนัก เกณฑ์ผ่านค่าเฉลีย่ 

1. ดา้นกายภาพ 4 18 2 >3.50 

2. ดา้นสาระและกิจกรรม 3 19 3 >3.50 

3. ดา้นการบริการ 2 10 2 >3.50 

4. ดา้นบุคลากร 5 29 2 >3.50 

5. ดา้นการบริหารจดัการ 7 24 1 >3.50 

เฉลีย่รวม 21 100 10 >3.50 
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 การประเมินคุณภาพตอ้งพิจารณาใน 2 ประเด็น ดงัน้ี 

 1. คุณภาพในแต่ละมาตรฐาน ตอ้งผ่านเกณฑ์ค่าเฉล่ียท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรฐานแต่ละดา้น (ซ่ึงมีค่า
นํ้าหนกัไม่เท่ากนั) 

 2. เม่ือพิจารณาคุณภาพในภาพรวมทั้งหมด  (โดยคาํนวณค่าถ่วงนํ้ าหนกัแลว้) ตอ้งมีค่าเฉลี่ยรวม
มากกว่า 3.50 จึงถือวา่ผา่นเกณฑ ์

ในคู่มือน้ีใช้เกณฑ์ตดัสินสุดทา้ยโดยใช้ค่าเฉล่ียรวม เน่ืองจากแบบวดัลกัษณะมาตรประมาณค่า 5 

ระดบั นิยมใช้ค่าเฉล่ียเพราะการกระจายคาํตอบของคะแนน มีตั้งแต่ 1 ถึง 5 คะแนน และสามารถวดัค่า
ออกมาเป็นคะแนนท่ีแสดงปริมาณความมากน้อยของความคิดเห็นได้ ค่าเฉล่ียจึงเป็นสถิติเชิงบรรยายท่ี
เหมาะสมกบัขอ้มูลลกัษณะดงักล่าว 

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินการดาํเนินงานห้องสมุดตามมาตรฐานและ
ตวัช้ีวดัการดาํเนินงานห้องสมุดมีชีวติรูปแบบอุทยานการเรียนรู้ 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินการดาํเนินงานห้องสมุดตามมาตรฐานและตวัช้ีวดัการดาํเนินงาน
ห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้ คือแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดบั ท่ี
สามารถนาํไปใช้ทั้งฉบบัในการประเมินทุกมาตรฐานและทุกรายการตวัช้ีวดั หรืออาจเลือกใชเ้พื่อประเมิน
มาตรฐานบางดา้น เช่น มาตรฐานท่ี 3 ดา้นการบริการ หรือ บางประเด็นยอ่ย เช่น มาตรฐานท่ี 3 ประเด็นยอ่ย 

3.2 ความพึงพอใจของผูใ้ชต่้อคุณภาพการบริการ โดยผูรั้บบริการ เป็นตน้ 

ตวัอยา่งแบบสอบถาม (หนา้ถดัไป) 
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คําแนะนําในการตอบ  

แบบสอบถามน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อประเมินการดาํเนินงานห้องสมุดท่ีท่านมาใช้บริการ จึงใคร่ขอความ
ร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามโดยอิสระเพื่อใชเ้ป็นแนวทางพฒันาห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดมี
ชีวติตามมาตรฐานและตวัช้ีวดัการดาํเนินงานหอ้งสมุดมีชีวติรูปแบบอุทยานการเรียนรู้ 

โปรดเขียนเคร่ืองหมาย  ในช่องท่ีตรงกบัระดบัความเหมาะสมของตวัช้ีวดัตามความคิดเห็นของ
ท่าน โดยกาํหนดเป็นหา้ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด 

 กรณทีีท่่านเห็นด้วยน้อย หรือน้อยทีสุ่ด  กรุณาระบุข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของท่านในช่องว่าง
ที่เว้นไว้ให้ตอนท้ายหรือเอกสารแนบ  พร้อมขอ้คิดเห็น หรือขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ ถ้ามี ขอขอบคุณในความ
ร่วมมือของท่าน 

 

รายการตวัช้ีวดั มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

มาตรฐานที ่1 ด้านกายภาพ 

1.1 ความสะดวกในการเข้าถึงและการ ใช้บริการ 

     1.1.1 ท่ีตั้งอยูใ่นยา่นชุมชน.......................................................... 

 

 

.............. 

 

 

........ 

 

 

............... 

 

 

.......... 

 

 

............... 

     1.1.2 การคมนาคมสะดวก มีรถประจาํทาง/บริการสาธารณะ 

              ผา่น.................................................................................... 

 

.............. 

 

....... 

 

.............. 

 

......... 

 

............... 

     1.1.3 ตั้งอยูใ่กลส้ถานศึกษา......................................................... .............. ....... .............. ......... ............... 

     1.1.4 ป้ายบอกทางหรือการส่ือสารชดัเจน ใหส้ามารถเขา้ถึง 

              หอ้งสมุดได.้....................................................................... 

 

.............. 

 

....... 

 

.............. 

 

......... 

 

............... 

1.2 การจดับรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายใน      

      1.2.1 บรรยากาศผอ่นคลาย อบอุ่น เป็นกนัเอง………………… .............. ....... .............. ......... ............... 

      1.2.2 สภาพแวดลอ้มภายในปลอดโปร่งและสะอาดตา............... .............. ....... .............. ......... ............... 

      1.2.3 การจดัระบบแสงสวา่งคาํนึงถึงการประหยดัพลงังาน........ .............. ....... .............. ......... ............... 

      1.2.4 ระบบการถ่ายเทอากาศดี.................................................... .............. ....... .............. ......... ............... 

      1.2.5 การมองเห็นกนัไดอ้ยา่งทัว่ถึง............................................ .............. ....... .............. ......... ............... 

