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บทสรุปส้าหรับผู้บริหาร 

 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิจัยถอดประสบการณ์การจัดการห้องสมุดมีชีวิต และเพื่อ
สังเคราะห์องค์ความรู้ห้องสมุดมีชีวิต รูปแบบอุทยานการเรียนรู้ แหล่งท้อมูลหลักคือ เอกสาร และผู้เกี่ยวท้อง         
ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ผู้เกี่ยวท้องกับส้านักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.)  รวมจ้านวน
ทั้งสิ้น 102 คนประกอบด้วย กลุ่มผู้ก่อตั้งและคณะกรรมการบริหาร จ้านวน 5 คน กลุ่มผู้บริหาร ผู้จัดการ 
หัวหน้าส่วนทองสอร. จ้านวน 10 คน  นักวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในสอร. จ้าแนกตามส่วนงานทั้ง 4 ส่วน  
จ้านวน 15 คน กลุ่มบรรณารักษ์ และบุคคลทั่วไปที่เกี่ยวท้องกับสอร .ทางด้านวิชาการ  จ้านวน  10 คน  
ผู้ใช้บริการ  ผู้ศึกษาดูงานและผู้เท้าร่วมกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิตทองสอร. จ้านวน 50 คน  และกลุ่มเครือท่าย
ห้องสมุดมีชีวิตจ้านวน 12 คน  เก็บรวบรวมท้อมูลโดยการสัมภาษณ์เจาะลึกและการสนทนากลุ่ม  เคร่ืองมือ
การวิจัย  ประกอบด้วย แบบบันทึกท้อมูล แบบสัมภาษณ์ และแบบสนทนากลุ่ม  การวิเคราะห์ท้อมูลใช้การ
วิเคราะห์ จัดกลุ่มเนื้อหาและการบรรยายเชิงพรรณนา 

    ผลการวิจัยพบว่าการก่อร่างสร้างความคิดอุทยานการเรียนรู้เกิดทึ้น เพื่อตอบโจทย์ส้าคัญทอง
ประเทศไทยเร่ืองการอ่าน หนังสือและห้องสมุด   โดยมีโจทย์ระดับชาติ โจทย์ระดับท้องถิ่น และโจทย์ทอง
คนท้างานที่ชัดเจนเพื่อร่วมแก้ปัญหาทองสังคมไทยทั้งด้านการศึกษาและสังคม  การร่วมสร้างสังคมการ
เรียนรู้  โดยมีนโยบายระดับชาติเป็นเคร่ืองมือก้ากับและได้รับการสนับสนุนส่งเสริมอย่างจริงจัง ท้าหน้าที่
เป็น “ข้อต่อเติมเต็ม” หรือ “ข้อต่อของสังคม”  สร้างเสริมงานที่ทาดอยู่  และจากการปฏิบัติในลักษณะ “งาน
ทดลองชิ้นใหญ”่  สอร.ได้มีบทบาทการเป็นองค์กรที่สร้างปัญญาให้สังคมไทย  ในด้านการสร้างความรู้ การ
ถ่ายทอดความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมหลักสี่ด้าน ได้แก่  
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้  กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิตและ
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเสริมทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   



ข 
 

   ห้องสมุดมีชีวิต เป็นการเติมชีวิตให้ห้องสมุดโดยมุ่งเน้น  “ความใหม่และทันสมัย”  “ความ
สวยงาม”  “ความสนุกสนานเพลิดเพลิน”  “ความหลากหลาย”  “ความเคลื่อนไหว” และ “ความสะดวก” 
ความส้าเร็จทองห้องสมุดมีชีวิตเกิดจากการบูรณาการองค์ความรู้การบริหารจัดการแนวใหม่ ครอบคลุมการ
จัดท้ายุทธศาสตร์ การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  การสร้างความร่วมมือและเครือท่าย การบริหารจัดการ
โครงการ  การบริหารจัดการปัญหา  และการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ การตลาด การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร การใช้ศักยภาพจากแหล่งความรู้และความเชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอก  การ
ติดตามและประเมินผลและส้าเร็จได้ด้วยพลังรากฐาน คือกลุ่มคนท้างาน และพลังเครือท่าย  

                ความส้าเร็จทองการก่อตั้งและด้าเนินงานอุทยานการเรียนรู้เกิดจาก การตกผลึกความรู้และ
ประสบการณ์ทองทีมงาน เครือท่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ บนรากฐานทอง
การ บูรณาการองค์ความรู้  สหวิทยาการ น้ามาสู่ต้นแบบห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้ที่มี
บทบาททั้งในการเป็นห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้และศูนย์ศิลปวัฒนธรรม โดยมีองค์ประกอบส้าคัญสามด้าน 
คือ ด้านกายภาพ  ด้านสาระและกิจกรรม และด้านการบริหารจัดการ  ห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการ
เรียนรู้จึงอาจจัดเป็นนวัตกรรมห้องสมุดที่ให้บริการประชาชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยผู้ใช้เป็น
ศูนย์กลางในบริบททองสังคมไทย ทั้งโดยองค์รวมและในด้านต่างๆ  ได้แก่ ด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทอง
ห้องสมุด ด้านนวัตกรรมกระบวนการด้าเนินงานห้องสมุด  และด้านนวัตกรรมการบริหารห้องสมุดมีชีวิต  
โดยรวมน้าไปสู่นวัตกรรมการเรียนรู้ผ่านมิติห้องสมุดเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต  ท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ภาพลักษณ์ใหม่ทองห้องสมุดและสร้างความสามารถในการแท่งทัน  

     ห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมจนเป็นที่ประจักษ์  
โดยเฉพาะในด้านการสร้างนิสัยรักการอ่าน นักอ่าน นักคิด นักปฏิบัติ การจุดประกายความคิด แรงบันดาลใจ
และสร้างความตื่นตัวเร่ืองห้องสมุดมีชีวิต การเป็นแหล่งศึกษาดูงาน สอนงาน ฝึกงาน และประเด็นการวิจัย
ต้นแบบห้องสมุดมีชีวิตและวิธีการสร้างสรรค์การเรียนรู้ การเป็นต้นแบบห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการ
เรียนรู้  ซึ่งสามารถน้าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทองประชาชน 
และเป็นพลังทับเคลื่อนการร่วมสร้างสรรค์สังคมการเรียนรู้ 
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Executive Summary 

 

 This research had the objectives to externalize the experience on the management of 

the living library and to synthesis TK park Living Library Knowledge. The main sources of 

information come from documents and related  sample, selected by purposive sampling of one 

hundred and two persons who have related roles with TK park. They were five founders and 

executive committee, ten administrators at different levels, fifteen professionals from  all the four 

sections of TK park; ten librarians and interested people who were academically involved with 

TK park, fifty users /attendees of TK park academic activities and twelve living library network 

members. Data was collected through in-depth interview and focus groups. Research 

instruments were documentary analysis, interviewing and focus group question guidelines. Data 

were analyzed  qualitatively and presented descriptively . 

 Findings showed that TK park idea was initiated to solve the important problems of the 

country  on reading, books and libraries with the obvious proposition at the national, local and 

individual worker level. This was to solve the problem of Thai society, in both  academic and 

social aspects. The co-create learning society which had the national policy as a directing tool 

and serious support   practices as the “missing link” or “social link” of the Thai society. From its 
practice as “the big  experimental project”, Thai Knowledge Center played the important role of 
an intelligent organization  in the Thai society; in terms of knowledge creation, knowledge 

transfer, the exchange of learning, the promotion of reading and learning. These were through 

promotional activities: reading and  learning promotion activities, art and cultural promotion 

activities, life skills promotion activities and  learning activities to enhance information 

technology skills. 



  
 

 The Living Library revitalized activeness libraries with a focus on "newness and 

modernity," "beauty," “enjoyment”, "diversity" “movement” and "convenience" The success of the 
living library came from the integration of knowledge on new management which covered the 

development  of  strategic  management, participatory management, collaboration and 

networking., project  management, problem management, communications and public relations, 

marketing, information technology and communication application, using the potential sources 

of knowledge and expertise from external agencies and monitoring and evaluation. The success 

came from the staff as the ground power and the power of network. 

 The success of the establishment and operation of TK park  came from the 

crystallization of knowledge and experience of the team, network and other stakeholders. This 

was on the integration of interdisciplinary body of khowledge leading to the living library 

prototype which acted as the  library, the learning  center,  and  arts  and cultural center. It had 

three major components: physical aspects, content and activities, and the management. TK 

park living library has been an innovative library providing services  to people  for lifelong 

learning by a user-centered strategy in the context of the Thai society both in the holistic and 

other areas for the innovative library product,  the innovative library process  and  the innovative 

living library management. This led to innovative learning through the library for lifelong learning  

and created big changes  to the new image of the library and a competitive advantage. 

 TK park living library had its impact on Thai society obviously especially in developing  

reading habit of the  young generation, created critical readers, creative persons and doers. It 

had  inspired and created awareness about the living library, became the place for study, 

teaching  and  training and also being the issues for research and for creative styles of learning 

development. As a prototype model, the TK park living library can be applied for developing the 

library as a resource for lifelong learning for Thai  people and be co-creative powers towards 

learning society. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

กิตติกรรมประกาศ 

ส้านักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) ส้านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 
จัดตั้งทึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เน้นการปลูกฝังและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
และแสวงหาความรู้ด้วยทักษะหลากหลายทาง มีภารกิจหลัก คือ การให้บริการห้องสมุดรูปแบบอุทยานการ
เรียนรู้ การจัดการความรู้ การกระจายและถ่ายทอดองค์ความรู้  จุดเด่นที่ส้าคัญที่ได้รับการพัฒนา ปรากฏเป็น
ผลงานที่ประจักษ์ คือ  ห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้ หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า ทีเคปาร์ค (TK 

park)  ที่สร้างสรรค์ มาตั้งแต่ต้น  พ.ศ.2548  และตั้งแต่พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา สอร.ได้ก้าหนดบทบาทองค์กร
ให้เป็นศูนย์วิจัยและพัฒนา  องค์ความรู้เหล่านี้มีทั้งเป็นความรู้ในตัวคนทั้งคณะผู้ก่อตั้ง  คณะผู้บริหาร  
บุคลากร เครือท่ายทองสอร.  ผู้เท้าร่วมกิจกรรมและผู้ใช้บริการ  และความรู้ที่บันทึกไว้เป็นหลักฐานอย่าง
เป็นทางการ   และด้วยตระหนักถึงความส้าคัญทองความรู้ดังกล่าว  สอร .จึงได้มอบหมายให้
มหาวิทยาลัย ุโข   ธ    ธ    เป็นผู้ด้าเนินการสังเคราะห์องค์ความรู้ 

งานวิจัยนี้ส้าเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์จากผู้เกี่ยวท้องทุกฝ่าย ผู้วิจัยทอทอบคุณคุณทัศนัย วงศ์
พิเศษกุล  ผู้อ้านวยการสอร. รองผู้อ้านวยการ และคณะผู้บริหาร  โดยเฉพาะ คุณวัฒนชัย วินิจจะกูล  ผู้จัดการ
ฝ่ายวิชาการ  คุณรินศิริ  ทองค้า  ผู้จัดการฝ่ายห้องสมุดมีชีวิต  คุณจอมทวัญ ทวัญยืน และบุคลากร สอร.ทุก
คน และที่ส้าคัญยิ่งกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ก่อตั้ง โดยเฉพาะอาจารย์ ดร.อมรา ปฐภิญโญบูรณ์  เครือท่ายและ
สมาชิกผู้รับบริการที่สละเวลาอันมีค่าโดยการให้สัมภาษณ์ การประชุมสนทนากลุ่ม ท้าให้ได้ท้อมูลเชิงลึกที่
เป็นประโยชน์ยิ่ง นอกจากนี้คณะผู้วิจัยใคร่ทอทอบคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเคร่ืองมือการวิจัย และผู้ช่วย
วิจัยทุกคน ได้แก่  คุณพรพงศ์  พยัพพฤกษ์  คุณนิสากร อัครสุวรรณกุล  คุณพัชรี ทองแทก  คุณสงวนวรรณ 
กิจเมฆ  คุณสมศรี ถิ่นแสงที่ท้าให้โครงการวิจัยนี้ส้าเร็จได้ด้วยดี 

    งานวิจัยนี้ได้ถ่ายทอดแนวคิด และแนวทางการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต รูปแบบใหม่ทอง
สังคมไทย เป็นนวัตกรรมที่ปลุกกระแสและสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต และก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสังคมไทย เป็นความส้าเร็จทองคณะผู้ก่อตั้ง ผู้สืบสาน ทุกฝ่ายและทุกภาคส่วนที่น่าชื่นชมยิ่ง 
คณะผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการวิจัยนี้นอกจากจักอ้านวยประโยชน์ต่อสอร.แล้ว องค์ความรู้ดังกล่าวยัง
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บทที่ 1 

บทน้า 
 

ความเป็นมาและความส้าคัญของปัญหาการวิจัย 

 ส้านักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) จัดตั้งทึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตที่
เน้นการปลูกฝังและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยทักษะหลากหลายทาง มีภารกิจหลัก คือ 
การให้บริการห้องสมุดรูปแบบอุทยานการเรียนรู้ การจัดการความรู้ การกระจายและถ่ายทอดองค์ความรู้  

นอกจากการให้บริการด้านห้องสมุดมีชีวิตที่สร้างสรรค์ทันสมัย มาตั้งแต่ต้น  พ.ศ.2548  และ   ตั้งแต่พ.ศ. 
2550 เป็นต้นมา สอร.ได้ก้าหนดบทบาทองค์กรให้เป็นศูนย์วิจัยและพัฒนา (R&D Center)             ด้าน
ห้องสมุดมีชีวิต เนื่องจากเล็งเห็นถึงจุดแท็งทองส้านักงานอุทยานการเรียนรู้ โดยเฉพาะส่วนบริการซึ่ง
สามารถใช้เป็นพื้นที่ศึกษาวิจัย ทดลองแนวคิด ผ่านการปฏิบัติจริงได้  รวมทั้งองค์ความรู้ห้องสมุดมีชีวิตที่ได้
ผ่านการสร้างสรรค์ สั่งสม และพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง  ดังนั้นจึงน้ามาสู่การปรับวิธีคิดและกระบวนการ
บริหารจัดการและการท้างานหลายด้านภายในองค์กร รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรไปสู่ทิศทางเดียวกัน                  
มีการทดลองแสวงหาแนวทางกิจกรรมและการบริหารจัดการที่เป็นต้นแบบ  และการจัดการความรู้  ซึ่ง
เชื่อมโยงไปสู่กระบวนการส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ โดยมุ่งหวังที่จะน้าความรู้จากกระบวนการต้นแบบ          
ไปเผยแพร่เป็นแนวทางให้แก่ห้องสมุดหรือศูนย์การเรียนรู้อ่ืนๆ ที่ต้องการจะพัฒนาปรับปรุงแหล่งเรียนรู้   
ทองตน    
 การจัดท้าโครงการ “วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ห้องสมุดมีชีวิต  รูปแบบอุทยานการเรียนรู้” จึงมี
ความจ้าเป็นเพื่อรวบรวมประสบการณ์และจัดการความรู้ในการบริหารจัดการและการด้าเนินงานห้องสมุดมี
ชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้ในด้านต่างๆ  เช่น  ด้านกายภาพ ด้านเนื้อหาสาระ  และการจัดกิจกรรม ฯลฯ  
อย่างเป็นระบบ  โดยศึกษาวิจัยองค์ความรู้การพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต  และมีบุคลากรผู้มีส่วนร่วมในการ
ก่อตั้ง ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเป็นส่วนหนึ่งทองกระบวนการวิจัยและพัฒนา  ท้าให้เกิดองค์ความรู้
ห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้ ที่จะน้ามาถ่ายทอด เผยแพร่ และจัดท้าเป็นคู่มือการพัฒนา
ห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้ ให้ห้องสมุดและหน่วยงานต่างๆ น้าไปประยุกต์ใช้ และน้าไปสู่
การวิจัยและพัฒนามาตรฐานและตัวชี้วัดห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้อันจะมีส่วนในการพัฒนา
ส้านักงานอุทยานการเรียนรู้ให้เป็นองค์กรทางปัญญาทองสังคม  และมีบทบาทสร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้และ
สังคมไทยให้เป็นสังคมการอ่านและการเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
1.  เพื่อศึกษาวิจัยถอดประสบการณ์การจัดการห้องสมุดมีชีวิต  
2.  เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้ห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้ 
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ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1.  ได้องค์ความรู้จากการสังเคราะห์ถอดประสบการณ์ การจัดการความรู้โดยการศึกษาวิจัยอย่างมี
ระบบ ผ่านการบริหารจัดการอุทยานการเรียนรู้ต้นแบบและการด้าเนินงานทองส้านักงานอุทยานการเรียนรู้   

อันจะน้าไปสู่การพัฒนาเป็นมาตรฐานและตัวชี้วัดห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้ในบริบทที่
เหมาะสมกับสังคมไทย 

2.  การน้าองค์ความรู้จากผลการสังเคราะห์นี้ไปเผยแพร่และทยายผลให้กับห้องสมุดและองค์กร
ต่างๆ น้าไปใช้เป็นต้นแบบการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตหรือแหล่งเรียนรู้ทองตนเอง อันจะน้าไปสู่การส่งเสริม
การอ่าน  การปรับทัศนคติและพฤติกรรมการอ่านและการใช้ห้องสมุดทองประชาชนกลุ่มต่างๆ ในแต่ละ
พื้นที่เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สังคมการเรียนรู้ 
 

ข้อจ้ากัดในการวิจัย 

1. การสังเคราะห์องค์ความรู้ห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้ในงานวิจัยนี้อยู่บนพื้น
ฐานท้อมูลจากการถอดประสบการณ์จากการสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่มผู้เกี่ยวท้องกับสอร. ได้แก่  กลุ่ม
ผู้ก่อตั้งและคณะกรรมการบริหาร กลุ่มผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้าส่วนทองสอร. นักวิชาชีพที่ปฏิบัติงานใน
สอร.  กลุ่มบรรณารักษ์ และบุคคลทั่วไปที่เกี่ยวท้องกับสอร.ทางด้านวิชาการ กลุ่มผู้ใช้บริการ  ผู้ศึกษาดูงาน
และผู้เท้าร่วมกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิตทองสอร. ด้วยความแตกต่างในมิติทองภูมิหลัง โดยเฉพาะในด้าน
การศึกษา ต้าแหน่งหน้าที่ บทบาท ประสบการณ์ ช่วงเวลาที่มีประสบการณ์เกี่ยวท้องกับสอร. ท้าให้พบว่ามี
ความแตกต่างกันทองการรับรู้ ความเท้าใจ และความคิดเห็นเกิดทึ้น  ผู้วิจัยพยายามสังเคราะห์ในกรอบ
ความคิดหลักร่วมกัน 

2. การสังเคราะห์องค์ความรู้ห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้ในงานวิจัยนี้ใช้เอกสารที่สอร. 
จัดท้าเป็นพื้นฐานหลักในการตรวจสอบท้อมูลและสังเคราะห์ความรู้ ร่วมกับท้อมูลที่ได้จากการถอด
ประสบการณ์ เน่ืองจากเอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารทางการทองสอร. ที่เผยแพร่อย่างกว้างทวางจึงถือว่าเป็น
เอกสารปฐมภูมิ ได้แก่ รายงานประจ้าปี และโดยเฉพาะคู่มือต่างๆ  ซึ่งมีลักษณะเป็นการถอดประสบการณ์
ทองผู้ปฏิบัติงานมาแล้วชั้นหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตามพบว่า งานวิจัยที่เกี่ยวท้องมีจ้านวนน้อยมากท้าให้ไม่
สามารถสร้างองค์ความรู้จากงานวิจัยโดยการสังเคราะห์งานวิจัยและน้าเสนอองค์ความรู้ห้องสมุดมีชีวิต
รูปแบบอุทยานการเรียนรู้  ซึ่งมีความจ้าเป็นเนื่องจากการสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์แต่ละสาทาวิชานั้น
มุ่งเน้นที่การพัฒนาหรือสร้างทฤษฎีใหม่ซึ่งจะต้องอาศัยผลงานวิจัยเป็นพื้นฐาน  (Hunter 1982: 12) แต่
อย่างไรก็ตามในการสังเคราะห์องค์ความรู้นี้ผู้วิจัยได้ใช้กระบวนการวิจัยอย่างมีระบบ 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
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บทที่ 2 

บทปริทัศน์เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 

 บทที่ 2  น้าเสนอผลการปริทัศน์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวท้องโดยจ้าแนกประเด็นที่น้าเสนอดังนี้ 
  1. ส้านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.) 
  2. ส้านักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) 
  3. การสังเคราะห์องค์ความรู้ 

  4. งานวิจัยที่เกี่ยวท้อง 

      4.1 งานวิจัยที่เกี่ยวท้องกับสอร.  
      4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวท้องกับห้องสมุดมีชีวิต 

      4.3 งานวิจัยที่เกี่ยวท้องกับการสังเคราะห์องค์ความรู้ 

  

1. ส้านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.)     
 ส้านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.) (Office of Knowledge Management and 

Development (Public Organization) – OKMD) ส้านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.) จัดตั้งทึ้น
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2547 ตามพระราชกฤษฏีกาจัดตั้งส้านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การ
มหาชน) พ.ศ.2547 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสแสวงหาและพัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อเพิ่ม
ความรู้สร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพความคิดทองประชาชนและเยาวชนให้เป็น “คนรุ่นใหม่” ที่พร้อมรับมือ
กับสถานการณ์โลก ที่ก้าลังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และก้าลังเกิดการแท่งทันทางด้านความคิด
สร้างสรรค์ที่สูงทึ้นอย่างก้าวกระโดด  (ส้านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 2553)    

 วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง     

 1. เป็นองค์กรการเรียนรู้ทนาดใหญ่ที่สมบูรณ์ หลากหลาย และเป็นองค์กรน้าทางด้านฐานความรู้ 
 2. สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสเท้าถึงความรู้ในสาทาต่างๆ เพื่อสะสมความรู้และ
พัฒนาภูมิปัญญาทองตน 

 3. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีศูนย์บริการวิทยาการความรู้ในรูปแบบที่หลากหลายในด้านต่างๆ ไม่ว่า
ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์แห่งชีวิต สังคม ศิลปะ วัฒนธรรม ค่านิยม หรือวิถีชีวิตทองคน 

  4. ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่สอดคล้องกับสังคมสมัยใหม่และอนาคต 

 5. ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ 
 6. ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสพัฒนาความคิดความสร้างสรรค์ที่สามารถสร้างนวัตกรรม 
ผลผลิต หรืองานจากการผสมผสานภูมิปัญญาทองตนเท้ากับความรู้สมัยใหม่  
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 7. สนับสนุนให้มีศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนและแสดงผลงานความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ
ทองบุคคลทั่วไปจากทุกแหล่งอารยธรรม  

 8. พัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทองวิถีชีวิตและวัฒนธรรมเทตร้อนที่ทันสมัย เป็นจุดหมาย
ในการเดินทางทองนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ที่สนใจการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาตะวันออก 
และความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตที่หลากหลาย 

 9. ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกลไกในการเสาะหาการพัฒนาและการใช้ความเชี่ยวชาญทองผู้มี
ความสามารถพิเศษสาทาต่างๆ อย่างเป็นระบบ 

 วิสัยทัศน์ 
 เป็นองค์กรน้าในการพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญาทองประชาชน โดยผ่าน
กระบวนการเรียนรู้สาธารณะเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานความคิดสร้างสรรค์ 
 พันธกิจ 

 สร้างปัญญาให้สังคม  จัดให้มีระบบการเรียนรู้สาธารณะ และการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ภูมิปัญญา
ทองประชาชน โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้สาธารณะเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานความคิดสร้างสรรค์ 
 สร้างนวัตกรรม สร้างนวัตกรรมรูปแบบการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจทองประเทศและการพัฒนาคุณภาพชีวิตทองประชาชน 

 สร้างแหล่งเรียนรู้   สร้างแหล่งบริการองค์ความรู้รูปแบบใหม่ที่ทันสมัย มีชีวิตชีวา และอุดมด้วย
ความรู้ที่สร้างสรรค์ 
 สร้างเสริมงานที่ขาดอยู่ เป็นท้อต่อที่ส้าคัญและสนับสนุนงานทององค์กรหลักที่เกี่ยวท้อง โดยจะไม่
เท้าไปท้างานแทน แต่จะท้าหน้าที่ก้าหนดยุทธศาสตร์ เน้นการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่และจัดท้าต้นแบบเพื่อ
มอบให้องค์กรหลักน้าไปทยายผล 

 ยุทธศาสตร์ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งบริการความรู้เพื่อกระตุ้นความคิดและสร้างทัศนคติการเรียนรู้ทอง 

ประชาชน 

 2. ยุทธศาสตร์การสร้างต้นแบบ (prototype) และพัฒนาภาคีเครือท่าย (network) เพื่อการทยายผล 

 3. ยุทธศาสตร์การบ่มเพาะ (incubation) ธุรกิจและก้าลังคนที่จะเป็นฐานในการสร้างเศรษฐกิจฐาน
ความคิดสร้างสรรค์ให้เติบโตต่อไป  
 4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร  

 องค์กรในสังกัด 

 สบร. เป็นองค์กรน้าในการผลักดันสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้วยการใช้ความคิด
สร้างสรรค์ท้าสินค้าและบริการให้เกิดความแตกต่าง มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งจะน้าพาเศรษฐกิจไทยให้ก้าว
ทึ้นสู่ความเป็นประเทศชั้นน้าทั้งในภาคเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม   ประกอบไปด้วยส่วนงานภายในซึ่งมีความ
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เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอีก 5 ส่วนงาน ที่เป็น “ฟันเฟือง” พร้อมจะเป็นก้าลังในการทับเคลื่อนสังคมไทยให้เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ประกอบด้วย 

 1. ส านักงานศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (ทีซีดีซี) (www.tcdc.or.th) เป็นแหล่งทรัพยากรท้อมูล
การเรียนรู้ด้านการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์แนวคิดใหม่ที่รวบรวมท้อมูลด้านการดีไซน์จากทั่วโลก 
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานและกระตุ้นให้คนไทยปลดปล่อยพลังสร้างสรรค์เพื่อสร้าง
สินค้าใหม่หรือผลงานที่เป็นต้นฉบับ  
 2. ส านักงานอุทยานการเรียนรู้ (www.tkpark.or.th)  เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่เน้นส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนมีนิสัยรักการอ่าน และแสวงหาความรู้และการเรียนรู้ด้วยทักษะหลากหลายทางในบรรยากาศการ
เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และทันสมัย ภายใต้บรรยากาศการเรียนรู้ที่ทันสมัยในรูปแบบ “ห้องสมุดมีชีวิต” โดย
ส่งเสริมให้เยาวชนมีโอกาสพัฒนาแลกเปลี่ยน และแสดงผลงานท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมทั้งส่งเสริม  ผู้มี
ความสามารถพิเศษ (gifted) 

 3. สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ  (www.ndmi.or.th)  ถ่ายทอดความรู้สาทาต่างๆ ผ่าน
นิทรรศการสร้างสรรค์โดยใช้นวัตกรรมใหม่ในการเล่าเร่ืองราวทองชนชาติ วิถีชีวิต ภูมิปัญญา และเศรษฐกิจ
ไทยในรูปแบบมีชีวิต ที่สามารถจุดประกายความอยากรู้ การตั้งค้าถาม และปฏิสัมพันธ์ระหว่างนิทรรศการ
กับผู้ชม เพื่อเกิดทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง สร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และพัฒนาประเทศโดยรวม เรียนรู้
ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม ในประสบการณ์ที่แปลกใหม่ 
 4. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย (ทีเซลส์) (www.tcels.or.th)  เป็น
ศูนย์กลางการจัดการองค์ความรู้ให้เกิดและเพิ่มมูลค่าในด้านชีววิทยาศาสตร์เพื่อสุทภาพ โดยมุ่งสร้างศักยภาพ
ทองประเทศไทยให้โดดเด่นด้วยนวัตกรรมชีววิทยาศาสตร์ไทยสู่มาตรฐานโลก ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพโดยมุ่งเป้าหมายหลักที่จะให้ประเทศไทยเป็นผู้น้าและเป็นศูนย์กลาง
การลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพทองโลก 

 5. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)(www.moralcenter.or.th) มุ่ง
พัฒนาการบริหารจัดการความรู้ เพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณธรรมเป็นฐานราก และจิตส้านึกที่ดี
ให้คนไทย มีบทบาทหลักในการเสริมหนุน เชื่อมประสาน เพิ่มพลังเครือท่าย ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
ที่เป็นการรวมพลัง ยกระดับ แพร่ทยายในบริบทต่างๆ ในทุกภาคส่วนทองสังคม  

 

2. ส้านักงานอุทยานการเรียนรู้  (สอร.) 

 ส้านักงานอุทยานการเรียนรู้  (สอร.) หรือ TK park จัดตั้งทึ้นตามนโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2547  เปน็แหล่งการเรียนรู้ที่เน้นส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมี
นิสัยรักการอ่าน และแสวงหาความรู้และการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ภายใต้บรรยากาศการเรียนรู้ที่ทันสมัย
ในรูปแบบ “ห้องสมุดมีชีวิต” โดยส่งเสริมให้เยาวชนมีโอกาสพัฒนาแลกเปลี่ยน และแสดงผลงานที่มี

http://www.tcdc.or.th/
http://www.tkpark.or.th/
http://www.ndmi.or.th/
http://www.tcels.or.th/
http://www.moralcenter.or.th/
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ความคิดสร้างสรรค์ พร้อมทั้งส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ (gifted)  (ส้านักงานบริหารและพัฒนาองค์
ความรู ้(องค์การมหาชน) 2553)  

 วัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์กร  

 1. เป็นแหล่งการเรียนรู้ ที่เน้นการปลูกฝังและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการแสวงหาความรู้ใน
บรรยากาศการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ทันสมัย 

 2. ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีนิสัยรักการอ่าน การแสวงหาความรู้และการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์
ตลอดชีวิต 

 3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนมีโอกาสพัฒนา แลกเปลี่ยนและแสดงผลงานที่มี
ความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งสามารถสร้างนวัตกรรม ผลผลติหรือชิ้นงานจากการผสมผสานด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม  ค่านิยมหรือวิถีชีวิต นวัตกรรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีในรูปแบบที่หลากหลาย 

 วิสัยทัศน์  
 ร่วมสร้างสรรค์สังคมการเรียนรู้  

 พันธกิจ 

 ส้านักงานอุทยานการเรียนรู้ร่วมสร้างสรรค์สังคมการเรียนรู้ โดยการสร้างทัศนคติและนิสัยรักการ
อ่าน การคิด และการแสวงหาความรู้ในกลุ่มเด็กและเยาวชน  

 การบริหารจัดการ 

 การบริหารจัดการ มีองค์ประกอบคณะกรรมการ 12 ท่าน โดยระยะแรกตั้งมีนางสิริกร มณีรินทร์ 

เป็นประธานกรรมการและปฏิบัติหน้าที่ผู้อ้านวยการ กรรมการประกอบด้วย (1) ผู้แทนกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (2) ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม (3) ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ (4) ผู้แทน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (5) นางดวงสมร วรฤทธิ์ (6) นางสุธาทิพ ธัชยพงษ์ (7) นางพรอนงค์ นิยมค้า           

(8) นายอุดม เพชรสังหาร (9) นายจุลภาส เครือโสภณ (10) ผู้แทนส้านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
และ (11) ผู้อ้านวยการส้านักงานอุทยานการเรียนรู้เป็นกรรมการและเลทานุการ   
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แผนภาพที่ 2.1  โครงสร้างส านักงานอุทยานการเรียนรู้ ระยะแรก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ณ         

ผู           

      บภ           ผู           

   ผู              ผู           

ฝ่  พ ฒ   
   ื ข    

ฝ่   ุ       
      ู     บบ 

 ล บ      

ฝ่          
 ล บ     
โ       

ฝ่     โ โล  
       ศ 

ฝ ่     ล ด  ล 
 ื่            พ  ธ  ฝ่   ฎ     ฝ่          

 ล บ ญ   
ฝ่            ล  

 ล บ     พ  ดุ 
ฝ่  บ     

   พ      ุษ  
 ฎ     

ฝ่   ผ     

 ล  บ     ณ 

Digital TK 
(website) 



9 

 

แผนภาพท่ี 2.2 โครงสร้างส านักงานอุทยานการเรียนรู้ ระยะหลัง 
(          ่ TK 72 ) 
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 คณะกรรมการหน่วยงานเฉพาะด้าน มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้   
 1) ก้าหนดเป้าหมาย นโยบาย และแผนการบริหารส้านักงาน และก้ากับดูแลการด้าเนินกิจการทอง
ส้านักงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ภายใต้กรอบนโยบายที่คณะกรรมการบริหารก้าหนด 

 2) ให้ค้าแนะน้า เสนอแนะ และร่วมแก้ไทปัญหาหรืออุปสรรคในการบริหารจัดการ ตลอดจนเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาสั่งการในกรณีมีปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการประสานงานในการ 

ด้าเนินการตามวัตถุประสงค์ 
 3) ให้ความเห็นชอบแผนงาน โครงการและงบประมาณประจ้าปีทองส้านักงานเพื่อเสนอคณะ
กรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ 
 4) แต่งตั้งอนกุรรมการที่ปรึกษาทองคณะกรรมการหรือคณะท้างานเพื่อด้าเนินการแทน
คณะกรรมการ 

 5) ออกระเบียบเกี่ยวกับการประชุมทองคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการและคณะท้างาน 

 6) ควบคุมดูแลการด้าเนินงานและการบริหารงานทั่วไปทองส้านักงาน ตลอดจนออกประกาศ 

ท้อบังคับ ท้อก้าหนดหรือระเบียบ เกี่ยวกับส้านักงานได้โดยอิสระและมีความคล่องตัว สามารถปรับปรุงให้ 
สอดคล้องกับเหตุการณ์และความก้าวหน้าทองเทคโนโลยีการเรียนรู้ 

ส้านักงานอุทยานการเรียนรู้ได้เปิดด้าเนินการเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2548 และได้ควบรวมกับ
ศูนย์กลางการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ (NICT) เมื่อเดือนตุลาคม 2548 ท้าให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ครบ
วงจรยิ่งทึ้น โดยมุ่งเน้นการด้าเนินงานห้องสมุดมีชีวิต ในรูปแบบ “อุทยานการเรียนรู้” เพื่อเป็นกลไกหลัก
ส้าคัญในการเสริมสร้างความรู้ พัฒนาความคิด และบูรณาการภูมิปัญญา โดยผ่านกระบวนการส่งเสริมการ
รักการอ่าน การแสวงหาความรู้ และการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ตามแนวทางที่สอดคล้องกับทนบประเพณี 
และวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ทองชาติซึ่งเป็นพื้นฐานส้าคัญในการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ 

ตลอดจนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่พัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง (ส้านักงานอุทยานการเรียนรู้ 2553) 

 บทบาทและขอบเขตหน้าท่ี  

 ส้านักงานอุทยานการเรียนรู้มีบทบาทและทอบเทตหน้าที่ดังนี้  (ส้านักงานอุทยานการเรียนรู้ 2553) 

 1. เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจ ทัศนคติ ความต้องการที่จะอ่าน คิด และเรียนรู้ 

 2. เป็นผู้กระตุ้น หรือตัวกลาง ที่ท้าให้เกิดการปฏิบัติ พฤติกรรม เพื่อการเรียนรู้ 
 3. เป็นแหล่งศึกษาต้นแบบวิธีการสร้างสรรค์การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 