1.3 การจดัสภาพแวดล้อมภายนอก      

      1.3.1 การออกแบบตกแต่งสร้างสรรค.์....................................... .............. ....... .............. ......... ............... 

      1.3.2 สะอาด สวยงาม เชิญชวนใหเ้ขา้ใชบ้ริการ........................ .............. ....... .............. ......... ............... 

      1.3.3 ผสมผสาน สะทอ้นอตัลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน........................ .............. ....... .............. ......... ............... 

      1.3.4โต๊ะ เกา้อ้ี ชั้นหนงัสือสามารถ เคล่ือนยา้ยไดง่้าย............... .............. ....... .............. ......... ............... 

      1.3.5 การออกแบบพ้ืนท่ีเอ้ืออาํนวยในการใชบ้ริการสาํหรับ 

               ผูพิ้การ………………………………………………….. 

 

.............. 

 

....... 

 

.............. 

 

......... 

 

............... 
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รายการตวัช้ีวดั มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1.4 การจดัแบ่งพืน้ที่ใช้สอย (zoning) สอดคล้องกบัพฤตกิรรม  
      ความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย การใช้งานและลกัษณะการ 

      ให้บริการ 

     

      1.4.1 การจดัแบ่งพ้ืนท่ีตามกลุ่มอาย.ุ........................................... .............. ....... .............. ......... ............... 

      1.4.2 การจดัแบ่งพ้ืนท่ีเอนกประสงคส์อดคลอ้งกบัการ 

               ใหบ้ริการ   ....................................................................... 
 

.............. 

 

....... 

 

.............. 

 

......... 

 

............... 

      1.4.3 การจดัแบ่งพ้ืนท่ีเอนกประสงคส์อดคลอ้งกบัพฤติกรรม 

               และความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย.................................... 

 

.............. 

 

....... 

 

.............. 

 

......... 

 

............... 

      1.4.4 การออกแบบพ้ืนท่ีสะดวกต่อการใชบ้ริการ...................... .............. ....... .............. ......... ............... 

มาตรฐานที ่2 ด้านสาระและกจิกรรม 

ด้านสาระ 

2.1 มส่ืีอการเรียนรู้เหมาะสมและอยู่ในสภาพพร้อมใช้ 

     

      2.1.1 ส่ือการเรียนรู้มีหลากหลายรูปแบบทั้งส่ือส่ิงพิมพแ์ละ 

               ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์.............................................................. 

 

.............. 

 

....... 

 

.............. 

 

......... 

 

............... 

      2.1.2 ส่ือการเรียนรู้มีเน้ือหาหลากหลายประเภททั้งวิชาการ  

               สารคดี บนัเทิงคดี.............................................................. 

 

.............. 

 

....... 

 

.............. 

 

......... 

 

............... 

      2.1.3 ส่ือการเรียนรู้มีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ  
               กลุ่มเป้าหมายท่ีหลากหลาย............................................... 

 

.............. 

 

....... 

 

.............. 

 

......... 

 

............... 

      2.1.4 ส่ือการเรียนรู้มีเน้ือหาส่งเสริมการเรียนรู้.......................... .............. ....... .............. ......... ............... 

      2.1.5 ส่ือการเรียนรู้สอดคลอ้งและเก่ียวขอ้งกบัทอ้งถ่ิน.............. .............. ....... .............. ......... ............... 

      2.1.6 ส่ือการเรียนรู้อยูใ่นความสนใจและสอดคลอ้งกบั 

               สภาวการณ์ของสงัคม....................................................... 

 

.............. 

 

....... 

 

.............. 

 

......... 

 

............... 

      2.1.7 ส่ือการเรียนรู้จดัหมวดหมู่อยา่งเป็นระบบสะดวกต่อการ 

               ใชบ้ริการ.......................................................................... 

 

.............. 

 

....... 

 

.............. 

 

......... 

 

............... 

      2.1.8 เคร่ืองมืออิเลก็ทรอนิกส์อาํนวยความสะดวกแก่ผูใ้ชใ้น 

               การเขา้ถึง/สืบคน้ทรัพยากรสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้ 

 

.............. 

 

....... 

 

.............. 

 

......... 

 

............... 

      2.1.9 ส่ือการเรียนรู้มีการบาํรุงรักษาใหพ้ร้อมใชง้าน............... .............. ....... .............. ......... ............... 
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รายการตวัช้ีวดั มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

ด้านกจิกรรม 

2.2 ความหลากหลายและเนือ้หาของกจิกรรมที่จดั 

     

      2.2.1 กิจกรรมท่ีจดัมีความหลากหลาย........................................ .............. ....... .............. ......... ............... 

      2.2.2 การจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้................. .............. ....... .............. ......... ............... 

      2.2.3 การจดักิจกรรมส่งเสริมศิลปวฒันธรรม............................ .............. ....... .............. ......... ............... 

      2.2.4 การจดักิจกรรมส่งเสริมทกัษะชีวิต.................................... .............. ....... .............. ......... ............... 

      2.2.5 การจดักิจกรรมส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ดา้นเทคโนโลยี 
               สารสนเทศ........................................................................ 

 

.............. 

 

....... 

 

.............. 

 

......... 

 

............... 

      2.2.6 การจดักิจกรรมกระตุน้ใหเ้กิดการคน้ควา้และเรียนรู้ 

                เพ่ิมเติมผา่นหนงัสือและส่ือการเรียนรู้อ่ืนๆ...................... 

 

.............. 

 

....... 

 

.............. 

 

......... 

 

............... 

      2.2.7 การจดักิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เสนอกระบวนการ 

                เรียนรู้ผา่นประสบการณ์จริงดว้ยการปฏิบติั..................... 

 

.............. 

 

....... 

 

.............. 

 

......... 

 

............... 

2.3 ความต่อเน่ืองและครอบคลุมของกจิกรรมที่จดั      

      2.3.1การจดักิจกรรมดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง............................. .............. ....... .............. ......... ............... 

      2.3.2 การจดักิจกรรมครอบคลุมทุกกลุ่มผูใ้ชบ้ริการ................... .............. ....... .............. ......... ............... 

      2.3.3 การจดักิจกรรมสาํหรับกลุ่มเป้าหมายทั้งผูใ้ชแ้ละผูย้งั 

               ไม่เคยใชบ้ริการหอ้งสมุด.................................................. 

 

.............. 

 

....... 

 

.............. 

 

......... 

 

............... 

มาตรฐานที ่3 ด้านการบริการ 

3.1 การจดับริการเชิงรุกถึงกลุ่มเป้าหมาย 

     

      3.1.1 การจดัระบบบริการท่ีเอ้ือต่อการใชบ้ริการดว้ยตนเอง....... .............. ....... .............. ......... ............... 

      3.1.2 การจดับริการเชิงรุกถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งผูใ้ชแ้ละผูย้งั 

               ไม่เคยใชบ้ริการ................................................................. 

 

.............. 

 

....... 

 

.............. 

 

......... 

 

............... 

      3.1.3 การจดับริการสอดคลอ้งกบัความตอ้งการและแสดงความ 

               เอ้ืออาทรต่อผูใ้ช.้............................................................... 

 

.............. 

 

....... 

 

.............. 

 

......... 

 

............... 

3.2 ความพงึพอใจของผู้ใช้ต่อคุณภาพการบริการ      

      3.2.1 ความสะดวก รวดเร็วในการรับบริการ............................... .............. ....... .............. ......... ............... 

      3.2.2 การไดรั้บบริการตรงกบัความตอ้งการ.............................. .............. ....... .............. ......... ............... 

      3.2.3 การไดรั้บบริการท่ีเช่ือถือได.้............................................. .............. ....... .............. ......... ............... 

      3.2.4 ความเอ้ืออาทรของผูใ้หบ้ริการ.......................................... .............. ....... .............. ......... ............... 

      3.2.5 ความสามารถในการตอบคาํถามและใหค้าํแนะนาํของผู ้
ใหบ้ริการ........................................................................... 

 

.............. 

 

....... 

 

.............. 

 

......... 

 

............... 

      3.2.6 ความเพียงพอของส่ือการเรียนรู้ท่ีมีใหบ้ริการ................... .............. ....... .............. ......... ............... 

      3.2.7 ความทนัสมยัของส่ือการเรียนรู้ท่ีมีใหบ้ริการ................... .............. ....... .............. ......... ............... 
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รายการตวัช้ีวดั มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

มาตรฐานที ่4 ด้านบุคลากร 

ด้านผู้บริหารห้องสมุดมีชีวติ 

4.1 วสัิยทศัน์และภาวะผู้นํา 

     

      4.1.1 ผูน้าํการเปล่ียนแปลง......................................................... .............. ....... .............. ......... ............... 

      4.1.2 ผูน้าํเชิงกลยทุธ์.................................................................. .............. ....... .............. ......... ............... 

      4.1.3 ความคิดสร้างสรรค.์.......................................................... .............. ....... .............. ......... ............... 

      4.1.4 ความสามารถในการตดัสินใจ........................................... .............. ....... .............. ......... ............... 

      4.1.5 วิสยัทศันท์างดา้นการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและ 

               การส่ือสาร และการจดักระบวนการเรียนรู้........................ 

 

.............. 

 

....... 

 

.............. 

 

......... 

 

............... 

4.2 การเป็นนักจดัการและนักประสานงาน      

      4.2.1 ความสามารถในการวางแผนกาํหนดทิศทางและ 

               ยทุธศาสตร์........................................................................ 

 

.............. 

 

....... 

 

.............. 

 

......... 

 

............... 

      4.2.2 ความสามารถในการบริหารจดัการ องคก์ารและบุคลากร .............. ....... .............. ......... ............... 

      4.2.3 ความสามารถในการส่ือสารภายในองคก์ร........................ .............. ....... .............. ......... ............... 

     4.2.4 ความสามารถในการส่ือสารภายนอกองคก์ร...................... .............. ....... .............. ......... ............... 

     4.2.5 ความสามารถในการประสานงานและทาํงานร่วมกบั 

              บุคคลและเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้ง........................................... 

 

.............. 

 

....... 

 

.............. 

 

......... 

 

............... 

      4.2.6 ใจกวา้ง ยอมรับการเปล่ียนแปลง....................................... .............. ....... .............. ......... ............... 

ด้านผู้ปฏิบัติงาน 

4.3  ความรู้ ความคดิและความเข้าใจเกีย่วกบัห้องสมุดมีชีวติ 

      4.3.1 นิสยัรักการอ่านและใฝ่รู่……………..………………….. 

      4.3.2 ความคิดสร้างสรรค…์…………………..………………. 

      4.3.3 ความคิดเชิงวิเคราะห์………………….………………… 

      4.3.4 ความเขา้ใจแนวคิด หลกัการและแนวปฏิบติัเก่ียวกบั 

                หอ้งสมุดมีชีวิต…………………………………………. 
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4.4 ด้านเจตคต ิ

      4.4.1 จิตบริการ........................................................................... 

 

.............. 

 

....... 

 

.............. 

 

......... 

 

............... 

      4.4.2 มนุษยสมัพนัธ์................................................................... .............. ....... .............. ......... ............... 

      4.4.3 เจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ.......................................................... .............. ....... .............. ......... ............... 

      4.4.4 การรับฟังและเคารพความคิดเห็นของผูอ่ื้น....................... .............. ....... .............. ......... ............... 

      4.4.5 การแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกบัผูร่้วมงานและบุคคลอ่ืน....... .............. ....... .............. ......... ............... 