 4. เป็นแบบอย่าง หรือต้นแบบห้องสมุดมีชีวิต และวิธีการเรียนรู้ 

 5. เป็นผู้ฝึกอบรมให้กับผู้ฝึก หรือผู้บริหารการเรียนรู้และห้องสมุดมีชีวิต 

 ส้านักงานอุทยานการเรียนรู้ มุ่งเน้นการด้าเนินงานห้องสมุดมีชีวิต ในรูปแบบ “อุทยานการเรียนรู้” 
เพื่อเป็นกลไกหลักส้าคัญในการเสริมสร้างความรู้ พัฒนาความคิด และบูรณาการภูมิปัญญา โดยผ่าน
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กระบวนการส่งเสริมการรักการอ่าน การแสวงหาความรู้ และการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ตามแนวทางที่
สอดคล้องกับทนบประเพณี และวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ทองชาติซึ่งเป็นพื้นฐานส้าคัญในการพัฒนาคน
และสังคมไทยให้มีคุณภาพ ตลอดจนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่พัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง    
ส้านักงานอุทยานการเรียนรู้ บริหารจัดการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ในรูปแบบ “ห้องสมุดมีชีวิต” ผ่าน
อุทยานการเรียนรู้ต้นแบบและบริการ เพื่อเป็นพื้นที่ในการส่งเสริมและกระตุ้นการอ่าน การเรียนรู้ ตลอดจน
พัฒนาปัญญาในมิติต่างๆ ให้แก่สังคม ด้วยภารกิจทั้ง 3 ด้าน ดังนี้  
 1. ภารกิจการเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่เน้นการปลูกฝังและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและแสวงหา
ความรู้ในบรรยากาศการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ทันสมัย 

    สอร. ได้จัดต้ังพื้นที่บริการเพื่อส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้สาธารณะอย่างสร้างสรรค์ โดยตั้งบน
ชั้น 8 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อเป็นสถานที่อ่านและเรียนรู้ ในนาม “ทีเคปาร์ค” (TK park) ผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ด้วยสื่อ หนังสือ ดนตรี มัลติมีเดีย และกิจกรรมสร้างสรรค์ หลากหลายด้วยกรอบแนวคิด
และปรัชญาในการเสริมทักษะทางปัญญา ตลอดจนการเป็นต้นแบบในการส่งเสริมการพัฒนารูปแบบการ
บริหารจัดการ “ห้องสมุดมีชีวติ” และการร่วมมือกับองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ในการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ส้าหรับเด็กและเยาวชนตลอดมา 

 2. ภารกิจส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีนิสัยรักการอ่าน การแสวงหาความรู้ และการเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค์ตลอดชีวิต 

                สอร. ได้ตระหนักถึงประโยชน์ทองการส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้สาธารณะอย่างสร้างสรรค์ ซึ่ง
มีเนื้อหาสาระที่เป็นองค์ความรู้และกระบวนการที่จะช่วยให้เด็ก เยาวชนไทย ผู้ปกครอง และผู้สนใจทั่วไป
ให้รักการอ่าน เพิ่มพูนทักษะการใฝ่รู้ และค้นคว้าความรู้ต่างๆ จากรากฐานภูมิปัญญาไทยและทยายต่อยอดสู่
สากล โดยได้ด้าเนินงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน อาทิเช่น กรมศิลปากร ในการรวบรวมองค์
ความรู้เพื่อจัดท้าเป็นสื่อในรูปแบบต่างๆ อีกทั้งยังได้ด้าเนินโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการบริหาร
จัดการห้องสมุดมีชีวิต โดยร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาทั้นพื้นฐาน 

ตลอดจนหน่วยงานระดับภูมิภาค อาทิเช่น องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจดุประกายห้องสมุดมีชีวิตใน
โรงเรียนและสร้างสังคมการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนไทยให้มีนิสัยรักการอ่านอย่างยั่งยืน 

 3. ภารกิจส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนมีโอกาสพัฒนา แลกเปลี่ยนและแสดงผล
งานที่มีความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งสามารถสร้างนวัตกรรม ผลผลิต หรือชิ้นงานจากการผสมผสานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ค่านิยมหรือวิถีชีวิต นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ในรูปแบบที่หลากหลาย 

    สอร. ได้เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกถึงพลงัแห่งการสร้างสรรค์ ตลอดจนแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ความรู้ในด้านต่างๆ ผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์ในพื้นที่ส่วนต่างๆ ทองอุทยานการเรียนรู้ เช่น 
ลานสานฝัน ห้องสมุดดนตรี ศูนย์การเรียนรู้อเนกประสงค์ ห้องปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อ
บูรณาการและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ที่เชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และเทคโนโลยี เท้าไว้
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ด้วยกัน โดยร่วมกับหน่วยงานภาคีต่างๆ เช่น ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มูลนิธิ
อินเทอร์เน็ตปลอดภัย สถาบันการเรียนรู้ทางด้านดนตรีทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนเครือท่ายอาสาสมัคร
จากองค์กรต่างๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการอ่าน การเรียนรู้ให้แก่เยาวชนและสังคมไทย 

 กิจกรรมส าคัญ 

 ผลงานและกิจกรรมส้าคัญทอง สอร. ได้แก่ 
 1. “ห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบ TK park”  เป็นการกระตุ้นให้หน่วยงานต่างๆ ให้ความสนใจในการสร้าง 
ปรับปรุง ห้องสมุดหรือแหล่งเรียนรู้ท่ีสร้างสรรค์ ทันสมัย ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์
ตลอดชีวิต โดยมีเอกลักษณ์และความงดงามในแบบเฉพาะตนตามบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
กัน 

 2. โครงการประกวดและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ด้านการอ่าน “ห้องสมุดมีชีวิต (TK park Living 

Library Award)” เป็นส่วนหน่ึงทองการด้าเนินการตามยุทธศาสตร์ส้าคัญประการหนึ่งทอง สอร. คือการเป็น
หน่วยงานที่สนับสนุนกลไกโครงสร้างการศึกษาพื้นฐาน โดยการเผยแพร่องค์ความรู้ในการพัฒนา การ
จัดการ และการด้าเนินการ “ห้องสมุดมีชีวิต” ให้เป็นทางเลือกใหม่ทองการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างปัญญาให้
สังคมได้อย่างแท้จริง  (ส้านักงานอุทยานการเรียนรู้  2551) 

 3. การส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้สาธารณะอย่างสร้างสรรค์  เป็นการสร้างสรรค์เนื้อหา (content) 
โดยด้าเนินการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการรวบรวมองค์ความรู้เพื่อจัดท้าในรูปทองสื่อ 
ได้แก่ คลังความรู้ที่มีคุณค่า เช่น ทุมทรัพย์ทองแผ่นดิน ห้องสมุดดนตรี นิทานพื้นบ้านภาคใต้ ชุดสารานุกรม
ดนตรีไทย คู่มือส่งเสริมการอ่านและห้องสมุดมีชีวิตฯ คู่มือส่งเสริมการอ่านส้าหรับเด็กประถมและเยาวชน
ก่อนวัยรุ่น และเกมสร้างสรรค์ต่างๆ  
      ส่วนการถ่ายทอดองค์ความรู้การบริหารจัดการห้องสมุดมีชีวิตเป็นโครงการและกิจกรรมเพื่อ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการห้องสมุดมีชีวิต ได้แก่  โครงการอบรมห้องสมุดมีชีวิตเพื่อจุด
ประกายห้องสมุดมีชีวิตในโรงเรียน ชวนเด็กไทยรักการอ่าน  ร่วมกิจกรรมสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ 
มหกรรมนักอ่าน สัมมนาวิชาการเปิดโลกห้องสมุดเด็ก และนิทรรศการที่เกี่ยวท้อง 

 4. การส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนมีโอกาสพัฒนา แลกเปลี่ยนและแสดงผล
งานที่มีความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งสามารถสร้างนวัตกรรม ผลผลิต หรือชิ้นงานจากการผสมผสานด้าน
ศิลปะ วัฒนธรรม ค่านิยมหรือวิถีชีวิต นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ในรูปแบบที่หลากหลาย ซึ่งเป็น
กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภาคีต่างๆ ได้แก่ โครงการความร่วมมือกับส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
เช่น “สืบศิลป์องค์ภูมินทร์” นิทรรศการแสดงพระราชประวัติ พระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 “พอเพียง...ตามรอยพ่อ” นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่อง
ในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เป็นต้น  กิจกรรมดนตรีเพื่อการเรียนรู้ การสาธิตงานดนตรี เพื่อการ
เรียนรู้ดนตรีประเภทต่างๆ  พร้อมการพูดคุยให้ความรู้โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ โครงการรวมพลคนดนตรี 
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เวทีเปิดส้าหรับเยาวชนและผู้มีใจรักในเสียงดนตรี และจัดพื้นที่ส้าหรับแสดงความสามารถต่างๆ ทางดนตรี
กิจกรรมเสริมทักษะด้านการอ่านการเทียนส้าหรับเยาวชนและประชาชน เช่น กิจกรรมอาสาสมัครนักอ่าน 
กิจกรรมกองก้าลังปั้นฝันพบนักเทียน เป็นต้น (ส้านักงานอุทยานการเรียนรู้ 2550: 23-33)       
  

3. การสังเคราะห์ความรู้  

 การสังเคราะห์องค์ความรู้เป็นวิธีวิทยาการวิจัย ที่ใช้ในการศึกษาอย่างเป็นระบบเพื่อเชื่อมโยง 

องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย สังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ใหม่อย่างเป็นระบบและน้าไปสู่การปฏิบัติ  แบ่งเป็น
การสังเคราะห์เชิงปริมาณ และการสังเคราะห์เชิงคุณภาพ โดยมีทั้นตอนประกอบด้วย การก้าหนดปัญหา การ
รวบรวมท้อมูล การวิเคราะห์ท้อมูล และการเทียนรายงานผล   การสังเคราะห์เชิงปริมาณ อาศัยเทคนิคทาง
สถิติ  โดยน้าผลการวิจัยนั้นๆ มาค้านวณค่าหรือหาดัชนีมาตรฐานทองผลงานวิจัยให้สามารถดึงค่าต่างๆ ออกมา
ยืนยันความมากน้อยทองผลกระทบที่ได้ สามารถใช้สังเคราะห์งานวิจัยได้จ้านวนมากในเวลาเดียวกัน วิธีการ
สังเคราะห์ ได้แก่ วิธีนับคะแนนเสียง วิธีรวมค่านัยส้าคัญ วิธีจัดกลุ่ม วิธีแจงนับ และวิธีวิเคราะห์อภิมาน   ส่วน
การสังเคราะห์งานวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวท้องกับหัวท้อการวิจัยนั้นๆ แล้ว
บรรยายสรุปเท้าด้วยกัน เพื่อให้ได้ผลทองการสังเคราะห์ที่สามารถสะท้อนท้อมูลใหม่หรือมิติใหม่ที่ต่อยอด
องค์ความรู้ในสาทาวิชา  การสังเคราะห์เชิงบรรยาย มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์วิธีการที่งานวิจัยแต่ละเร่ือง
ใช้ในการหาค้าตอบให้กับปัญหาวิจัยเดียวกัน และน้าผลที่ได้มาบรรยายสรุป และสร้างภาพรวมทอง
ผลการวิจัยที่น้ามาสังเคราะห์ กระบวนการที่ส้าคัญส้าหรับวิธีการนี้คือการค้นหาท้อมูลที่อธิบายผลการค้นพบ 
จัดเก็บตัวอย่างที่สามารถใช้สนับสนุนท้อค้นพบนั้นๆ แล้วน้ามาปะติดปะต่อให้เป็นภาพหรือแผนที่ วิธีการนี้
เหมาะสมกับการสังเคราะห์งานวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) พัฒนาหรือต่อยอดแบบจ้าลองเชิงทฤษฎี          
2) จ้าแนก อธิบาย และเสนอมุมมองในปัญหาที่ซับซ้อนและยังหาท้อตกลงได้ไม่ชัดเจน 3) แสวงหาท้อมูลที่
ช่วยให้นักปฏิบัติยึดไว้เป็นแบบอย่างที่ดีในการท้างานได้ และ 4)  เพื่อมองหามิติใหม่ให้กับประเด็นส้าคัญที่
อยู่ในความสนใจ ซึ่งการสังเคราะห์งานวิจัยด้วยวิธีการบรรยายนี้มีความยืดหยุ่นสูง แต่มีจุดอ่อนในเร่ืองทอง
ความมีอคติ และการตีความผิดพลาด ซึ่งอาจเกิดจากการที่นักวิจัยอ้างอิงค้าท้อความมาจากงานวิจัยเฉพาะบาง
เร่ืองที่ผลการวิจัยสนับสนุนเป้าหมายบางประการทองผู้วิจัย  แต่อย่างไรก็ตามจุดเด่นทองวิธีการนี้คือสามารถ
สร้างความลุ่มลึกให้กับประเด็นที่ศึกษา ทั้งยังสามารถรักษาสารัตถะทองงานวิจัยที่น้ามาสังเคราะห์ให้คงอยู่
ได้โดยไม่ถูกกลืนหรือบิดเบือนไป 

 การสังเคราะห์เป็นทั้นทองการใช้ประโยชน์ท้อมูล ความรู้ โดยน้ามาประมวลเพื่อให้เกิดประโยชน์
แก่การด้าเนินงาน ซึ่งต้องพิจารณาทั้งวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ท้อมูลที่เป็นเหตุเป็นผล ปัจจัยแวดล้อมต่างๆ มี
การถกเถียงให้เห็นถึงท้อดีท้อเสียในทุกประเด็นทุกด้านที่เกี่ยวท้อง แล้วน้ามาประมวลเป็นท้อปฏิบัติ เพื่อให้
เกิดประโยชน์แก่การด้าเนินงาน และน้าไปสู่การวางแผน วางนโยบาย หรือมาตรการในการปฏิบัติต่อไป 
(สถาบันภาษาไทย กรมวิชาการ อ้างใน สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2545: 20) 

4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
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 งานวิจัยที่เกี่ยวท้องจ้าแนกเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวท้องกับส้านักงานอุทยานการเรียนรู้และงานวิจัยที่
เกี่ยวท้องกับการสังเคราะห์ความรู้ 
 4.1 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับสอร.   
    ดวงใจ ไตรถาวรทรัพย์ (2549) ศึกษาโครงการอุทยานการเรียนรู้ส้าหรับคนรุ่นใหม่ วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นโครงการเพื่อประชาชน ที่มีการผสมผสานส่วนพื้นที่ใช้สอยต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการทอง
ชุมชน อันได้แก่ ห้องสมุด ห้องนิทรรศการ ชมรมต่างๆ เป็นต้น ท้าให้โครงการเป็นแหล่งการเรียนรู้ร่วมสมัย 
เป็นการเปลี่ยนทัศนคติและมุมมองทองสังคมที่มีต่อห้องสมุดแบบดั้งเดิมที่มีการให้บริการความรู้เพียง
หนังสือ และบรรยากาศที่เคร่งเครียดเป็นทางการ ให้เป็นสถานที่ที่สามารถศึกษาหาความรู้ได้อย่างเพลิดเพลิน มี
บรรยากาศที่สามารถอ่านหนังสือได้อย่างผ่อนคลาย และมีพื้นที่ที่สามารถประกอบกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ 
ตลอดจนเป็นพื้นที่ที่สามารถมาพักผ่อนหย่อนใจในยามว่างได้ การออกแบบ ค้านึงถึงบรรยากาศทอง
ห้องสมุดและลานกิจกรรมอันเป็นสถานที่ส่งเสริมการเรียนรู้เป็นส้าคัญ และสะท้อนแนวความคิด Nature 

and Movement จึงออกแบบให้เป็นห้องสมุดที่สามารถอ่านหนังสือในบรรยากาศที่ผ่อนคลายหลากหลาย
รูปแบบ มีบรรยากาศทองธรรมชาติ หนังสือ และกิจกรรมอ่ืนๆ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้สอดแทรกอยู่ตามส่วน
ต่างๆ ทองโครงการ โดยที่มุมมองจากทั้งภายในภายนอกโครงการน้ัน สามารถรับรู้ถึงกิจกรรมที่เกิดทึ้น
ภายในโครงการได้โดยไม่รบกวนการอ่านหนังสือ การวิเคราะห์กรณีศึกษา “ทีเคปาร์ค” พบว่า มีการจัดพื้นที่ให้
ความรู้สึกลื่นไหล ไม่หยุดนิ่ง มีการตกแต่งที่ดึงดูดแก่ผู้พบเห็นให้มีความรู้สึกอยากเท้ามาสัมผัสทั้งในแง่
พื้นที่ว่างและกิจกรรม มีการน้าเทคโนโลยีที่ทันสมัยแทรกเท้าไปในทุกส่วนทองโครงการ มีการหมุนเวียน
กิจกรรมในบริเวณลานสานฝัน ท้าให้เกิดความหลากหลายและเท้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจต่างกันได้ 

   พัชราภา ดินด้า (2550) ศึกษาการมีส่วนร่วมทองเยาวชนในสังคมแห่งการเรียนรู้ และเพื่อ 

ศึกษาการเท้าไปมีส่วนร่วมทองเยาวชนในกระบวนการก้าหนดนโยบายการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้ใช้บริการที่เป็นเยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปี  จ้านวน 200 คน ผู้จัดการอุทยาน
การเรียนรู้ต้นแบบ จ้านวน 1 คน และคณะกรรมการที่ปรึกษาเยาวชน จ้านวน 4 คน เคร่ืองมือที่ใช้ใน
การศึกษาประกอบด้วยแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ แบบสอบถามใช้สถิติ การวิเคราะห์ ได้แก่ 
Oneway Anova, t-test, Stepwise Multiple Regression ผลการวิจัยพบว่า คุณสมบัติส่วนบุคคล ได้แก่ 
อายุ ระดับการศึกษา และความถี่ทองการเท้าใช้บริการแตกต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้แตกต่างกัน กลุ่มที่เป็นสมาชิกประจ้าและกลุ่มที่เป็นสมาชิกไม่ประจ้ามีความคิดเห็นต่อการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ไม่แตกต่างกัน ระดับการมีส่วนร่วมทองเยาวชนที่แตกต่างกันจะมีอิทธิพลต่อการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ทองอุทยานการเรียนรู้มีแนวโน้มไปในทิศทางที่ด ี

                  ชุติมา  สัจจานันท์  และบุญศรี พรหมมาพันธุ์  (2553)  วิจัยติดตามประเมินผลโครงการอบรม
และประกวดห้องสมุดมีชีวิต คร้ังที่ 2  โดยใช้ทั้งระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่ม
ตัวอย่าง  ได้แก่  ห้องสมุดประชาชนที่ได้รับรางวัลจากโครงการอบรมและประกวดห้องสมุดมีชีวิตคร้ังที่ 2 
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จ้านวน 10 แห่ง ผู้ให้ท้อมูลหลัก ได้แก่ บรรณารักษ์ จ้านวน 10 คน ผู้บริหารจ้านวน  10  คน  ผู้ใช้บริการที่
ตอบแบบสอบถาม จ้านวน  589  คน  ผู้ใช้บริการที่สนทนากลุ่ม จ้านวน  60  คน  รวมทั้งสิ้น  669  คน  โดย
วิธีการสุ่มแบบหลายทั้นตอน เคร่ืองมือการวิจัย  ได้แก่ แบบสอบถามบรรณารักษ์  แบบสอบถามผู้ใช้บริการ   
แบบสัมภาษณ์ผู้บริหาร และแบบสนทนากลุ่ม  การวิเคราะห์ท้อมูล ท้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์โดยใช้สถิติ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และน้าเสนอในรูปตารางและแผนภาพประกอบการบรรยาย  
การประเมินก้าหนดเกณฑ์ค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.50 จึงถือว่าเร่ืองที่ประเมินมีความเหมาะสมระดับมาก  
ส่วนท้อมูลเชิงคุณภาพ ท้าการวิเคราะห์เนื้อหาและน้าเสนอในรูปสรุปความและความเรียงเชิงพรรณนา 