4.5 ด้านทักษะ      

      4.5.1 ทกัษะการจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้....... .............. ....... .............. ......... ............... 

      4.5.2 ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ................................... .............. ....... .............. ......... ............... 
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รายการตวัช้ีวดั มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

      4.5.3 ทกัษะการส่ือสาร............................................................... 

      4.5.4 ทกัษะการประชาสมัพนัธ์เชิงรุก........................................ 

      4.5.5 ทกัษะการแกปั้ญหา / การจดัการปัญหา............................. 

.............. 

.............. 

.............. 
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........ 

....... 

.............. 

.............. 

.............. 

......... 

......... 

......... 

............... 

............... 

............... 

      4.5.6 ทกัษะการทาํงานไดห้ลายดา้น........................................... .............. ....... .............. ......... ............... 

      4.5.7 ทกัษะการประสานงาน...................................................... .............. ....... .............. ......... ............... 

      4.5.8 ทกัษะการทาํงานเป็นทีม................................................... .............. ....... .............. ......... ............... 

      4.5.9 การพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง.......................................... .............. ....... .............. ......... ............... 

มาตรฐานที ่5 ด้านการบริหารจัดการ 

5.1 แผนพฒันาห้องสมุดมคีวามชัดเจนและ สามารถนําไปปฏิบัต ิ

      ได้จริง 

     

      5.1.1 แผนพฒันาหอ้งสมุดสอดคลอ้งกบัวิสยัทศัน ์พนัธกิจ หรือ 

               นโยบายของตน้สงักดั........................................................ 

 

.............. 

 

....... 

 

.............. 

 

......... 

 

............... 

      5.1.2 แผนพฒันาหอ้งสมุดมีความชดัเจน.................................... .............. ....... .............. ......... ............... 

      5.1.3 แผนพฒันาหอ้งสมุดสามารถนาํไปปฏิบติัไดจ้ริง.............. .............. ....... .............. ......... ............... 

5.2 การมส่ีวนร่วมของผู้ใช้ ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย และชุมชน      

      5.2.1 ผูใ้ชมี้ส่วนร่วมในการวางแผน การบริหารจดัการหรือ 

               ดาํเนินงานหอ้งสมุด........................................................... 

 

.............. 

 

....... 

 

.............. 

 

......... 

 

............... 

      5.2.2 ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหรือชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผน  
               การบริหารจดัการหรือดาํเนินงานหอ้งสมุด....................... 

 

.............. 

 

....... 

 

.............. 

 

......... 

 

............... 

      5.2.3 กิจกรรมท่ีผูใ้ช ้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหรือชุมชนร่วมกนัจดั 

               เพ่ือพฒันาหอ้งสมุด……………………………………… 

 

.............. 

 

....... 

 

.............. 

 

......... 

 

............... 

5.3 การสร้างเครือข่าย      

      5.3.1 การสร้างเครือข่ายหอ้งสมุดอยา่งเป็นทางการ.................... .............. ....... .............. ......... ............... 

      5.3.2 การสร้างเครือข่ายกบัหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเป็น 

               ทางการ.............................................................................. 

 

.............. 

 

....... 

 

.............. 

 

......... 

 

............... 

      5.3.3 การสร้างและสนบัสนุนใหเ้กิดเครือข่ายกลุ่มสมาชิก/  

                ผูใ้ชบ้ริการ....................................................................... 

 

.............. 

 

....... 

 

.............. 

 

......... 

 

............... 

      5.3.4 กิจกรรมร่วมกบัเครือข่ายหอ้งสมุดเครือข่ายหน่วยงาน 

               อ่ืนๆ และเครือข่ายสมาชิก................................................. 

 

.............. 

 

....... 

 

.............. 

 

......... 

 

............... 
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รายการตวัช้ีวดั มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

5.4 การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการบริหารจดัการ การบริการ 

      และการเข้าถึงข้อมูลของห้องสมุด 

      5.4.1 การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจดัการของ 

               ผูบ้ริหาร/ผูป้ฏิบติังาน........................................................ 

      5.4.2 การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการบริการผูใ้ชข้อง 

               ผูป้ฏิบติังาน....................................................................... 
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......... 

 

......... 
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      5.4.3 การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสารและ 

               ประชาสมัพนัธ์.................................................................. 

 

.............. 

 

....... 

 

.............. 

 

......... 

 

............... 

      5.4.4 การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการใชบ้ริการดว้ยตนเอง .............. ....... .............. ......... ............... 

5.5 การส่ือสารและประชาสัมพนัธ์ถึงกลุ่มเป้าหมาย      

      5.5.1 การส่ือสารชดัเจน.............................................................. .............. ....... .............. ......... ............... 

      5.5.2 การส่ือสารมีหลากหลายช่องทาง....................................... .............. ....... .............. ......... ............... 

      5.5.3 การประชาสมัพนัธ์เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย................. .............. ....... .............. ......... ............... 

      5.5.4 การประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือท่ีหลากหลาย........................... .............. ....... .............. ......... ............... 

5.6 สถิตกิารใช้บริการและการเข้าร่วมกจิกรรม      

      5.6.1 ผูใ้ชบ้ริการเพ่ิมข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมา............... .............. ....... .............. ......... ............... 

      5.6.2 การใชบ้ริการเพ่ิมข้ึน.......................................................... .............. ....... .............. ......... ............... 

      5.6.3 ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมเพ่ิมข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมา.... .............. ....... .............. ......... ............... 

      5.6.4 ส่ือการเรียนรู้เพ่ิมข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมา........... .............. ....... .............. ......... ............... 

5.7 การประเมนิผลการบริหารจดัการและการดําเนินการห้องสมุด 

      มชีีวติ 

     

      5.7.1 รายงานสรุปผลการดาํเนินงานตามแผน............................. .............. ....... .............. ......... ............... 

      5.7.2 การนาํสถิติ และผลสรุปการดาํเนินงานมาใชใ้นการ 

               วางแผนและพฒันางาน..................................................... 
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ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
....................................................................................................................................................................... 
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คาํแนะนําในการใช้คู่มือมาตรฐานและตวัช้ีวดัการดาํเนินงาน 

ห้องสมุดมีชีวติรูปแบบอุทยานการเรียนรู้ 

คําแนะนําเบือ้งต้น 

1. วัตถุประสงค์ของคู่มือมาตรฐานและตวัช้ีวดัการดาํเนินงานห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการ
เรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางแก่ผูบ้ริหาร บรรณารักษ์ และผูเ้ก่ียวข้องในการนํามาตรฐานและตัวช้ีวดัการ
ดาํเนินงานห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้ไปใช้ ในการติดตามประเมินผลการดาํเนินงานของ
ผูบ้ริหาร  การประเมินความคิดเห็นหรือความพึงพอใจของผูใ้ช้ต่อการบริหารจดัการห้องสมุดมีชีวิต  หรือ
การประเมินตนเอง 

2. การนําไปใช้ จาํเป็นตอ้งศึกษาและทาํความเขา้ใจมาตรฐานและตวัช้ีวดัการดาํเนินงานห้องสมุดมี
ชีวติรูปแบบอุทยานการเรียนรู้ ซ่ึงมี 5 มาตรฐาน 21 ประเด็นยอ่ย 100 ตวัช้ีวดั และจาํเป็นตอ้งมีแบบสอบถาม 
เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูเ้ก่ียวขอ้ง (ดงันาํเสนอตวัอยา่งขา้งตน้) แบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบมาตร
ประมาณค่า 5 ระดบั ไดแ้ก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด 

บรรณารักษ์หรือผูรั้บผิดชอบงานห้องสมุดสามารถนาํแบบสอบถามทั้งฉบบัไปใช้ในการประเมิน
การดาํเนินงานห้องสมุดดว้ยตนเอง หรืออาจให้ผูรั้บบริการประเมินมาตรฐานบางดา้น เช่น มาตรฐานท่ี 3 

ดา้นการบริการ หรือ บางประเด็นยอ่ย เช่น มาตรฐานท่ี 3 ประเด็นยอ่ย 3.2 ความพึงพอใจของผูใ้ชต่้อคุณภาพ
การบริการ เป็นตน้ โดยพิจารณาเลือกใชไ้ดต้ามวตัถุประสงคแ์ละตามความเหมาะสม 

3. การแปลผล ผูต้อบเลือกตอบความเหมาะสม 5 ระดบั แลว้กาํหนดใหค้่าคะแนน ดงัน้ี 

           ระดบัความเหมาะสมนอ้ยท่ีสุด ให ้ 1  คะแนน 

           ระดบัความเหมาะสมนอ้ย           ให ้ 2  คะแนน 

           ระดบัความเหมาะสมปานกลาง ให ้ 3  คะแนน 

           ระดบัความเหมาะสมมาก  ให ้ 4  คะแนน 

           ระดบัความเหมาะสมมากท่ีสุด ให ้ 5  คะแนน 

 ในแต่ละมาตรฐานใหค้าํนวณค่าเฉล่ีย ( )X ) เป็นรายขอ้ และค่าเฉล่ียรวมในแต่ละมาตรฐาน 

ในคู่มือน้ีใชว้ธีิการคาํนวณหาค่าเฉล่ียโดยใชจุ้ดทศนิยมสองตาํแหน่ง ซ่ึงมีการแปลความหมาย ดงัน้ี 

  1.00-1.50 หมายถึง มีความเหมาะสมระดบัเหมาะสมนอ้ยท่ีสุด 

  1.51-2.50 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดบัเหมาะสมนอ้ย 

  2.51-3.50 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดบัเหมาะสมปานกลาง 

  3.51-4.50 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดบัเหมาะสมมาก 

  4.51-5.00 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดบัเหมาะสมมากท่ีสุด 
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4. วธีิการคํานวณหาค่าเฉลีย่ ( )X  

     การคาํนวณค่าเฉล่ีย (X) สามารถทาํได ้2 ลกัษณะ คือ คาํนวณเองโดยใช้สูตรและคาํนวณดว้ย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในท่ีน้ีขอกล่าวเฉพาะการคาํนวณค่าเฉล่ียโดยใชสู้ตรดงัน้ี 

                  
N

fx
X Σ=  

            เม่ือX  = ค่าเฉล่ีย 

       Σfx = ผลรวมของคะแนนคูณกบัความถ่ีหรือจาํนวนคนตอบในแต่ละขอ้ 

                           คาํถาม 

          N =   จาํนวนคนทั้งหมด 

4.1 ขีดความถ่ีหรือจาํนวนคนตอบลงในช่องระดับคะแนนความคิดเห็นในแต่ละข้อคาํถาม ในท่ีน้ีขอ
ยกตวัอยา่ง เช่น มาตรฐาน 1 ดา้นกายภาพ มีผูต้อบทั้งหมด 10 คน ดงัตาราง 

 

รายการตวัช้ีวดั ระดบั 

 มาก 

ทีสุ่ด 

มาก ปาน 

กลาง 

น้อย น้อย 

ทีสุ่ด 

1.2 การจดับรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายใน      

     1.2.1 บรรยากาศผอ่นคลาย อบอุ่น เป็นกนัเอง 1 5 3 - 1 

     1.2.2 สภาพแวดลอ้มภายในปลอดโปร่งและสะอาดตา 2 6 1 - 1 

     1.2.3 การจดัระบบแสงสวา่งคาํนึงถึงการประหยดั 

              พลงังาน 

 

4 

 

4 

 

1 

 

- 

 