      ผลการวิจัยสรุปตามวัตถุประสงค์ทองการวิจัยได้ดังนี้ 
    1) ผลการติดตามประเมินโครงการอบรมและประกวดห้องสมุดมีชีวิตคร้ังที่ 2 จัดโดยสอร.พบว่า

ทั้งบรรณารักษ์  ผู้บริหารและผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่าโครงการนี้โดยรวมมีความเหมาะสม
ในการด้าเนินงาน มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ระดับมาก  โครงการน้ีได้ก่อให้เกิดความตื่นตัว  ความตระหนักถึง
ความส้าคัญและคุณค่าทองการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ยั่งยืนทองชุมชน  ช่วย
สร้างเสริมนิสัย รักการอ่าน ใฝ่รู้และรักการเรียนรู้แก่ผู้ใช้บริการ ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต และทับเคลื่อน
ชุมชนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้และสังคมการเรียนรู้ สร้างเจตคติที่ดี ความพึงพอใจและความภาคภูมิใจแก่
ผู้เกี่ยวท้องทุกฝ่าย การได้รับรางวัลท้าให้ห้องสมุดเป็นที่รู้จัก มีผู้มาศึกษาดูงาน  ช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
แนวคิดและภาพลักษณ์ใหม่ทองห้องสมุดและบรรณารักษ์ และสร้างโอกาสการพัฒนางานห้องสมุดอย่าง
ต่อเนื่อง    

    2) ผลการประเมินด้านกระบวนการด้าเนินงานโครงการพบว่ามีความเหมาะสมระดับมาก  เรียง
ตามล้าดับคือการจัดอบรมเชิงปฎิบัติการ การจัดประกวดห้องสมุดมีชีวิตและกระบวนการบริหารจัดการ
โครงการ รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดระดับมาก  ได้แก่ วิทยากรในการอบรมคร้ังที่  1 และ  2  และการบริการ
ทองเจ้าหน้าที่ 

    3) ผลการประเมินด้านผลผลิตโครงการพบว่ามีความเหมาะสมระดับมาก บรรณารักษ์ผู้เท้าร่วม
โครงการ ผู้บริหารและผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อโครงการโดยรวมระดับมาก  บรรณารักษ์ตระหนักถึง
ความส้าคัญและคุณค่าทองความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตที่ได้รับ มีเจตคติที่ดี มีความสามารถ 
ทักษะและประสบการณ์ในการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตและมีการแบ่งปัน ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ 
ผู้บริหารและผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจบรรณารักษ์และห้องสมุดระดับมาก 

                4) ผลการประเมินด้านผลลัพธ์ทองโครงการพบว่าอยู่ในระดับมาก  บรรณารักษ์ผู้เท้าร่วมโครงการ
ได้น้าความรู้ ประสบการณ์และแนวคิดเชิงกลยุทธ์ไปใช้ในการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตโดยค้านึงถึงเอกลักษณ์
ตามบริบททางสังคมและวัฒนธรรมทองชุมชนและห้องสมุดได้รับการพัฒนาทางกายภาพ ภูมิทัศน์ 
สภาพแวดล้อมและการออกแบบภายใน ได้รับการสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้และ
ความรับผิดชอบต่อสังคมและพัฒนาคุณภาพการบริการและกิจกรรมทองห้องสมุด  เป็นห้องสมุดมีชีวิตและ
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แหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย ผู้ใช้บริการมีจ้านวนเพิ่มทึ้น  หน่วยงานที่เกี่ยวท้องให้ความส้าคัญในการพัฒนา
ห้องสมุดมีชีวิตให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่ยั่งยืนทองชุมชน และให้ความร่วมมือ สนับสนุนบทบาท
และการด้าเนินงานห้องสมุดมีชีวิตในการทับเคลื่อนชุมชนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เพิ่มทึ้น 

                5) แนวทางการพัฒนาโครงการอบรมและประกวดห้องสมุดมีชีวิตให้ยั่งยืนจ้าเป็นต้องได้รับความ
ร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งหน่วยงานส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น โดยรัฐจัดสรรงบประมาณให้สอร.เพื่อทยายและ
พัฒนาโครงการให้ย่ังยืน หน่วยงานที่ก้ากับดูแลหรือต้นสังกัดทองห้องสมุดให้การสนับสนุนจัดสรร
งบประมาณให้บรรณารักษ์เท้าร่วมโครงการและให้มีการพัฒนาห้องสมุดอย่างต่อเนื่องหลังจากได้รับรางวัล
บรรณารักษ์และบุคลากรห้องสมุดมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต ประชาชน/ผู้ใช้บริการ มี
นิสัยรักการอ่าน เป็นชุมชนการเรียนรู้  และสอร. มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในสังคมวงกว้าง  ท้างานเป็น
เครือท่ายและสร้างองค์ความรู้ห้องสมุดมีชีวิต  

 4.2 งานวิจัยเกี่ยวกับห้องสมุดมีชีวิต 

               งานวิจัยเกี่ยวกับห้องสมุดมีชีวิตงานวิจัยเกี่ยวกับห้องสมุดประชาชนและห้องสมุดโรงเรียนซึ่ง
เป็นกลุ่มเป้าหมายทองการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังรวมถึงงานวิจัย
เกี่ยวกับมาตรฐานห้องสมุดประชาชนซึ่งได้พัฒนาทึ้นจากกระบวนการวิจัย 

       4.2.1  ห้องสมุดประชาชน 

  นงลักษณ์  พร้อมจะบก (2551) ศึกษาความพึงพอใจในการด้าเนินงานโครงการพัฒนา
ห้องสมุดประชาชนมีชีวิตทองสมาชิกห้องสมุดจังหวัดเลย และเปรียบเทียบความพึงพอใจในการด้าเนินงาน
โครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนมีชีวิต ทองสมาชิกห้องสมุดประชาชน จังหวัดเลย จ้าแนกตาม เพศ อายุ 
อาชีพ และระดับการศึกษา กลุ่มตัวยอย่างคือ สมาชิกห้องสมุดประชาชน จ้านวน 310 คน สุ่มกลุ่มตัวอย่าง
แบบแบ่งชั้น ตามอาชีพทองสมาชิกห้องสมุด เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมท้อมูล คือ แบบสอบถาม เป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า วิเคราะห์ท้อมูลโคยค้านวณหาความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยนเบน
มาตรฐาน สถิติทดสอบที สถิติทดสอบเอฟ ทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยวิธีการทองเชฟเฟ่ 
  ผลการวิจัยพบว่า 

       1) สมาชิกห้องสมุดประชาชนจังหวัดเลย มีความพึงพอใจในการด้าเนินงานโครงการ
พัฒนาห้องสมุดประชาชนมีชีวิต โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เพื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การพัฒนา
อาคารและสถานที่ พัฒนาบุคลากรห้องสมุด การจัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ การพัฒนาระบบบริการ อยู่ในระดับ
มาก การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และการประสานความร่วมมือกับเครือท่ายก ารเรียนรู้ มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับปานกลาง ด้านที่มี่ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การพัฒนาระบบบริการ รองลงมาคือ การพัฒนาอาคาร
และสถานที่ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่้าสุดคือ การประสานความร่วมมือกับเครือท่ายการเรียนรู้ 
  2) เปรียบเทียบความพึงพอใจการด้าเนินงานโครงการพัฒนาห้อง สมุดประชาชนทอง
สมาชิกห้องสมุดประชาชนจังหวัดเลย จ้าแนกตามเพศ โดยภาพรวม พบว่า มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน 
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อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การพัฒนาบุคลากรห้องสมุด และการ
ประสานความร่วมมือกับเครือท่ายการเรียนรู้ มีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 

  3) เปรียบเทียบความพึงพอใจในการด้าเนินงานโครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนมีชีวิต
ทองสมาชิกห้องสมุดประชาชน จังหวัดเลย จ้าแนกตามอายุ โดยภาพรวมพบว่า มีความพึงพอใจไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การจัดหาสื่อวัสดุ อุปกรณ์ การจัด
กิจกรรมส่งเสริมความรู้ และการประสานความร่วมมือกับเครือท่ายการเรียนรู้ มีความพึงพอใจแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  4) เปรียบเทียบความพึงพอใจในการด้าเนินงานโครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนทอง
สมาชิกห้องสมุด จังหวัดเลย จ้าแนกตามอาชีพ โดยภาพรวมพบว่า มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การจัดหาสื่อวัสดุ อุปกรณ์ การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ และการประสานความร่วมมือกับเครือท่ายการเรียนรู้ มีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  5) เปรียบเทียบความพึงพอใจในการด้าเนินงานโครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนมีชีวิต
ทองสมาชิกห้องสมุดประชาชน จังหวัดเลย จ้าแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมพบว่ามีความพึงพอใจ
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การจัดหาสื่อวัสดุ 
อุปกรณ์ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และการประสานความร่วมมือกับเครือท่ายการเรียนรู้ มีความพึง
พอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  อภิรดี กันเดช (2551) ศึกษาแนวโน้มการพัฒนารูปแบบห้องสมุดประชาชนในสังคม
ฐานความรู้ ใน พ.ศ.2560  โดย 1) วิเคราะห์และเปรียบเทียบรูปแบบการด้าเนินงานทองห้องสมุดประชาชน
ทั้งในและต่างประเทศ 2) สังเคราะห์รูปแบบและพัฒนาร่างห้องสมุดประชาชนในสังคมฐานความรู้ ใน พ.ศ.
2560 3) สร้างอนาคตภาพห้องสมุดประชาชนในสังคมฐานความรู้ใน พ.ศ.2560 และ 4) พัฒนาแนวทางการ
พัฒนาห้องสมุดประชาชนในสังคมฐานความรู้ โดยใช้เทคนิคการศึกษาวิจัยอนาคตแบบ EDFR การวิเคราะห์
ท้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นโดยใช้โปรแกรม SPSS/PC และใช้ค่าสถิติมัธยฐานและค่าระหว่าง
พิสัย ควอไทล์ ส้าหรับการวิเคราะห์ท้อมูลเชิงคุณภาพใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 

  1) ห้องสมุดประชาชนที่ด้าเนินการทั้งในและต่างประเทศต่างมีวิสัยทัศน์ที่มุ่งสู่การเป็น
แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมีทิศทางการด้าเนินงานที่สนองความต้องการ
ทองประชาชนด้วยรูปแบบที่หลากหลาย เน้นการให้บริการโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการ
โดยเท่าเทียมและทั่วถึง มีกิจกรรมหลากหลายที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ห้องสมุดประชาชนที่ด้าเนินการ
ในต่างประเทศมีกฎหมายก้าหนดเร่ืองมาตรฐานและงบประมาณรองรับการด้าเนินงานอย่างชัดเจน และ
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ห้องสมุดประชาชนในประเทศไทยมีแนวโน้มในการให้ความส้าคัญกับเร่ืองเครือท่ายและการมีส่วนร่วมทอง
ประชาชน 

  2) รูปแบบห้องสมุดในสังคมฐานความรู้ประกอบด้วยองค์ประกอบส้าคัญ 9 องค์ประกอบ
ได้แก่ องค์ประกอบด้านรูปแบบทางกายภาพ จุดมุ่งหมาย หลักการ กิจกรรมการเรียนรู้ การให้บริการ 
เครือท่าย การมีส่วนร่วม งบประมาณ และการประเมินผล 

  3) อนาคตภาพห้องสมุดประชาชน ห้องสมุดประชาชนในอนาคตต้องเป็นแหล่งการเรียนรู้
ที่กระจายอยู่ในทุกพื้นที่ เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้บริการทุก
คนอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงเน้นกิจกรรมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่หลาก หลายและตรงใจผู้รับบริการ มี
บทบาทในการจัดการความรู้ ด้าเนินงานโดยเน้นรูปแบบภาคีเครือท่าย มีงบประมาณที่พอเพียง บริหารงาน
โดยรูปแบบคณะกรรมการและมีการประเมินผลอย่างหลากหลาย 

  4) แนวทางการพัฒนาการด้าเนินงานห้องสมุดประชาชนเพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบ
ห้องสมุดประชาชนในสังคมฐานความรู้ต้องด้าเนินงานพัฒนา 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐาน 
การจัดกิจกรรมทองห้องสมุดประชาชน และการบริหารงานห้องสมุดประชาชน 

      4.2.2   ห้องสมุดโรงเรียน 

  ไพบูลย์  ค้าจริง (2552) ศึกษาการบริหารงานห้องสมุดมีชีวิตและแนวทางการบริหารงาน
ห้องสมุดมีชวีิต โรงเรียนทนาดเล็กต้นแบบการจัดกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต สังกัดส้านักงานเทตพื้นที่การศึกษา
เพชรบูรณ์ เทต 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน จ้านวน 19 คน ครูบรรณารักษ์ 
จ้านวน 19 คน และครูผู้สอนจ้านวน 175 คน รวมทั้งสิ้น 213 คน กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่ง
ชั้น เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามการบริหารงานห้องสมุดมีชีวิตโรงเรียนทนาดเล็ก วิเคราะห์
ท้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารงาน
ห้องสมุดมีชีวิตโรงเรียนทนาดเล็กต้นแบบ การจัดกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต สังกัดส้านักงานเทตพื้นที่
การศึกษาเพชรบูรณ์ เทต 2 โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน 2) แนวทางการบริหารงานห้องสมุดมีชีวิตโรงเรียนทนาด
เล็กต้นแบบการจัดกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต สังกัดส้านักงานเทตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เทต 2 ปรากฏ ดังนี้ 
ด้านบุคลากร ควรแต่งตั้งครูที่มีวุฒิบรรณารักษ์ ท้าหน้าที่บรรณารักษ์ประจ้าห้องสมุด และควรมีการจัด
อบรมวิชาบรรณารักษ์ให้แก่บุคลากรที่ไม่มีความรู้วิชาบรรณารักษศาสตร์อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง  ด้านการเงิน
และงบประมาณ โรงเรียนควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการด้าเนินงานห้องสมุด ทั้งที่ได้รับจากทาง
ราชการและแหล่งอื่นๆ  ด้านอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ควรจัดห้องสมุดให้เป็นเอกเทศ มีพื้นที่เพียงพอต่อ
การบริหารและการจัดกิจกรรม โดยค้านึงถึงความสะอาด ความปลอดภัย อากาศถ่ายเท มีวัสดุอุปกรณ์ที่
ทันสมัยเพียงพอกับผู้ใช้บริการ และด้านการจัดการ บริการและกิจกรรม ควรรับสมัครนักเรียนที่มีความ
สนใจรับผิดชอบงานบริการห้องสมุด และควรมีการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมห้องสมุดอย่างสม่้าเสมอ  
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  ณัฐกานต์ ภูมิคอนสาร (2551) ประเมินโครงการห้องสมุดมีชีวิตทองโรงเรียนในอ้าเภอวัง
ชิ้นสังกัดส้านักงานเทตพื้นที่การศึกษาแพร่ เทต 2 มีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้น ประเมิน
กระบวนการปฏิบัติงานและประเมินผลผลิตทองโครงการห้องสมุดมีชีวิตทองโรงเรียนในอ้าเภอวังชิ้น สังกัด
ส้านักงานเทตพื้นที่การศึกษาแพร่ เทต 2 ผู้ให้ท้อมูลหลัก ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน บรรณารักษ์
ห้องสมุด และนักเรียนทองโรงเรียนในอ้าเภอวังชิ้น  สังกัดส้านักงานเทตพื้นที่การศึกษาแพร่ เทต 2 รวมทั้งสิ้น 
453  คน เครื่องมือวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ท้อมูลเชิง
ปริมาณ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนท้อมูลเชิงพรรณนาใช้การวิเคราะห์
เน้ือหา  
  ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) ด้านปัจจัยเบื้องต้นทองโครงการห้องสมุดมีชีวิต พบว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอน มีความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนบรรณารักษ์
ห้องสมุดเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 2) ด้านกระบวนการปฏิบัติงานทองโครงการห้องสมุดมี
ชีวิต พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน  มีความคิดเห็นว่ามีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ส่วนบรรณารักษ์
ห้องสมุดเห็นว่ามีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง และ 3) ด้านผลผลิตทองโครงการห้องสมุดมีชีวิต พบว่า  
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนบรรณารักษ์ห้องสมุดและ
นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก   
  ศิรินันท์ ป้องฉิม (2550) ศึกษาสภาพแวดล้อมและความพึงพอใจในการด้าเนินงาน
ห้องสมุดมีชีวิตทองโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล สังกัดส้านักงานเทตการศึกษาเพชรบูรณ์ เทต 3 ประชากรที่
ใช้ในการวิจัยได้แก่ ผู้บริหาร ครู จ้านวน 34 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาทั้นพื้นฐานทองโรงเรียน
ชุมชนบ้านวังพิกุล ปีการศึกษา 2549 จ้านวน 13 คน รวมทั้งสิ้น 47 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถามและแบบประเมินความพึงพอใจในการด้าเนินงานห้องสมุดมีชีวิต การวิเคราะห์ท้อมูลใช้ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการด้าเนินงานห้องสมุดมีชีวิต
ทองโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุลสังกัด ส้านักงานเทตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เทต 3 โดยภาพรวม การ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการบริหารจัดการห้องสมุดอย่างเป็น
ระบบอยู่ในระดับมาก ด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศอยู่ในระดับมาก และด้านการจัดกระบวนการ
การเรียนรู้ จัดบริการ และกิจกรรมอยู่ในระดับมาก และ 2) ความพึงพอใจในการด้าเนินงานห้องสมุดมีชีวิต
ทองโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล สังกัดส้านักงานเทตพื้นที่การศึกษา เทต 3 ทองผู้บริหาร ครูผู้สอน และ
คณะกรรมการสถานศึกษาโดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ทั้ง 3 ด้าน เมื่อพิจารณาเป็น
รายท้อพบว่ามีความพึงพอใจระดับปานกลางโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล้าดับได้แก่ มีบริการตอบ
ค้าถามและการค้นคว้าแนะน้าการอ่าน มีเคร่ืองมือช่วยค้นในรูปบัตรรายการ/ฐานท้อมูลคอมพิวเตอร์ มีการ
ให้บริการยืม–คืน และสืบค้น ท้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ 
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  วิวัฒน์  จูวราหะวงศ์ และคนอ่ืนๆ (2550) พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตเพื่อสร้างเครือท่ายและ
ให้บริการทางวิชาการ กรณีศึกษา โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาความต้องการใช้
บริการเครือท่ายท้อมูลทางวิชาการทองโรงเรียนในเทตธนบุรีและเทตบางกอกน้อย  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งได้แก่ โรงเรียนวัดอินทาราม โรงเรียนศึกษานารี โรงเรียนสตรีวัดระฆัง และโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย และ
เพื่อพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต โดยให้มีเครือท่ายบริการท้อมูล ท่าวสารทางวิชาการผ่านทางเว็บไซต์  ใช้วิธีการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  ส้านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงเครือท่ายไปยังโรงเรียนทั้ง 4 แห่ง มีผู้เกี่ยวท้องในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหาร 
อาจารย์ บรรณารักษ์ และนักเรียน ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนสายวิทย์-คณิต ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทองทั้ง 4 โรงเรียน มีความพึงพอใจในการใช้บริการท้อมูลทางวิชาการ อยู่ในระดับดี ท้อมูลที่ให้บริการทาง
วิชาการผ่านทางเว็บไซต์ทองส้านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ซึ่งเป็น
เว็บไซต์แม่ท่ายไปยังเว็บไซต์ห้องสมุดทองโรงเรียนทั้ง 4 แห่ง นักเรียนกลุ่มดังกล่าวสามารถใช้บริการได้
ตรงกับความต้องการ มีความถูกต้อง มีความหลากหลาย และมีความสะดวกง่ายต่อการใช้งานเพื่อตอบสนอง
การเรียนรู้ด้วยตนเอง และส่งเสริมการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีกับโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมาย 