1 

     1.2.4 ระบบการถ่ายเทอากาศดี 2 4 2 2 - 

     1.2.5 การมองเห็นกนัไดอ้ยา่งทัว่ถึง 4 3 1 1 1 

 

4.2 หาค่าเฉล่ียในคาํถามขอ้ท่ี 1 จากผูต้อบจาํนวน 10 คน มีลาํดบัดงัต่อไปน้ี 

1) แปลงตวัเลือกใหเ้ป็นคะแนน เช่น 

  เลอืกคําตอบ    ได้คะแนน 

  ระดบัมากท่ีสุด           5 

  ระดบัมาก           4 

  ระดบัปานกลาง           3 

  ระดบันอ้ย           2 

  ระดบันอ้ยท่ีสุด           1 

2) ตรวจนบัผูต้อบแบบสอบถามในแต่ละตวัเลือก เพื่อหาความถ่ีในแต่ละตวัเลือก สมมติวา่ มีผูต้อบ
แบบสอบถาม จาํนวน 10 คน และเลือกตอบในแต่ละตวัเลือกในขอ้คาํถามท่ี 1 ดงัน้ี 
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  มากท่ีสุด    1  คน 

  มาก     5  คน 

  ปานกลาง    3  คน 

  นอ้ย     -    คน 

  นอ้ยท่ีสุด    1  คน 

3) คาํนวณค่าเฉล่ีย โดยหาผลรวมของคะแนนผลคูณกบัจาํนวนความถ่ี แลว้หารดว้ยจาํนวนผูต้อบ
แบบสอบถามทั้งหมด 

  ตัวเลอืก  ได้คะแนน จํานวน  ผลคูณของคะแนน 

 มากท่ีสุด 5 1 5 

 มาก 4 5 20 

 ปานกลาง 3 3 9 

 นอ้ย 2 - - 

 นอ้ยท่ีสุด 1 1 1 

 10 35 
 

คะแนนเฉล่ีย 
N

fx
X Σ=  

        = 
10

1+0+9+20+5
 

        = 
10

35
  

        = 3.50 
 

การคาํนวณค่าเฉล่ียขอ้ 2 – ขอ้ 5 ใชว้ธีิเดียวกนั 

 สมมติวา่ไดค้่า(X) มาตรฐาน 1 ดา้นกายภาพ ทั้ง 5 ขอ้ ดงัน้ี 
 

ระดบัความเหมาะสม X 

ขอ้ 1 3.20 

ขอ้ 2 3.80 

ขอ้ 3 4.00 

ขอ้ 4 3.60 

ขอ้ 5 3.80 

เฉลีย่รวมมาตรฐาน 1 3.74 
 

        กรณีท่ีมีเศษใหค้าํนวณจุดทศนิยม 2 ตาํแหน่งเท่านั้น 
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4) การแปลความหมาย   นาํค่าเฉล่ียรวมมาแปลความหมาย ดงัน้ี 

     ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.00-1.50 แปลความหมายไดว้า่ มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

     ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.51-2.50 แปลความหมายไดว้า่ มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบันอ้ย 

     ค่าเฉล่ียระหวา่ง 2.51-3.50 แปลความหมายไดว้า่ มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

     ค่าเฉล่ียระหวา่ง 3.51-4.50 แปลความหมายไดว้า่ มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 

     ค่าเฉล่ียระหวา่ง 4.51-5.00 แปลความหมายไดว้า่ มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด 

      จากตาราง จะพบวา่ขอ้คาํถามท่ี 1 บรรยากาศผอ่นคลายอบอุ่นเป็นกนัเอง ไดค้่าเฉล่ีย (X) เท่ากบั 
3.20 แปลว่า มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาจากค่าเฉลี่ยรวม (X= 3.74) จึงแปล
ความหมายวา่ หน่วยงานมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงถือวา่ผา่นเกณฑท่ี์กาํหนด 

5) คาํนวณค่าเฉล่ียรวมใหค้รบทุกมาตรฐาน โดยใชห้ลกัการเดียวกนั สมมติวา่ไดค้่า ดงัตาราง 

 

มาตรฐาน ค่าเฉลีย่รวม 

1. ดา้นกายภาพ 3.74 

2. ดา้นสาระและกิจกรรม 3.62 

3. ดา้นการบริการ 3.78 

4. ดา้นบุคลากร 3.00 

5. ดา้นการบริหารจดัการ 4.10 

เฉลีย่รวม 3.65 

 

5. การคํานวณค่าถ่วงนํา้หนัก นาํค่าเฉล่ียรวมทั้ง 5 มาตรฐานมาคูณค่านํ้ าหนกัคะแนนตามเกณฑ ์
จากนั้นให้นาํค่าท่ีถ่วงนํ้ าหนักแล้วมารวมกันแล้วหารด้วย 10 (ค่านํ้ าหนักรวมคือ 10) จะได้ค่าเฉล่ียรวม
สุดทา้ยเท่ากบั 3.60 ดงัตาราง 

 

 

มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ที่
คํานวณ 

ค่านํา้หนัก 

ตามเกณฑ์ 

ค่าเฉลีย่รวมที่คํานวณ x 

ค่านํา้หนักตามเกณฑ์  

เกณฑ์ผ่าน
ค่าเฉลีย่ 

การสรุปผล 

1. ดา้นกายภาพ 3.74 2 3.74x2=7.48 >3.50 ผา่นเกณฑ ์

2. ดา้นสาระและกิจกรรม 3.62 3 3.62x3=10.86 >3.50 ผา่นเกณฑ ์

3. ดา้นการบริการ 3.78 2 3.78x2=7.56 >3.50 ผา่นเกณฑ ์

4. ดา้นบุคลากร 3.00 2 3.00x2=6.00 >3.50 ไม่ผา่นเกณฑ ์

5. ดา้นการบริหารจดัการ 4.10 1 4.10x1=4.10 >3.50 ผา่นเกณฑ ์

เฉลีย่รวม 3.65 10 3.60 >3.50 ผ่านเกณฑ์ 
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6. เกณฑ์การตัดสิน เม่ือพิจารณาคุณภาพในภาพรวมทั้งหมด (โดยคาํนวณค่าถ่วงนํ้ าหนกัแลว้) ตอ้ง
มีค่าเฉลีย่รวมมากกว่า 3.50 จึงถือวา่ผา่นเกณฑ ์

จากตาราง เม่ือพิจารณารายมาตรฐาน พบว่ามาตรฐาน 4 ด้านบุคลากรยงัไม่ผ่านเกณฑ์ (เพราะมี
ค่าเฉล่ียตํ่ากวา่ 3.50) อยา่งไรก็ตาม เม่ือพิจารณาในภาพรวม สรุปไดว้า่มีการดาํเนินงานเหมาะสมระดบัมาก
ผา่นเกณฑ ์(เพราะค่าเฉล่ียรวมได ้3.60 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 3.50) 

 

การเตรียมการเพือ่รองรับการประเมินตามมาตรฐานและตวัช้ีวัด 

การดาํเนินงานห้องสมุดมีชีวติรูปแบบอุทยานการเรียนรู้ 

การประเมินการดาํเนินงานห้องสมุดตามมาตรฐานและตวัช้ีวดัการดาํเนินงานห้องสมุดมีชีวิต
รูปแบบอุทยานการเรียนรู้จะเกิดข้ึนได ้จาํเป็นตอ้งมีการจดัระบบงานเพื่อรองรับการประเมิน โดยผูเ้ก่ียวขอ้ง
จกัตอ้งมีการเตรียมการดงัน้ี 

1. การกาํหนดวตัถุประสงคแ์ละแนวทางการประเมิน โดยบรรณารักษห์รือผูรั้บผิดชอบพิจารณาว่า
จะประเมินผลการดาํเนินงานห้องสมุดมีชีวิตทุกมาตรฐานและตวัช้ีวดั หรือบางมาตรฐาน หรือบางประเด็น
ย่อย ทั้งน้ีบรรณารักษ์สามารถนําแบบสอบถามทั้ งฉบับท่ีได้นําเสนอข้างต้นไปใช้ในการประเมินการ
ดาํเนินงานห้องสมุดดว้ยตนเอง หรืออาจให้ผูรั้บบริการประเมินมาตรฐานบางดา้น เช่น มาตรฐานท่ี 3 ดา้น
การบริการ หรือ บางประเด็นยอ่ย เช่น มาตรฐานท่ี 3 ประเด็นยอ่ย 3.2 ความพึงพอใจของผูใ้ชต่้อคุณภาพการ
บริการ เป็นตน้ โดยพิจารณาเลือกใชไ้ดต้ามวตัถุประสงคแ์ละตามความเหมาะสม 

2. การจดัเก็บสถิติต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัทุกมาตรฐานและตวัช้ีวดัอยา่งเป็นระบบ เช่น ในแต่ละเดือนมี
การเก็บรวบรวมขอ้มูลจาํนวนส่ือการเรียนรู้แต่ละประเภทท่ีจดัหาหรือมีเพิ่ม จาํนวนคร้ังของการจดักิจกรรม 

จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมแต่ละกิจกรรม จาํนวนคร้ังของการจดักิจกรรม จาํนวนส่ือแต่ละประเภท จาํนวน
ผูใ้ชบ้ริการ เป็นตน้ 

3. การสรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานและโครงการ และมีการนําสถิติและผลสรุปการ
ดาํเนินงานไปใชใ้นการวางแผนและพฒันางาน 

4. การรายงานผลแก่ผูบ้ริหาร ผูใ้ชแ้ละผูเ้ก่ียวขอ้งทราบ พร้อมนโยบาย แผนงาน หรือแนวทางแกไ้ข
ปัญหาและพฒันางานตามผลการประเมินเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช้ อนัจะนาํมาซ่ึงการบริหาร
จดัการโดยเนน้การมีส่วนร่วม ความโปร่งใส การใหค้วามสาํคญัต่อผูรั้บบริการ 
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แนวทางการพฒันาห้องสมุดสู่มาตรฐานและตวัช้ีวดัการดาํเนินงาน 

ห้องสมุดมีชีวติรูปแบบอุทยานการเรียนรู้ 

การพฒันาหอ้งสมุดสู่มาตรฐานและตวัช้ีวดัการดาํเนินงานห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้
จากผลการศึกษา จะทาํให้ผูบ้ริหารและผูเ้ก่ียวขอ้งไดท้ราบช่องว่างท่ีเกิดข้ึนระหว่างความตอ้งการ ความ
คาดหวงัของผูใ้ช ้กบัส่ิงท่ีผูใ้ช้ไดรั้บรู้และเกิดข้ึน ถา้ขอ้มูลท่ีไดรั้บแตกต่างกนัมาก แสดงถึงการเกิดช่องวา่ง
ระหว่างผูใ้ชก้บัห้องสมุด ขอ้มูลท่ีไดจึ้งมีความสําคญัและเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งโดยเฉพาะต่อผูบ้ริหารและ
ผูป้ฏิบติังาน 

1. ความสําคญัต่อผูบ้ริหารหรือผูก้าํกบัดูแลห้องสมุด ในการนาํไปใช้ในการวางแผน การตดัสินใจ 
การกาํหนดนโยบาย และยทุธศาสตร์ รวมทั้งงบประมาณท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาหอ้งสมุดมีชีวิต โดยเฉพาะ
การพฒันาบุคลากรเพื่อใหห้อ้งสมุดมีการพฒันาตามมาตรฐานและตวัช้ีวดัท่ีกาํหนด 