  อาคม  มากมีทรัพย์ (2550) ได้ศึกษาผลการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต ปีการศึกษา 2548 - 2549 
ทองโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์  พบว่า 

  1) การจัดเก็บหนังสือทองห้องสมุดโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ยังไม่เป็นระบบหมวดหมู่  ทาด
การจัดเรียงให้เป็นระบบ ท้าให้ไม่สะดวกในการให้บริการทองห้องสมุด 

  2) การให้บริการยืม - คืนหนังสือทองห้องสมุดโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์  ยังไม่มี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากยังใช้ระบบการยืม - คืน แบบเทียนด้วยมือท้าให้ล่าช้าในการให้บริการอีกทั้งการ
ติดตามทวงคืนหนังสือท้าได้ยาก เพราะบางคร้ังนักเรียนกรอกรายละเอียดไม่ครบถ้วน 

  3) กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ห้องสมุดทองครูในโรงเรียนทาดการ
ประชาสัมพันธ์และด้าเนินการอย่างต่อเน่ือง 

  4) ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ห้องสมุดน้อยกว่าที่ควรจะเป็น 

  5) จ้านวนหนังสือและสื่อการเรียนการสอนในห้องสมุดยังไม่เพียงพอ 

  6) ทาดแคลนวัสดุครุภัณฑ์ที่จ้าเป็นส้าหรับใช้ประจ้าห้องสมุด 

  7) ทาดบุคลากรที่มีทักษะและความช้านาญในงานทองห้องสมุดทุกรูปแบบเท้ามาบูรณาการ
เป็นส่วนหน่ึงทองห้องสมุดมีชีวิตทองโรงเรียน 

                 ปรัชญา ใจสอาด และคณะ (2549) ศึกษาบริบทและศักยภาพทองห้องสมุดโรงเรียนใน
อ้าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคและเอ้ือต่อการพัฒนา ความต้องการในการพัฒนา และ
หาแนวทางการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตทองโรงเรียน เก็บรวบรวมท้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนา
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กลุ่ม การสังเกต การจัดเวทีการเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้าเอกสาร การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ การนิเทศเยี่ยมเยียน  การอบรมเชิงปฏิบัติการและการศึกษาดูงาน การวิเคราะห์ท้อมูลใช้การ
วิเคราะห์เนื้อหา การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

                ผลการวิจัยพบว่าสภาพห้องสมุดโรงเรียนในอ้าเภอเชียงดาว ส่วนใหญ่ไม่มีอาคารห้องสมุดเป็น
เอกเทศ ลักษณะทองห้องสมุดเป็นห้องเรียนที่ปรับมาเป็นห้องสมุด มีทนาดไม่เห มาะสม ไม่สามารถ
ให้บริการนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จ้านวนหนังสือมีน้อยและไม่หลากหลาย หนังสือเรียนส่วนใหญ่
อยู่ในสภาพเก่าและช้ารุด บุคลากรที่รับผิดชอบห้องสมุดทั้งหมดจะเป็นครูในโรงเรียนที่มีจ้านวนชั่วโมง
สอนมาก ไม่มีเวลามาให้บริการงานห้องสมุดอย่างเต็มที่ และส่วนใหญ่ไม่มี ความรู้ ความเท้าใจในการ
บริหารจัดการห้องสมุด นอกจากนี้โรงเรียนยังทาดแคลนงบประมาณด้านการบริหารจัดการ ครูและผู้บริหาร
ไม่มีส่วนร่วมระหว่างนักเรียน ครู และชุมชน ทาดการใช้แหล่งการเรียนรู้ที่มีอยู่ในชุมชนมาบริหารจัดการ  
ส้าหรับด้านความต้องการในอันดับแรก คือ การพัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบห้องสมุดโรงเรียนให้มีความรู้
ความเท้าใจด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต รองลงมาคือสร้างความตระหนักให้
นักเรียนเท้ามามีส่วนร่วมในการด้าเนินการห้องสมุด  แนวทางการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตทองโรงเรียนใน
อ้าเภอเชียงดาว ผู้บริหารกับครูจะต้องประสานกับคณะกรรมการสถานศึกษาทั้นพื้นฐานทองโรงเรียนและ
องค์การบริหารส่วนต้าบลในพื้นที่ รวมทั้งชุมชนเพื่อทอความร่วมมือทั้งในด้านแนวคิด ก้าลังกายและ
งบประมาณในการพัฒนาห้องสมุดและชุมชน พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนทุกรูปแบบเท้ามาบูรณาการ
เป็นส่วนหนึ่งทองห้องสมุดมีชีวิตทองโรงเรียน และร่วมกับชุมชนในการก้าหนดให้เป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ
และนโยบายทองโรงเรียนให้ชัดเจน เพื่อจะน้าไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวท้องกับห้องสมุดมีชีวิต พบว่ามีงานวิจัยโดยใช้ค้าว่า
ห้องสมุดมีชีวิต  ทั้งห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ห้องสมุดประชาชนและห้องสมุดโรงเรียน มีความสนใจใน
การพัฒนาแนวคิดห้องสมุดมีชีวิต และมีงานวิจัยเกี่ยวกับห้องสมุดชีวิตมากทึ้น  นับตั้งแต่พ.ศ. 2549  ซึ่งเป็น
ช่วงที่มีการก่อตั้งสอร. และห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้แล้ว  ซึ่งในการปริทัศน์เอกสารและ
งานวิจัยนี้คัดสรรเฉพาะงานวิจัยเกี่ยวกับห้องสมุดมีชีวิตประเภทห้องสมุดประชาชนและห้องสมุดโรงเรียน
ซึ่งมีพันธกิจ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมายสอดคล้องกับห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้ ห้องสมุดมี
ชีวิตได้รับความส้าคัญเป็นอย่างมากในการเรียนรู้  ห้องสมุดและบรรณารักษ์จึงจ้าเป็นต้องปรับเปลี่ยน
ภาพลักษณ์ใหม่ มีวิธีคิด วิธีการบริหารจัดการและวิธีการท้างาน การให้บริการและการจัดกิจกรรมให้
น่าสนใจ  ให้ผู้ใช้พึงพอใจ ประทับใจ  ตรงกับความต้องการทองผู้ใช้   
                 การพัฒนาห้องสมุดสู่มาตรฐานระดับชาติและระดับสากลนั้นจ้าเป็นต้องมีมาตรฐานก้าหนดไว้  
ส้านักงานเลทาธิการสภาการศึกษาตระหนักถึงความส้าคัญและบทบาททองห้องสมุดประชาชน ซึ่งเป็น
ห้องสมุดประเภทเดียวที่ระบุไว้ในมาตรา 25  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ 2542  และที่แก้ไท
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  และในมาตราอ่ืนๆ อีกหลายมาตราได้สะท้อนสาระส้าคัญที่สร้างเสริมการ
พัฒนาเด็ก และเยาวชน ตลอดจนคนไทยให้เป็นผู้รักการอ่าน ใฝ่รู้ รอบรู้ เรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้ตลอดชีวิต 
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เรียนรู้ทุกเวลา ทุกสถานที่  การส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้ประเภทต่างๆ ทุกรูปแบบ การแสวงหา
ความรู้  ท้อมูล ท่าวสาร การวิจัยและพัฒนา  อันน้าไปสู่สังคมความรู้ และสังคมการเรียนรู้ และบทบาททอง
ห้องสมุดทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม ส้านักงานเลทาธิการสภาการศึกษาจึงได้สนับสนุนให้ชุติมา สัจจานันท์  
(2548) วิเคราะห์แนวคิดมาตรฐานห้องสมุดประชาชนทองประเทศไทยและต่างประเทศและเพื่อสังเคราะห์
เป็นท้อเสนอแนะมาตรฐานห้องสมุดประชาชนที่เหมาะสมส้าหรับห้องสมุดประชาชนในประเทศไทย  วิธีการ
วิจัยใช้การวิจัยเอกสารและการวิจัยเชิงพัฒนา เคร่ืองมือการวิจัย คือ แบบวิเคราะห์เนื้อหา แบบสอบถาม และ
แบบสนทนากลุ่ม ประชากรการวิจัยประกอบด้วย เอกสารมาตรฐานห้องสมุดประชาชนทั้งทองประเทศไทย
และต่างประเทศ และองค์กรระดับนานาชาติ รวม 51 องค์กร ผู้ทรงคุณวุฒิในสาทาที่เกี่ยวท้องกับการพัฒนา
มาตรฐานห้องสมุดประชาชน 

    ผลการวิจัยพบว่า ภาพรวมมาตรฐานห้องสมุดประชาชนทองประเทศไทยและต่างประเทศ มีค้า
เรียกชื่อมาตรฐานห้องสมุดประชาชนหลากหลาย ประกาศใช้โดยหน่วยงานภาครัฐระดับกระทรวงหรือกรม 
องค์กรส่วนท้องถิ่น หรือสมาคมวิชาชีพ มีทั้งมาตรฐานระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับรัฐหรือระดับ
องค์กร มาตรฐานทั้นต่้า มาตรฐานเป็นชั้นหรือลดหลั่น และมาตรฐานตามระดับผลการด้าเนินงานหรือ
ผสมผสาน เป็นมาตรฐานเชิงคุณภาพ มาตรฐานเชิงปริมาณ และการผสมผสาน เป็นมาตรฐานบังคับใช้ และ
มาตรฐานไม่บังคับใช้ มีหัวท้อส้าคัญทองเน้ือหาใกล้เคียง 

    ท้อเสนอแนะมาตรฐานห้องสมุดประชาชนที่เหมาะสมส้าหรับประเทศไทยแบ่งเป็น 9  หมวด  
หมวด 1  ปรัชญา พันธกิจ  และวัตถุประสงค์  หมวด 2  การบริหารและโครงสร้าง หมวด 3  ความร่วมมือ
และเครือท่าย หมวด 4  งบประมาณและการเงิน  หมวด  5   ทรัพยากรสารสนเทศ  หมวด  6  การบริการ   
หมวด 7 บุคลากรห้องสมุด  หมวด 8 อาคาร สถานที่และครุภัณฑ์ หมวด  9  การสื่อสารและประชาสัมพันธ์      
           4.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์องค์ความรู้ 

      การสังเคราะห์องค์ความรู้เป็นวิธีวิทยาการวิจัยที่น้ามาซึ่งองค์ความรู้ใหม่  ท้าให้เกิดการพัฒนา 

องค์ความรู้และเป็นเคร่ืองมือส้าคัญในการพัฒนาศาสตร์ทุกสาทา ซึ่งมีการด้าเนินการทั้งในเชิงปริมาณและ 

เชิงคุณภาพ ในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นการสังเคราะห์การวิจัยในประเด็นใดประเด็นหนึ่งในศาสตร์ต่างๆ  
เช่น  การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยทองวัด  จริยธรรมและคุณธรรม ค่านิยม  คนพิการ  โดยได้คัดเลือกมา
น้าเสนอเฉพาะผลการสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวท้องกับประเด็นการสังเคราะห์งานวิจัยนี้ 
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                ชุติมา สัจจานันท์ (2548) สังเคราะห์งานวิจัยเร่ือง รูปแบบ ยุทธศาสตร์และแนวทางการบูรณาการ
การศาสนากับการศึกษาทองวัดในพระพุทธศาสนา: กรณีการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยจ้านวน 23 วัด ซึ่งเป็น
การวิจัยกรณีศึกษา จึงมีความส้าคัญ เพื่อน้าองค์ความรู้ต่างๆ ที่ได้จากการวิจัยมาจัดท้าท้อเสนอและนโยบาย
แก่รัฐเพื่อเป็นแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยทองวัดและพระสงฆ์  รวมถึงแนวทาง
การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการศาสนากับการศึกษาแก่สถานศึกษาโดยทั่วไป  ท้อค้นพบ จากผลการ
สังเคราะห์งานวิจัยมีดังนี ้
 1. รูปแบบการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยทองวัด อาจจัดกลุ่มตามรูปแบบทองกิจกรรมและ
รูปแบบทองสื่อที่ใช้น้าเสนอดังนี้ 
    1.1 รูปแบบของกิจกรรม ที่ใช้ในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  ประกอบด้วย 1) การจัด
สภาพแวดล้อมทองวัดให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ โดยใช้สื่อธรรมชาติ ความสงบ สะอาด ร่มร่ืน ร่มเย็น ภูมิทัศน์
อันสวยงาม และโบราณสถาน โบราณวัตถุ พุทธศิลป์  2) การจัดศาสนพิธี พิธีกรรม และกิจกรรมในวันส้าคัญ
ทางศาสนา เทศกาลตามประเพณีนิยม รวมทั้งจัดกิจกรรมอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรมทองชาติ การกีฬา ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย 3) การผลิตสื่อเพื่อเผยแผ่ศาสนธรรมในรูปแบบต่างๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์  สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ สื่อเคลื่อนที่ หรือสื่อกลางแจ้ง สื่อชุมชน หรือ สื่อท้องถิ่น 4) การจัดตั้งและบริการห้องสมุด 
พิพิธภัณฑ์ และแหล่งการเรียนรู้อ่ืนๆ เช่น หอวัฒนธรรม หอศิลป์ หอกระจายท่าว อุทยานการศึกษา สวน
พฤกษศาสตร์ สมุนไพร ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ้าหมู่บ้าน และอ่ืนๆ 5) การจัดกิจกรรมเชิงวิชาการ ได้แก่ 
กิจกรรมให้ความรู้ทางศาสนา ความรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย การส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
และความรู้ด้านสุทภาพ พลานามัย การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และอ่ืนๆ 6) การจัดตั้งเครือท่าย
และวัดสาทา เช่น เครือท่ายการเรียนรู้ เครือท่ายชุมชน เครือท่ายวัด และวัดสาทา ท้าให้เกิดความร่วมมือ ร่วม
ใจ การรวมพลัง และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

                        1.2 ประเภทของสื่อ ที่ใช้ในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย อาจจ้าแนกได้ดังนี้ 1) สื่อบุคคล 
โดยเฉพาะเจ้าอาวาส นับว่าเป็นสื่อที่มีบทบาทเป็นอย่างสูงทั้งในด้านภาวะผู้น้า ความรู้ความเชี่ยวชาญและ
ผลงานเฉพาะด้าน ทั้งในด้านธรรมะและด้านอ่ืนๆ จัดเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นอันเป็นแหล่งความรู้ที่ส้าคัญยิ่ง  
2) สื่อธรรมชาติ ได้แก่ ภูมิทัศน์ ธรรมชาติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศาสนสถานและศาสนศิลป์ 3) สื่อสิ่งพิมพ์ 
เช่น หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ นิตยสาร จุลสาร จดหมายท่าว ท่าวสาร แผ่นพับ ฯลฯ 4) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
เช่น รายการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ เว็บไซต์ เป็นต้น โดยเฉพาะวัดที่มีการเผยแผ่ธรรมไป
ยังต่างประเทศมีการจัดท้าเว็บไซต์ทองวัดด้วย 5) สื่อเคลื่อนที่ หรือสื่อกลางแจ้ง เช่น แผ่นป้ายตามที่สาธารณะ 
โปสเตอร์ เผยแผ่ค้าสอนธรรมต่างๆ ติดอยู่ในบริเวณวัดหรือในชุมชน 6) สื่อพื้นบ้าน หรือสื่อประเพณี เช่น 
พิธีกรรมประเพณีต่างๆ การแสดงพื้นบ้าน ดนตรี การแต่งกาย ใบลาน สมุดไทย เคร่ืองปั้นดินเผา ศิลปวัตถุ
ต่างๆ เป็นต้น และ 7) สื่อชุมชน หรือ สื่อท้องถิ่น เช่น วิทยุชุมชน หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น เป็นต้น  
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 2. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการศึกษาตามอัธยาศัยทองวัด ให้ประสบผลส้าเร็จมีองค์ประกอบ
ทางการบริหารที่ส้าคัญดังนี้ 
  2.1 การมรีะบบและรูปแบบการบริหารตามพระธรรมวินัยและหลักวิชาการ  หลักและทฤษฎี
การบริหารงาน หลักการบูรณาการ และหลักกัลยาณมิตร 

  2.2 ผู้น า คือเจ้าอาวาสที่เพียบพร้อมด้วยภาวะผู้น้า ความเพียบพร้อมด้วยจริยวัตร ความรู้  
ความสามารถ ชื่อเสียง เกียรติคุณและผลงานที่โดดเด่นทั้งในด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา การบริหาร การ
พัฒนาและอ่ืนๆ รวมทั้งความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น ภาษา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

      2.3 บุคลากร พระสงฆ์ สามเณรและฆราวาสมีความรู้ ความสามารถ  ประพฤติธรรมตาม
พระวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ใฝ่รู้และอุทิศตน มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถท้างานร่วมกับผู้อ่ืน มีการ
พัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ 

  2.4 งบประมาณ มีแหล่งรายได้ และการระดมทรัพยากรการศึกษาวัดในเมืองหรือวัดที่เป็น
สถานที่ท่องเที่ยวมีรายได้จากการให้เช่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และจากนักท่องเที่ยว ส่วนวัดในชนบทหรือวัดที่
มุ่งเน้นการเผยแผ่ธรรม  มีรายได้หลักจากการบริจาค วัดมีการบริหารงบประมาณอย่างเป็นระบบในรูป
คณะกรรมการ   

  2.5 เทคโนโลยี เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ มีความพร้อมด้านเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ สิ่งอ้านวย 
ความสะดวกทองวัด และมีการน้าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นเคร่ืองมือเผยแผ่ธรรม 

    2.6  สภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ตั้งสงบ  สะอาด มีการจัดภูมิทัศน์  สภาพแวดล้อม  
เหมาะสมกับการเรียนรู้  การศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง  
                       2.7 ความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน  มีความร่วมมือและเครือท่าย หรือวัดสาทา ไม่เฉพาะใน
ประเทศแต่ทยายไปยังต่างประเทศด้วย 

          3. ปัญหาอุปสรรคในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยทองวัด การสังเคราะห์ปัญหาอุปสรรคใน
การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยที่วัดประสบมีประเด็นใกล้เคียงกัน เนื่องมาจากท้อจ้ากัดในด้านทรัพยากรการ
บริหารที่จ้าเป็นและเอ้ือให้เกิดความส้าเร็จในการจัดการศึกษา  ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ สถานที่  
เคร่ืองมือ อุปกรณ์และเทคโนโลยี และการสนับสนุนจากภาครัฐ 

          เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ และคณะ (2548) สังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นตัวผู้เรียนเป็นส้าคัญ ตั้งแต่ พ.ศ. 2542 -2547 โดยการวิเคราะห์เอกสารและการประชุมแบบเน้น
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ทรงคุณวุฒิจ้านวน 90 คน ผลการวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวท้องกับงานวิจัยก้าหนดกรอบแนวคิด
ความหมายทองการวิจัยว่ากระบวนการพัฒนาผู้เรียนที่มุ่งประโยชน์ทองผู้เรียนเป็นหลัก เน้นกระบวน  การคิด
และการปฏิบัติจริงที่สอดคล้องตามความถนัดและความสนใจทองผู้เรียน เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ ผู้เรียนมี
ความสุท มีความรู้เหมาะสมตามระดับการศึกษาและสามารถน้าไปใช้ประโยชน์ได้ในทางสร้างสรรค์ ลักษณะ
ผู้เรียนที่พึงประสงค์คือ คนดี คนเก่ง และคนมีความสุท หลักการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญเป็นการ
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จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุด ได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีทักษะแสวงหาความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย สามารถน้าการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้ ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในทั้นตอนต่างๆ เพื่อพัฒนา
ผู้เรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ ใช้หลักการประชาธิปไตย ให้ผู้เรียนได้เรียนอย่าง
มีความสุท ได้เรียนรู้อย่างมีความหมาย รวมถึงสามารถสร้างองค์ความรู้เองได้ โดยหลักการจัดการเรียนรู้ที่
ผู้เรียนเป็นส้าคัญ การจัดการเรียนรู้ในการศึกษาทั้นพื้นฐานมีหลากหลายรูปแบบ เทคนิคการจัดการเรียนรู้ 
เน้นการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ การเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ การเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและการเรียนรู้
ผ่านสื่อเทคโนโลยี 
                     จากการประเมินผลผู้เรียนที่ได้จากการเรียนรู้ตามแนวทางที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญพบว่าผู้เรียน
ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะตามความถนัดและสนใจมากทึ้น มีการพัฒนาทักษะการคิด ในระดับที่ไม่
มีความซับซ้อน มีความก้าวหน้าในการพัฒนาให้เป็น “คนเก่ง” และ “มีความสุท” มากทึ้น แต่ยังทาดการ
พัฒนาเป็น “คนด”ี ซึ่งจะต้องเร่งการพัฒนาให้เกิดทึ้นอย่างสมดุล ท้อเสนอแนะในการพัฒนา คือ การทยายผล
สู่การพัฒนาในทุกมิติและทุกกลุ่มการศึกษา การบูรณาการแผนงานและการด้าเนินงานทองหน่วยงาน การ
พัฒนานวัตกรรมและประยุกต์ใช้ในบริบทจริง การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการปฏิบัติงาน การน้าภาคีอื่น
มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ และการพัฒนาระบบฐานท้อมูลและเครือท่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

                     เจือจันทร์ จงสถิตอยู่ และรุ่งเรือง สุทาภิรมย์ (2550)  สังเคราะห์งานวิจัยคุณลักษณะและ 

กระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมทองประเทศต่างๆ 10 ประเทศ  ผลการวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวท้องคือ
คุณธรรม จริยธรรมเป็นฐานที่ท้าให้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติ สถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษา
เป็นสถาบันที่ทุกประเทศให้ความส้าคัญในการหล่อหลอมคุณธรรมจริยธรรมทองเด็กและเยาวชน และยัง
พบว่าการเรียนการสอนผ่านกระบวนการกิจกรรมที่เชื่อมโยงชีวิตจริง สิ่งรอบท้าง สภาพการณ์และ
สภาพแวดล้อมที่เป็นจริง การสอนให้คิด วิเคราะห์ รู้จักเหตุและผล การยอมรับความแตกต่าง การเคารพ ใน
สิทธิทองผู้อ่ืน ฯลฯ ท้อมูลจากการศึกษาชี้ให้เห็นว่า การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเป็นกระบวนการที่ต้อง
ด้าเนินการต่อเน่ืองและใช้เวลา และให้เชื่อมโยงกับวิถีชีวิต  รัฐเท้ามามีบทบาทด้าเนินการหรือสนับสนุนภาค
ส่วนต่างๆ ในสังคมด้วยรูปแบบและกลไกต่างๆ 

        จากผลการสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวท้องพบว่าการสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยและการ
สังเคราะห์องค์ความรู้จากการถอดประสบการณ์ได้รับความนิยมแพร่หลาย ผลการสังเคราะห์องค์ความรู้ใน
หลายประเด็นสามารถน้ามาเชื่อมโยงกับองค์ความรู้ห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้ โดยเฉพาะองค์
ความรู้ด้านการศึกษา การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย การจัดการเรียนรู้ พฤติกรรมศาสตร์ การสื่อสาร ท้าให้
เกิดการบูรณาการองค์ความรู้ห้องสมุดมีชีวิตที่มีลักษณะสหวิทยาการและกรอบความคิดในหลายมิติ 
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บทท่ี 3 

วิธีด้าเนินการวิจัย 

 

 การวิจัยนี้ใช้การวิเคราะห์เอกสาร  การสัมภาษณ์เจาะลึกและการสนทนากลุ่ม (focus group) เพื่อ
ถอดประสบการณ์การจัดการห้องสมุดมีชีวิตและสังเคราะห์องค์ความรู้โดยการวิเคราะห์เนื้อหา  การจัด
หมวดหมู่และน้าเสนอโดยเชิงพรรณนา 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1. ผู้ให้ข้อมูลหลัก ประกอบด้วยบุคคล 6 กลุ่ม ดังนี้ 
    กลุ่มท่ี 1  กลุ่มผู้ก่อตั้งและคณะกรรมการบริหารท้าหน้าที่ก้าหนดนโยบาย (policy maker) 

จ้านวน 5 คน  (ดูภาคผนวก ก) 

    กลุ่มท่ี 2  กลุ่มผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้าส่วนทองส้านักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) จ้านวน 10 
คน (ดูภาคผนวก ท) 

    กลุ่มที่ 3  บรรณารักษ์ นักวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในส้านักงานอุทยานการเรียนรู้ จ้าแนกตามส่วนงานทั้ง 
4 ส่วน จ้านวน 15 คน (ดูภาคผนวก ค) 

    กลุ่มที่ 4  กลุ่มบรรณารักษ์อื่นๆ และบุคคลทั่วไปที่เกี่ยวท้องกับสอร.ทางด้านวิชาการ เช่น ผู้เท้าร่วม
กิจกรรม การอบรมและการเท้าประกวด และได้รับรางวัลการประกวดห้องสมุดมีชีวิต ผู้ศึกษาวิจัยเกี่ ยวกับ
สอร. จ้านวน 10 คน (ดูภาคผนวก ง) 

    กลุ่มที่ 5  ผู้ใช้บริการและผู้เท้าร่วมกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิตทองส้านักงานอุทยานการเรียนรู้ในเทต
กรุงเทพมหานคร  รวมทั้งกลุ่มผู้ศึกษาดูงานรวม 50 คน (ดูภาคผนวก จ) 

    กลุ่มท่ี 6 เครือท่ายห้องสมุดมีชีวิตซึ่งครอบคลุมส้านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย หอสมุดแห่งชาติ ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาทั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และเครือท่าย
ที่ร่วมมือจัดกิจกรรมในส่วนภูมิภาค รวมจ้านวน 12 คน (ดูภาคผนวก ฉ) 

 2. กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) ผู้เกี่ยวท้องกับ
ส้านักงานอุทยานการเรียนรู้ รวมจ้านวนทั้งสิ้น 102 คน 

 

เครื่องมือการวิจัย   
 เคร่ืองมือการวิจัย ประกอบด้วย แบบบันทึกท้อมูล แบบสัมภาษณ์ แบบสนทนากลุ่ม  ซึ่งมีประเด็น
ค้าถามครอบคลุมเนื้อหาเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 

ชุดท่ี 1 แบบบันทึกข้อมูล ส้าหรับการบันทึกและวิเคราะห์ท้อมูลจากเอกสาร งานวิจัย  ครอบคลุม
ประเด็น แนวคิด ทฤษฎี หลักการเกี่ยวกับห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้ ฯลฯ (ดูภาคผนวก  ช) 
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ชุดท่ี 2  แบบสัมภาษณ์ผู้ก่อตั้งและผู้ก าหนดนโยบาย ครอบคลุมประเด็น ที่มา แนวคิด และมุมมอง
เกี่ยวกับห้องสมุดมีชีวิต วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ทัศนะทองผู้บริหารระดับสูงที่มีต่อ สอร. แนวทางการ
พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้ และต้นแบบที่คาดหวัง ฯลฯ (ดูภาคผนวก ซ) 

 ชุดท่ี 3  แบบสัมภาษณ์ผู้บริหารส านักงานอุทยานการเรียนรู้ ครอบคลุมประเด็น การบริหารจัดการ 
การวางแผน กลยุทธ์การด้าเนินงาน การพัฒนาบุคลากรสอร . การประชาสัมพันธ์  แนวคิดและแนวทาง
ทางการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้  ฯลฯ (ดูภาคผนวก ฌ) 

 ชุดท่ี 4 แบบสนทนากลุ่มบุคลากรสอร. ครอบคลุมประเด็นความรู้ความเท้าใจในการปฏิบัติงาน
ห้องสมุดมีชีวิต การจัดการความรู้ การวางแผนงาน การมีส่วนร่วม การเผยแพร่ท้อมูลท่าวสารและการ
ประชาสัมพันธ์ แนวทางการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้ ปัญหาและอุปสรรค ฯลฯ แนว
ทางการพัฒนาตนเอง แง่คิด มุมมอง  ปัญหาและอุปสรรค (ดูภาคผนวก ญ) 

 ชุดที่ 5  แบบสนทนากลุ่ม กลุ่มบรรณารักษ์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอบรมและประกวด ห้องสมุด
มีชีวิต ครอบคลุมประเด็นความรู้ ความเท้าใจและประสบการณ์เกี่ยวกับห้องสมุดชีวิต (ดูภาคผนวก ฎ) 

 ชุดที่ 6  แบบสนทนากลุ่มผู้ใช้บริการห้องสมุด และผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมสอร. ครอบคลุมประเด็น 
ความพึงพอใจ ความสนใจในการใช้บริการ การรับรู้ท้อมูลท่าวสาร และความรู้ความเท้าใจเกี่ยวกับห้องสมุด
มีชีวิตตามแนวคิดทอง สอร. แนวคิดและท้อเสนอแนะอื่น ๆ ฯลฯ (ดูภาคผนวก ฎ) 

     ชุดที่ 7  แบบสนทนากลุ่มเครือข่ายห้องสมุดมีชีวิต ครอบคลุมประเด็น ความร่วมมือ ความพึงพอใจ 
ทัศนคติ กิจกรรมการด้าเนินงาน จ้านวนเครือท่าย การประชาสัมพันธ์ แนวทางการพัฒนาเครือท่าย ปัญหา
อุปสรรค  ต้นแบบที่เหมาะสม ฯลฯ (ดูภาคผนวก  ฐ) 

  การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย  ผู้วิจัยตรวจสอบคุณภาพโดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ้านวน 5 ราย 
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) เพื่อให้ได้เคร่ืองมือที่มีคุณภาพก่อนน้าไปเก็บรวบรวม
ท้อมูลต่อไป (ดูภาคผนวก ฑ) 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวท้องเกี่ยวกับสอร. ผู้วิจัยใช้วิธีศึกษาทั้งจากสื่อสิ่งพิมพ์ที่ 
จัดท้าและเผยแพร่โดยสอร. เช่น รายงานประจ้าปี  คู่มือ ผลงานต่างๆ จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวท้องกับ
สอร  และท่าวสารผ่านสื่อมวลชน ทั้งหนังสือพิมพ์และนิตยสาร 

2. การสัมภาษณ์ และสนทนากลุ่มผู้ให้ท้อมูลหลัก โดยได้รับความร่วมมือจาก สอร. ในการ 

ก้าหนดรายชื่อที่อยู่ผู้ให้ท้อมูลหลัก  
3. การวิเคราะห์ และสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวท้อง 

การถอดประสบการณ์จากผลการสัมภาษณ์ และ การสนทนากลุ่มผู้ให้ท้อมูลหลัก 

4. การน้าเสนอร่างผลการสังเคราะห์องค์ความรู้ห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้ต่อที่ 
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ประชุมผู้บริหารสอร.และผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวท้อง  
5. การปรับแก้ไทร่างผลการสังเคราะห์องค์ความรู้ห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้ตาม 

ความคิดเห็นและท้อเสนอแนะทองที่ประชุม 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

  ท้อมูลเอกสารและท้อมูลเชิงคุณภาพ ท้าการวิเคราะห์ จัดกลุ่มเนื้อหา และน้าเสนอโดยการบรรยาย
ประกอบแผนภูม/ิแผนภาพประกอบตามความจ้าเป็น 
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บทที่  4 

ผลการสังเคราะห์องค์ความรู้ห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้ 
 

 บทที่ 4 น้าเสนอผลการสังเคราะห์องค์ความรู้ห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้จากการ
วิเคราะห์เอกสาร ผลการสัมภาษณ์เจาะลึก ผลการสนทนากลุ่ม โดยการบรรยายประกอบแผนภูมิ  ตาม
ประเด็นดังน้ี 

 1. ก่อร่างสร้างความคิด...ตอบโจทย์ทองสังคมไทย 

 2. สู่แนวคิดห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้ 
  2.1 ห้องสมุดที่เป็นมากกว่าห้องสมุด 

  2.2 ที่มาทองแนวคิดห้องสมุดชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้ 

  2.3 องค์กรที่สร้างปัญญาให้สังคม 

 3. เติมชีวิตให้ห้องสมุด 

  3.1 ความทันสมัย 

  3.2 ความสวยงาม 

  3.3 ความสนุกเพลิดเพลิน 

  3.4 ความหลากหลาย 

  3.5 ความสะดวก รวดเร็ว 

  3.6 ความเคลื่อนไหว 

 4. การบริหารจัดการแนวใหม่    
             4.1 การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม   
  4.2 การสร้างความร่วมมือและเครือท่ายบุคคลและองค์กร   

4.3 การบริหารจัดการโครงการ 

4.4 การบริหารจัดการปัญหา 

4.5 การสื่อสารและประชาสัมพันธ์     
4.6 การตลาด 

4.7 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

4.8 การใช้ศักยภาพจากแหล่งความรู้และความเชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอก   
4.9 การติดตามและประเมินผลงาน   

 5. ส้าเร็จได้ด้วยพลังทีมงานและเครือท่าย 

  5.1 พลังรากฐาน  
  5.2 พลังเครือท่าย 
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 6. ต้นแบบห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้ 

  6.1 ด้านกายภาพ  
  6.2 ด้านสาระและกิจกรรม  
  6.3 ด้านการบริหารจัดการ 

 7. ผลลัพธ์และผลกระทบทองห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้ต่อสังคม 

  7.1 การสร้างนิสัยรักการอ่าน นักอ่าน นักคิดและนักปฏิบัต.ิ..ร่วมสร้างสรรค์สังคมการ
เรียนรู้  
  7.2 การจุดประกายและสร้างความตื่นตัวเร่ืองห้องสมุดมีชีวิต 

             7.3 การเป็นแหล่งศึกษาดูงาน สอนงาน ฝึกงานและประเด็นการวิจัยต้นแบบห้องสมุดมีชีวิต
รูปแบบอุทยานการเรียนรู้และวิธีการสร้างสรรค์การเรียนรู้ 

  7.4 นวัตกรรมห้องสมุดมีชีวิต รูปแบบอุทยานการเรียนรู้ที่สามารถน้าไปทยายผลใน
สังคมไทย  
 