2. ความสําคญัต่อผูป้ฏิบติังาน ในการนาํไปใช้ในการพฒันาความรู้ ความสามารถและทกัษะของ
ตนเอง พฒันาการทาํงาน และพฒันางานให้ตอบสนองความตอ้งการและความคาดหวงัของผูใ้ช้ เพื่อให้
หอ้งสมุดมีการพฒันาใหไ้ดม้าตรฐานและตวัช้ีวดัท่ีกาํหนด 

 

ข้อสังเกตเพิม่เตมิ 

เน่ืองจากการวจิยัและพฒันามาตรฐานและตวัช้ีวดัการดาํเนินงานห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการ
เรียนรู้  ในคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดจ้ดัทาํแบบประเมินท่ีมีลกัษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดบั ไดแ้ก่  มากท่ีสุด 
มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด 

อย่างไรก็ตาม การประเมินการดาํเนินงานของห้องสมุดตามมาตรฐานและตวัช้ีวดัการดาํเนินงาน
หอ้งสมุดมีชีวติรูปแบบอุทยานการเรียนรู้ สามารถใชแ้นวทางการประเมินตามรูปแบบอ่ืนๆ ได ้เช่น ประเด็น
ยอ่ยการประเมินคุณภาพการบริการ ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ สามารถใชแ้บบประเมินคุณภาพบริการ
สารสนเทศ เซิร์ฟควอล (SERVQUAL) และลิบควอลพลัส ไลท์ (Libqual+ ® Lite) ท่ีนิยมใชแ้พร่หลายใน
ระดบัสากล 

เซิร์ฟควอล เป็นเคร่ืองมือวดัคุณภาพการบริการ (service quality) ในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ซ่ึง
พฒันาโดยพาราสุรามาน เบอร์ร่ีและไซธามอล (Parasuraman, Berry and Ziethamal 1988) เม่ือ ค.ศ.1988 

ต่อมาใน ค.ศ.1995 ค.ศ.1997 และ ค.ศ.1999 เซิร์ฟควอลได้ถูกนาํมาใช้ในการประเมินผูบ้ริโภคในภาครัฐ 
และปรับใช้ในภาคธุรกิจ รวมทั้งวงการห้องสมุดและสารสนเทศได้นาํมาใช้ประเมินคุณภาพการบริการ
สารสนเทศ โดยการวดัความแตกต่างระหวา่งความคาดหวงัขั้นตํ่า (minimum expectation) เปรียบเทียบกบั
การรับรู้ (perceptions) ในการบริการใน 5 มิติหลัก ได้แก่  ส่ิงท่ีจบัต้องได้หรือลักษณะทางกายภาพ 
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(tangibles) ความน่าเช่ือถือ (reliability) ความสามารถตอบสนอง (responsiveness) ความเช่ือมัน่ (assurance) 

และการเข้าถึงจิตใจ (empathy) เคร่ืองมือวดัคุณภาพการบริการเซิร์ฟควอลมีลักษณะเป็นแบบสอบถาม
ประกอบดว้ยคาํถาม 22 ขอ้ แต่ละขอ้ผูต้อบจะประเมิน 2 ประเด็น คือ ความคาดหวงั และการรับรู้ โดยใชก้าร
วดัของลิเคิร์ต (Likert scale) ซ่ึงแบ่งเป็น 7 ระดบั ตั้งแต่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง (+7) จนถึงไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง (-7) 

ความแตกต่างของคะแนนระหวา่งความคาดหวงักบัการรับรู้ แสดงถึงระดบัคุณภาพการบริการของห้องสมุด 
ผลลพัธ์แสดงถึงช่องว่างระหว่างความคาดหวงัของผูใ้ช้กบัการรับรู้ท่ีผูใ้ช้ไดรั้บหรือเกิดข้ึนจริงจากการใช้
บริการหอ้งสมุด ผูส้นใจสามารถศึกษารายละเอียดไดจ้ากเวบ็ไซต ์

ลิบควอลพลัส ไลท์ (Libqual+ ® Lite) เป็นเคร่ืองมือวดัคุณภาพการบริการห้องสมุดโดยตรง โดย
ไดพ้ฒันาจากแบบวดัเซิร์ฟควอล  เป็นระยะเวลาหลายปีและอยา่งต่อเน่ือง ใหเ้หมาะสมกบังานห้องสมุด โดย
สมาคมห้องสมุดวิจยั (Association of Research Libraries – ARL) ซ่ึงเป็นตวัแทนห้องสมุดวิจยัท่ีใหญ่ท่ีสุด
ในอเมริกาเหนือและห้องสมุดมหาวิทยาลยัเท็กซสั เอ แอนด์ เอ็ม (Texas A&M Libraries) สหรัฐอเมริกา 
เรียกวา่ libQUAL +™ โดยเป็นโครงการท่ีไดรั้บการสนบัสนุนบางส่วนจากรัฐบาลผา่นกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ิมตั้งแต่ ค.ศ.2000 โดยมีการพฒันาและปรับปรุงมิติของการวดั เดิมวดัองคป์ระกอบ 5 มิติ ขอ้คาํถาม 41 ขอ้ 
เป็นองคป์ระกอบ 4 ดา้น ขอ้คาํถาม 25 ขอ้ และ ปัจจุบนัมีองคป์ระกอบ 3 ดา้น เป็นการวดัการรับรู้ของผูใ้ช้
ในเร่ืองคุณภาพการบริการในสามมิติหลกั คือ ผลของการบริการ (Affect of Service) การควบคุมสารสนเทศ 

(Information Control) และห้องสมุดในฐานะสถานท่ี (Library as Place) จาํนวน 22 ขอ้ ผูส้นใจศึกษา
รายละเอียดไดจ้าก http://www.libqual.org 

 

 