1. ก่อร่างสร้างความคิด..ตอบโจทย์ของสังคมไทย 

 แนวคิดการจัดตั้งอุทยานการเรียนรู้เกิดทึ้นเพื่อตอบโจทย์และแก้ไทปัญหาส้าคัญทองสังคมไทยใน
สภาวการณ์ที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเน้นการแก้ไทปัญหาเกี่ยวกับ “คน”  อันเป็นศูนย์กลาง
ทองการพัฒนาประเทศตามกรอบทิศทางและแนวทางการด้าเนินการที่ปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8  สืบเนื่องมาจนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 - 2549)  
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไท
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  รวมถึงการปฏิรูปการศึกษาและวิสัยทัศน์การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยยึดหลักการ
จัดการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้  และนโยบาย
ทองรัฐบาลที่ได้แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 โดยเฉพาะนโยบายด้านการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ที่มุ่งพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมการเรียนรู้  การปฏิรูปการเรียนรู้โดยยึดหลักผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง หลักการเรียนรู้ด้วยตนเอง หลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต เน้นพลังความคิดสร้างสรรค์ การสร้างนิสัย
รักการอ่าน การจัดให้มีห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและสื่อการเรียนรู้ประเภทต่างๆ อย่างทั่วถึง   รวมทั้ง
เพื่อตอบโจทย์และวิสัยทัศน์ทองผู้น้าประเทศที่ต้องการ ให้มีห้องสมุดมีชีวิตเพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต  ให้เยาวชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายและอยู่ในช่วงรอยต่อจากเด็กสู่ความเป็นผู้ใหญ่  ได้ใช้
เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์  มีโอกาสค้นหาตัวตน  ต่อยอดความรู้ ความคิดและจินตนาการ สร้างโอกาสและ
พัฒนาให้เด็กไทยมีความคิดสร้างสรรค์  มีความรู้ กล้าคิด กล้าแสดงออก รักการอ่าน  รักการเรียนรู้ ทันสมัย
และทันเหตุการณ์ทองโลก  เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนไทย  โดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นที่ต้องเติบโต
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ท่ามกลางความวิกฤตสังคม ความสับสนทางวัฒนธรรม และความเสี่ยงในรูปแบบต่างๆ อันจะเป็นทางออก
ส้าคัญในการเตรียมเด็กเยาวชนและคนไทยให้ด้ารงอยู่ได้ในสังคมที่อาศัยฐานความรู้เป็นหลัก  

 โจทย์ส้าคัญอันเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนา “คน”  คือ ระบบการศึกษาไทยและการเรียน
การสอนยังไม่เอ้ืออ้านวยให้เด็ก คิดเป็น ท้าเป็น กล้าคิด กล้าท้า   ท้าให้มีปัญหาสืบเนื่องมาถึงการพัฒนา
ประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และการศึกษา เกิดปัญหาวิกฤติและความสับสนในสังคมไทย  
ปัญหาเด็กและเยาวชน  สาเหตุส้าคัญประการหนึ่งเกิดจากปัญหาคนไทยโดยรวมและไม่ว่าเด็ก เยาวชนหรือ
ผู้ใหญ่ยังอ่านหนังสือน้อย  ไม่มีนิสัยรักการอ่าน  ระบบการศึกษาไทยไม่ได้ปลูกฝังและส่งเสริมให้เด็กรัก
การอ่านและใช้ห้องสมุด  ห้องสมุดที่มีกลุ่มเป้าหมายให้บริการประชาชนทาดการสนับสนุนจากรัฐ มี
งบประมาณจ้ากัด  มีปัญหาอุปสรรคในการบริหารงานและด้าเนินงาน  ปัญหาสถานภาพทองบรรณารักษ์ 
นอกจากนี้ประชาชนยังทาดความรู้ ความเท้าใจความส้าคัญและประโยชน์ที่ จะได้รับจากห้องสมุด 
ภาพลักษณ์ห้องสมุดที่ให้บริการประชาชนในสายตาประชาชนโดยเฉพาะในท้องถิ่น ยังเป็นห้องสมุด
แบบเดิมคือสถานที่เก็บหนังสือ  เงียบสงัด  ยังไม่สามารถจูงใจหรือกระตุ้นความสนใจในวงกว้าง น้ามาสู่
แนวคิดการก่อต้ังห้องสมุดมีชีวิตในรูปแบบและบริบททองไทย 

      การก่อร่างสร้างความคิดอุทยานการเรียนรู้จึงเกิดทึ้นในลักษณะ “งานทดลองชิ้นใหญ่” เพื่อตอบ
โจทย์ส้าคัญทองประเทศไทยเร่ืองการอ่าน หนังสือและห้องสมุด  โดยมีโจทย์ระดับชาติ โจทย์ระดับท้องถิ่น 
และโจทย์ทองคนท้างานที่ชัดเจนเพื่อร่วมแก้ปัญหาทองสังคมไทยทั้งด้านการศึกษาและสังคม การร่วมสร้าง
สังคมการเรียนรู้  โดยมีนโยบายระดับชาติเป็นเคร่ืองมือก้ากับและได้รับการสนับสนุนส่งเสริมอย่างจริงจัง 
ท้าหน้าที่เป็น “ข้อต่อเติมเต็ม” หรือ “ข้อต่อของสังคม”  สร้างเสริมงานที่ทาดอยู่ และพัฒนาสู่การเป็น  
“ต้นแบบ”  ห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมจนเป็นที่ประจักษ์ 
 

2. สู่แนวคิดห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้ 

 2.1  ห้องสมุดท่ีเป็นมากกว่าห้องสมุด 

        จากโจทย์ทองสังคมไทยดังกล่าวที่จ้าเป็นต้องได้รับการแก้ไทอย่างเร่งด่วนและโดยแนวคิดที่ 
ต้องการสร้าง  “แหล่งปัญญาให้กับสังคมไทย”  และความมุ่งมั่นส้าคัญเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ทองสังคมไทย
ในรูปแบบต่างๆ โดยเสริมความรู้จากภายนอกเพื่อให้การเรียนรู้ในระบบได้รับการพัฒนาเร็วทึ้น น้าไปสู่การ
ก่อต้ังองค์กรเพื่อส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้และเผยแพร่วิชาการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่   26 มีนาคม 
พ.ศ.2546  ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส้านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  (องค์การมหาชน) และ
หลักการจัดตั้งอุทยานการเรียนรู้เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ทันสมัย ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่ 13 
มกราคม พ.ศ. 2547 และพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส้านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)  
สังกัดส้านักนายกรัฐมนตรี  ซึ่งได้ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2547  
ส้านักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) หรือที่รู้จักกันแพร่หลายว่า “ทีเคปาร์ค”  จึงได้รับการจัดตั้งทึ้นตาม
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นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต เป็นองค์กรในสังกัดส้านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (มหาชน) ซึ่งมี
ส่วนงานภายในซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอีก 5 ส่วนงาน ที่ท้างานส่งต่อสอดรับกัน ด้วยการใช้ความคิด
สร้างสรรค์ท้าสินค้าและบริการให้เกิดความแตกต่าง มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งจะน้าพาเศรษฐกิจไทยให้ก้าว
ทึ้นสู่ความเป็นประเทศชั้นน้าทั้งในภาคเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และเป็นพลังทับเคลื่อนสังคมไทยให้เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ สอร.ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันท่ี 24 มกราคม พ.ศ. 2548 และต่อมาได้ควบรวมกับ
ศูนย์กลางการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ (NICT) เมื่อ ตุลาคม พ.ศ. 2548 ท้าให้เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างครบ
วงจร โดยมีพันธกิจ วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป็นแหล่งการเรียนรู้  ร่วมสร้างสรรค์สังคมการเรียนรู้ โดยเน้น
การปลูกฝังและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การคิด การแสวงหาความรู้ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตในบรรยากาศ
การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ทันสมัย การพัฒนานวัตกรรม ผลผลิตหรือชิ้นงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่ม
เด็กและเยาวชน  โดยในระยะแรกตั้ง กลุ่มเป้าหมายหลักคือเยาวชนซึ่งเป็นวัยรอยต่อทองการเป็นเด็กไปสู่การ
เป็นผู้ใหญ่ และต่อมาได้ทยายไปถึงกลุ่มเด็กและครอบครัวตามผลการศึกษาวิจัยและหลักวิชาการเกี่ยวกั บ
จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น พฤติกรรมการเรียนรู้ และการเลียนแบบ ซึ่งระบุว่า ในทางจิตวิทยาพบว่าหากสิ่งที่
ผู้ใหญ่สอนและสิ่งที่ผู้ใหญ่ปฏิบัติมีความทัดแย้งกัน เด็กจะท้าตามในสิ่งที่ผู้ใหญ่ปฎิบัติ ซึ่งมีความสอดคล้อง
กับการค้นพบใหม่ในทางประสาทวิทยาศาสตร์ นั่นคือการค้นพบเซลล์กระจกเงาในสมองทองมนุษย์ การ
ค้นพบนี้ท้าให้รู้ว่าวิธีเรียนรู้ที่ส้าคัญที่สุดทองมนุษย์คือ  การเรียนรู้ด้วยการเลียนแบบ พฤติกรรมทางสังคม 
ทักษะทางสังคม ทักษะทางภาษา ทักษะทางอาชีพ หรือแม้แต่ทักษะในการด้ารงชีวิตประจ้าวัน ต่างเรียนรู้
ผ่านการเลียนแบบทั้งสิ้น  (กลุ่มบริษัทรักลูก  2553: 7) และสอดคล้องกับผลการวิจัยสถานการณ์การอ่านและ
ดัชนีการอ่านทองไทยปี 2552  มีท้อเสนอแนะให้ผู้ใหญ่ในครอบครัวควรปฏิบัติเป็นแบบอย่างในการอ่านให้
เด็กๆ และเยาวชนได้ศึกษาและซึมซับพฤติกรรมดังกล่าวจนกลายเป็นการพัฒนานิสัยการอ่านทองตนเองอีก
ทางหน่ึง (วรรณี แกมเกตุ และสุเทพ บุญซ้อน  2553:13) ดังนั้นการพัฒนาผู้ใหญ่ ให้รักการอ่านและครอบครัว
นักอ่านจึงมีบทบาทส้าคัญในการสร้างนิสัยรักการอ่านให้แก่เด็กและเยาชนได้อย่างยั่งยืน 

        การจัดวางต้าแหน่ง ในเร่ืองบทบาทและทอบเทตหน้าที่ทองสอร. อย่างชัดเจน มีความส้าคัญต่อ 

 การก้าหนดทิศทางการบริหารจัดการและการด้าเนินงานทองสอร. ในเร่ืองห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยาน 

 การเรียนรู้  ทั้งในบทบาททองผู้สร้างแรงบันดาลใจ ทัศนคติ ความต้องการที่จะอ่าน คิดและเรียนรู้ เป็นผู้ 
 กระตุ้น หรือตัวกลางที่ท้าให้เกิดการปฏิบัติ พฤติกรรมเพื่อการเรียนรู้ เป็นแหล่งศึกษาต้นแบบ วิธีการ 

 สร้างสรรค์การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ เป็นแบบอย่างหรือต้นแบบห้องสมุดมีชีวิตและวิธีการเรียนรู้ และ  

 เป็นผู้ฝึกอบรมให้กับผู้ฝึกหรือผู้บริหารการเรียนรู้และห้องสมุดมีชีวิต  
.  2.2  ท่ีมาของแนวคิดห้องสมุดชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้ 

.         จากโจทย์ที่ถูกก้าหนด ได ้“จุดประกายความคิด” “แรงบันดาลใจ” ส้าคัญน้าไปสู่การ
พัฒนาแนวคิดและการปฏิบัติอันน้ามาสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นกระบวนการ  ที่มาทองแนวคิดในการ
จัดตั้งห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้อาจจ้าแนกเป็น 4 ประเด็นส้าคัญ ดังนี ้ 
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)       2.2.1  นโยบายของรัฐ จากมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มกราคม  พ.ศ. 2547 ได้ให้
ความเห็นชอบหลักการจัดตั้งอุทยานการเรียนรู้  ซึ่งน้ามาสู่หลักการ กรอบแนวความคิดและรูปแบบการ
จัดตั้งอุทยานการเรียนรู้ การจุดประกายความคิดและพัฒนาสู่แนวคิดห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการ
เรียนรู้โดยเน้นการเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยในระดับมาตรฐานสากล  มีความสวยงามด้วย
สถาปัตยกรรมผสมผสานความเป็นไทยกับสากล มีสื่อการเรียนรู้ที่  “มากกว่าหนังสือ”  มีความ
หลากหลายและความสะดวกแก่ผู้รับบริการในลักษณะ “ซุปเปอร์มาเก็ตความรู้”  มีการจัดกิจกรรมที่
สร้างสรรค์  ใช้เทคโนโลยีเชื่อมโยงเครือท่าย กระจายความรู้  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการปลูกฝังและ
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้ การเรียนรู้ การ
แสดงออก การใช้ประสบการณ์ การพักผ่อนหย่อนใจ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทองชีวิตในสังคม
อย่างเต็มที่และมีคุณค่าโดยมีรูปแบบการบริหารจัดการ และการด้าเนินงานห้องสมุดแนวใหม่ที่ให้
เอกชนมีส่วนร่วม 

                  2.2.2 การตกผลึก การหลอมรวมความรู้ ประสบการณ์ แรงบันดาลใจและความมุ่งมั่นทอง
กลุ่มผู้ก่อตั้งและผู้บริหารสอร. ที่มีภาวะผู้น้า เทคนิคการบริหารจัดการ การประสานงาน โดยเฉพาะคณะ
กลุ่มผู้ก่อตั้งหรือผู้ท้างานรุ่นบุกเบิกล้วนเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์และได้รับแรงบันดาลใจในเร่ือง
การอ่าน ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้จากต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศฝร่ังเศส ได้แก่ ศูนย์ท้อมูล จอร์จ 
ปอมปิด ู  ซึ่งคณะผู้ก่อต้ังหลายท่านส้าเร็จการศึกษา รวมถึง กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ที่มีพื้นความรู้ 
ประสบการณ์ในสาทาอาชีพต่างๆ  เช่น  นักบริหาร  นักธุรกิจ  ครู อาจารย์  นักวิชาการ นักวิชาชีพ 
นักวิจัย นักการศึกษา สถาปนิก แพทย์  ศิลปิน นักเทียน นักดนตรี วิศวกร  ทั้งจากภาครัฐ  ภาคเอกชน  ทั้ง
ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  รวมถึง เด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ ทุกเพศ ทุกวัย สมาคมหรือองค์กร
พัฒนาเอกชนประเภทสร้างสรรค์สังคม (เอ็น จี โอ)  มีบทบาททับเคลื่อนในเร่ืองการอ่าน หนังสือและ
ห้องสมุดมาแล้ว  ได้มีส่วนร่วมรวมพลังความคิดและจินตนาการ  ท้าให้เกิดพลังทับเคลื่อนที่เป็น
รูปธรรมและส้าเร็จได้ด้วยการท้างานเป็น “เครือข่าย”  
                 ห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้ แหล่งสร้างเสริมปัญญาทองสังคมไทย “ห้องสมุด
มีชีวิตส าหรับวัยรุ่น” แห่งแรกจึงเกิดทึ้นจาก การ “ตกผลึก” ทองประสบการณ์ทองคณะผู้ก่อต้ัง การ
หลอมรวมความรู้  ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่หลากหลาย  มี“ความใฝ่ฝันและแรงบันดาลใจ”  
ร่วมกัน การท้างานเป็นทีม การท้างานเป็นเครือท่าย  และยึดหลักการท้างานด้วยใจ  มีความเท้าใจ เห็นอก
เห็นใจกัน  สร้างบรรยากาศการท้างานอย่างสร้างสรรค์ เป็นกัลยาณมิตร  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  
แบ่งปันประสบการณ์ เปิดโอกาสให้กัน โดยเฉพาะการแสดงความคิดเห็นได้อย่างกว้างทวาง  มคีวาม
มุ่งมั่นไปสู่เป้าหมายเดียวกัน  คือการพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ทองเยาวชนไทยอย่าง
ต่อเนื่องและกว้างทวาง ให้สามารถก้าวท้ามรอยต่อทองวัยเด็กสู่วัยผู้ใหญ่   
     2.2.3 การวิจัย จากแนวคิด ”ทีเค คือการทดลองชิ้นใหญ่”  ห้องสมุดมีมีชีวิตรูปแบบอุทยาน
การเรียนรู้จึงได้รับการพัฒนาแนวคิด เทคนิค วิธีการผ่านการศึกษา ค้นคว้าหาท้อมูลและค้าตอบโดย
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กระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบและตามหลักวิชาการ ในรูปแบบและวิธีการต่างๆ เป็นต้นว่า  การศึกษา
หาท้อมูลจากเอกสาร  การส้ารวจความคิดเห็น การประชุมระดมความคิด การจัดสนทนากลุ่มเพื่อส้ารวจ
ความต้องการทองกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด  การรับฟัง
ความคิดเห็นทองนักวิชาการ รวมทั้งผู้รู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านต่างๆ ที่เกี่ยวท้อง  มีการจัดท้า
ฐานท้อมูล พฤติกรรมการใช้ชีวิตทองเด็กและเยาวชนในกรุงเทพและปริมณฑลเพื่อให้ได้ท้อมูล
ประกอบการตัดสินใจ เร่ิมตั้งแต่การวางแผนเริ่มด้าเนินโครงการจัดต้ัง และในการด้าเนินงาน/โครงการ
แต่ละทั้นตอน  โดยเฉพาะในช่วงก่อตั้งได้เก็บเกี่ยวประเด็นเร่ืองสังคมไทยยังทาดพื้นที่สาธารณะเพื่อการ
เรียนรู้ (Public learning space) คนไทยทาดนิสัยใฝ่รู ้ใฝ่เรียน และรักการอ่าน จึงเกิดแนวคิดการมีพื้นที่
สาธารณะเพื่อการเรียนรู้ส้าหรับวัยรุ่นในสังคมไทย ซึ่งภายหลังจากการศึกษาแนวคิดและรูปแบบการจัด
พื้นที่สาธารณะเพื่อการเรียนรู้ ผนวกกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและวิถีชีวิตทองสังคมไทย  เช่น ร้าน
กาแฟมีที่อ่านหนังสือ จึงเป็นที่มาทองห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้ ซึ่งมีรูปแบบการจัดพื้นที่
แนวใหม่ ทันสมัย “แหวกกฎ”สถานที่ “เรียนแบบไม่รู้สึกว่าสอน” เพิม่พื้นที่การอ่านกิจกรรมใหม่ๆ 
เกิดทึ้น และดนตรีแนวใหม่แต่แฝงความเป็นไทย 

                ผลการวิจัยจากงานวิจัยที่หลากหลาย ทั้งการวิจัยศึกษา ค้นคว้าจากเอกสาร  การวิจัยเชิงส้ารวจ  
การวิจัยประเมินผล การวิจัยและพัฒนา หรือผสมผสานวิธีวิทยาต่างๆ ทั้งที่ด้าเนินการโดยบุคลากรทอง
องค์การและโดยที่ปรึกษาภายนอก  ได้ถูกน้ามาใช้ “เป็นเข็มทิศชี้ทาง” ก้าหนดทิศทางการบริหารจัดการ
การตัดสินใจในการด้าเนินงานด้านต่างๆ  ทองการด้าเนินงานห้องสมุดมีชีวิต รูปแบบอุทยานการเรียนรู้ 
น้ามาสู่ความแปลกใหม่ เป็นต้นว่า ด้านสถานที่ โครงสร้างทางกายภาพ การออกแบบอาคารสถานที่  การ
ประหยัดพลังงาน  การสร้างบรรยากาศทันสมัย ผ่อนคลาย สบาย ร่มรื่น ให้ความรู้และมีมากกว่าความ
เป็นห้องสมุด เป็นแหล่งรวมกิจกรรมต่างๆ การคัดสรรเนื้อหาสาระและสื่อ ทั้งในรูปทองหนังสือ ดนตรี 
ภาพยนตร์ สื่อมัลติมีเดียและกิจกรรม การก้าหนดหัวท้อ เนื้อหา รูปแบบและตารางกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่าน   
     การพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้จึงอยู่บนพื้นฐานทองกระบวนการวิจัย  
ผลงานและประสบการณ์การท้างานหรือภาคปฏิบัติเปรียบเป็นเสมือนด้ายเส้นนอน โดยมีการวิจัยเป็น 
“ด้ายเส้นยืน” ท้าให้เกิดองค์ความรู้เกี่ยวกับห้องสมุดมีชีวิตบนพื้นฐานทองหลักวิชาการ ต้ังแต่ยังเป็น
แนวคิดจนถึงก่อร่างสร้างเป็นห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในปัจจุบัน และยังสามารถทยาย ถ่ายทอดเป็นองค์
ความรู้ได้ในที่สุด 

    2.2.4 การศึกษาดูงาน การแสวงหาความรู้และเรียนรู้จากประสบการณ์   คณะผู้ก่อตั้งและ
ผู้เกีย่วท้อง นอกจากจะป็นผู้มีประสบการณ์และได้รับแรงบันดาลใจในเร่ืองการอ่าน ห้องสมุดและแหล่ง
เรียนรูแ้ล้ว  ในช่วงการก่อตั้ง  ก็ยังได้แสวงหาความรู้โดยการไปศึกษาดูงานห้องสมุดในต่างประเทศที่มี
พัฒนาการ ความก้าวหน้าและประสบความส้าเร็จมาแล้ว เช่น  ประเทศฝร่ังเศส  ประเทศอังกฤษ ประเทศ
ญ่ีปุ่น และโดยเฉพาะประเทศสิงคโปร์ซึ่งท้าให้เกิดแนวคิดห้องสมุดในศูนย์การค้าและการบริหารจัดการ
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แบบเอกชน และน้ามาปรับเปลี่ยนประสบการณ์และวิธีการจากนานาประเทศเท้ามาปรับใช้ในกรอบ
เงื่อนไทและความต้องการในสังคมไทย 

                การศึกษาดูงานและการอบรมได้ใช้เป็นต้นแบบส้าหรับการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวท้องใน
ระยะเวลาต่อมา ดังจะเห็นได้จากการก่อตั้งอุทยานการเรียนรู้ในส่วนภูมิภาค คณะกรรมการผู้ก่อตั้ง
อุทยานการเรียนรู้ ได้มีการเตรียมการโดยไปศึกษาดูงานและเท้าร่วมอบรมหลักสูตรบริหารจัดการ ซึ่งจัด
โดยคณะกรรมการหอสมุดแห่งชาติสิงคโปร์  ตัวแทนคณะกรรมการคัดเลือกเนื้อหาสาระทั้ง 3 ด้านทอง
อุทยานการเรียนรู้ ยะลา เดินทางมาศึกษาดูงานอุทยานการเรียนรู้ส่วนบริการต้นแบบกรุงเทพฯ เพื่อให้
เท้าใจรูปแบบการด้าเนินงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อการคัดเลือกเนื้อหาสาระที่เหมาะสม 

           2.3 องค์กรท่ีสร้างปัญญาให้สังคม 

                    สอร. เป็นองค์กรที่สร้างปัญญาให้สังคมไทย ในเร่ืองการอ่าน การเป็นแหล่งเรียนรู้ และ
ต้นแบบห้องสมุดมีชีวิต  ตามภารกิจ บทบาทและทอบเทตหน้าที่  ผ่านกระบวนการการสร้างความรู้ การ
ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้  การต่อยอดความรู้ ความคิดและจินตนาการ  การส่งเสริมการอ่านและการ
เรียนรู ้
                2.3.1 ด้านการสร้างความรู้ การพัฒนาองค์ความรู้ทองสอร. ด้าเนินการผ่านการวิจัยและพื้นที่
บริการจากการจัดกิจกรรม จ้าแนกกรอบแนวคิดได้หลายแนวทางตามวิธีการสร้างความรู้หลักจ้าแนกได้
เป็นสองกลุ่ม คือ การสรา้งความรู้จากการวิจัย และการสร้างความรู้จากการจัดกิจรรมทางวิชาการ   
                   การสร้างความรู้จากการวิจัย  ถือว่าเป็นรากฐานส้าคัญทั้งในการน้ามาใช้ในการพัฒนาองค์
ความรู้ห้องสมุดมีชีวิตตามหลักวิชาการอย่างต่อเนื่อง ทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติ  ท้าให้เกิดเป็น องค์
ความรู้ที่มีรากฐานแท็งแกร่งบนพื้นฐานและกระบวนการวิจัย  สอร. ได้สนับสนุนให้เกิดการศึกษาวิจัย
ประเด็นส้าคัญเกี่ยวกับการอ่าน และการบริหารจัดการห้องสมุดมีชีวิต อาทิ การศึกษาวิจัยเพื่อรวบรวม
เทคนิคการส่งเสริมการอ่านส้าหรับเยาวชนแต่ละกลุ่ม (เด็กแรกเกิด เด็กประถม วัยรุ่น เด็กกลุ่มพิเศษ เช่น 
เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เด็กกลุ่มแอลดี และออทิสติก)  การศึกษาวิจัยเร่ือง นโยบายส่งเสริม
การอ่านทองไทย ศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศ การศึกษาวิจัยเร่ือง ทัศนคติและพฤติกรรมการอ่าน
ทองคนไทย การศึกษาวิจัยสถานการณ์การอ่านและดัชนีการอ่านทองไทย (Reading Index)  ท้าให้ได้
องค์ความรู้เกี่ยวกับการอ่าน  น้ามาพัฒนาการบริหารจัดการและการจัดกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิตอย่างครบ
วงจร  
                       การสร้างความรู้จากการจัดกิจกรรมทางวิชาการ เป็นการสร้างความรู้จากการถอดบทเรียน 
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และน้าไปสู่การผลักดันเป็นท้อเสนอเชิงนโยบาย ก้าหนดนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ผ่านหน่วยงานที่รับผิดชอบ และการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมที่ส้าคัญ คือ TK Forum  

เป็นเวทีกลางในการระดมความคิด แลกเปลี่ยนความเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวท้องทั้งภาครัฐ และเอกชนใน
ประเด็นที่เกี่ยวท้อง สัมพันธ์กับหนังสือและการอ่าน โดยหวังให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม ทั้งในแง่ทองการ
พัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชน ให้มีนิสัยรักการอ่าน การแสวงหาความรู้ และการพัฒนาสังคมไทยไปสู่
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สังคมฐานความรู้ อันสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่ งภูมิ
ปัญญา  

                         นอกจากนี้การสร้างความรู้ยังจ้าแนกตามลักษณะทองความรู้ในมุมมองทองการจัดการ
ความรู้ได้เป็นความรู้ในตัวบุคคล และความรู้ที่บันทึกไว้ในรูปสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์   และการจ้าแนกตามสาระอย่างกว้างๆ เป็นเร่ืองการอ่าน  การบริหารจัดการและการจัด
กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตและสังคม  
              2.3.2 ด้านการถ่ายทอด และการเผยแพร่ความรู้ ลักษณะเฉพาะทองการถ่ายทอดและเผยแพร่
ความรู้ทองสอร. เน้นผ่านกิจกรรมหลักสี่ด้าน ได้แก่  กิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้  กิจกรรม
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิต และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเสริมทักษะ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   โดยมีการก้าหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน  อาจจ้าแนกอย่างกว้างๆ  ได้
ดังนี้    
                         กลุ่มเพื่อนร่วมงานหรือทีมงาน โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์จากการ
บริหารจัดการ  การด้าเนินงาน  การจัดกิจกรรมและโครงการ ทั้งในกลุ่มผู้บริหาร กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน และ
กลุ่มบุคลากรทั้งส้านักงานในรูปการประชุมกลุ่มผู้บริหาร  การประชุมสัมมนาบุคลากรทั้งส้านักงาน   
                        กลุ่มผู้ใช้บริการ/กลุ่มเป้าหมาย รวมถึงเด็ก เยาวชนและผู้สนใจทั่วไป   เป็นกิจกรรมเชิง
บูรณาการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนสามารถสร้างผลงานจากการผสมผสานศิลปะ 
วัฒนธรรม และเทคโนโลยี  และผสมผสานความเป็นไทยกับสากล เช่น  การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้เยาวชนที่สนใจท้าสื่อเกมเสมือนจริงโดยเน้นเนื้อหาทองความเป็นไทย โดยมีการสืบค้นท้อมูล
ความเป็นไทย  และมีจินตนาการทองตนเอง  การจัดท้า “Read Me E-gazine”  นิตยสารออนไลน์ โดย
ฝีมือสร้างสรรค์จากกลุ่มเยาวชนนักเทียน ซึ่งมีการลงมือปฏิบัติจริง โดยมีบรรณาธิการนักเทียนมืออาชีพ
ร่วมเป็นบรรณาธิการรับเชิญผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาร่วมกิจกรรม  

                         กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน นักวิชาการ นักวิชาชีพ ครู อาจารย์ บรรณารักษ์ นักศึกษา เครือข่าย  และ
ผู้สนใจ เป็นการถ่ายทอด และเผยแพร่องค์ความรู้ในการบริหารจัดการ “ห้องสมุดมีชีวิต”  ให้กับ
หน่วยงานหรือท้องถิ่นที่สนใจ โครงการที่ส้าคัญ ได้แก่ “โครงการอบรมและประกวดห้องสมุดมีชีวิต 

(TK park Living Library Award)” มีกลุ่มเป้าหมายคือห้องสมุดทั่วประเทศที่ให้บริการแก่ประชาชน 
โครงการนี้ได้เร่ิมด้าเนินการจัดทึ้นเป็นคร้ังแรกเมื่อ พ.ศ. 2549 และจัดต่อเนื่องใน พ.ศ. 2551 และ 2553  
เป็นส่วนหนึ่งทองการด้าเนินการตามยุทธศาสตร์ส้าคัญประการหนึ่งทอง สอร. คือการเป็นหน่วยงานที่
สนับสนุนกลไกโครงสร้างการศึกษาพื้นฐาน การกระตุ้น ส่งเสริมและสนับสนุน ให้หน่วยงานต่างๆ เห็น
ความส้าคัญและเกิดการพัฒนาห้องสมุดเป็นแหล่งค้นคว้า แสวงหาความรู้ ส้าหรับเยาวชนและประชาชน
ในชุมชน ให้เป็น  “ห้องสมุดมีชีวิต”  โดยมีเอกลักษณ์และความงดงามในแบบเฉพาะตนตามบริบททาง
สังคมวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน  เพื่อเป็นรากฐานส้าคัญในการสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้   กิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์และส่งต่อประกายความคิดทอง 
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“ห้องสมุดมีชีวิต” และนวัตกรรมการบริหารจัดการทองอุทยานการเรียนรู้ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้
เยาวชนและประชาชนเกิดการแสวงหา สั่งสมความรู้ และรักการเรียนรู้ตลอดชีวิต จากแหล่งความรู้ต่างๆ 
ในชุมชนมากทึ้น มีรูปแบบเน้นการถ่ายทอดความรู้โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการ การน้าความรู้ที่ได้จาก
การอบรมไปด้าเนินการพัฒนาและปรับปรุงห้องสมุดทองตนเอง และการประกวดห้องสมุดมีชีวิต 

    นอกจากนี้ยังมีการวางแผนด้านรูปแบบกิจกรรมการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ซึ่งมี
ความหลากหลาย เช่น การจัดนิทรรศการ การเชิญวิทยากรที่มีชื่อเสียงทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ
มาบรรยาย การฝึกอบรม การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนา  เสวนา อภิปราย  การแสดง
ประกอบการบรรยาย และสาธิต เช่น TK Talk, TK  Workshop, TK  Show, TK  Special  โดยพิจารณา
กลุ่มเป้าหมาย เนื้อหาสาระและระยะเวลาทองการจัดกิจกรรม ในส่วนการบริหารจัดการกิจกรรมมีทั้งที่
หน่วยงานสร้างและบริหารการจัดกิจกรรมเอง ร่วมจัดกิจกรรมกับหน่วยงานและเครือท่ายทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

                  ด้านสื่อที่ใช้ในการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ มีทั้งสื่อบุคคลซึ่งเป็นบุคล ากรทอง
สอร. ผู้ทรงคุณวุฒิ เครือท่ายทองสอร. ทั้งในส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น  สื่อสิ่งพิมพ์โดยเฉพาะหนังสือที่
รวบรวมองค์ความรู้ในการบริหารจัดการห้องสมุดมีชีวิต และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ซึ่ง
น้าเสนอในรูปคู่มือเพื่อให้ง่ายในการน้าไปปฏิบัติ นอกจากนี้ยังมีสื่อโสตทัศน์ สื่อดิจิทัล ทั้งในรูป
ออฟไลน์และออนไลน์โดยเฉพาะเว็บไซต์ทองสอร. เป็นแหล่งกลางการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวท้อง
ให้กว้างทวางและอ้านวยประโยชน์ต่อสังคมมากทึ้น 

      2.3.3 ด้านการต่อยอดความรู้ ความคิดและจินตนาการ  เน้นแนวคิด “การเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค์” การต่อยอดภูมิปัญญาด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ การต่อยอดความรู้ ความคิดและจินตนาการ 
เป็น “ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้” “เวทีการเรียนรู้” เป็นทางเลือกใหม่ทองการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างปัญญา
ให้สังคม โดยผสมผสานการเรียนรู้ตามอัธยาศัยกับการเรียนรู้ในระบบและนอกระบบ  ให้ได้รับการ
พัฒนาจนเกิดเป็นนิสัยใฝ่รู้และการเรียนรู้ตลอดชีวิต การต่อยอดความรู้และความคิดอาจด้าเนินการได้ใน
หลายลักษณะ เป็นต้นว่าการต่อยอดภูมิปัญญาด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ การต่อยอดองค์ความรู้โดยการ
วิจัยและน้าองค์ความรู้ที่พัฒนาทึ้น หรืออยู่ในคลังความรู้ ไปกระจาย ทยายผลและเพิ่มมูลค่าในด้านต่างๆ 
โดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการ การพัฒนา และการก้าหนดนโยบาย    
       2.3.4  ด้านการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ เป้าหมายส้าคัญทองกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
คือ  การสร้างแรงจูงใจ  สร้างแรงบันดาลใจ ให้ผู้เท้าร่วมกิจกรรม เกิดความต้องการแสวงหาความรู้ ค้นคว้า
ท้อมูลที่ลึกซึ้งด้วยตนเอง ต่อยอดจากสิ่งที่ได้สัมผัสจริงจากกิจกรรม  และได้พบชุดหนังสือและสื่อการ
เรียนรูท้ี่ห้องสมุดคัดสรรในเร่ืองที่เกี่ยวท้องเพื่อตอบสนองความสนใจทองทุกคนที่ห้องสมุด มีการท้าสื่อ
การเรียนรูใ้นรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อมัลติมีเดีย ที่กระตุ้นความสนใจ เช่น หนังสือหายาก 
ทองกรมศิลปากร รวบรวมเป็นคลังความรู้  มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ที่มี
การวางแผนการด้าเนินงานอย่างเป็นระบบ  โดยเน้นความสอดคล้องกับเทศกาลตามปีปฏิทินและ
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เหตุการณ์ส้าคัญทองบ้านเมืองและทองโลกที่ได้รับความสนใจในระดับชาติและระดับสากล เพื่อให้เด็ก
และเยาวชนได้ค้นพบความฝัน  ความสามารถและคุณค่าที่แท้จริงทองตัวเอง 

                การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้มีลักษณะและหลักการคือการใช้กิจกรรม
น้าไปสู่หนังสือดี  การอ่านและการเรียนรู้เป็นเป้าหมายหลัก  โดยหน่วยงานภาคีเครือท่ายทั้งภาครัฐและ
เอกชน รวมทั้งบุคคลที่มีชื่อเสียงให้ความร่วมมือ เป็นส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม แบ่งปันความรู้จาก
หนังสือดีซึ่งถือเป็นอาวุธทางปัญญา บ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ทองเด็ก เยาวชนผู้ใช้บริการ และ
ประชาชนเพื่อสร้างนักอ่าน นักคิด นักสร้างสรรค์ผลงานอันน้าไปสู่การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   3. เติมชีวิตให้ห้องสมุด 

 ห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้กระตุ้นให้เด็กและเยาวชนมีนิสัยรักการอ่าน รักการศึกษา
ค้นคว้า และแสวงหาความรู้อย่างสร้างสรรค์ตลอดชีวิต ด้วยการเติมชีวิตให้ห้องสมุดโดยเน้นความทันสมัย 
ความสวยงาม ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ความหลากหลาย ความสะดวก และความเคลื่อนไหว เป็น
การเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ใหม่ทองห้องสมุดโดยใช้องค์ความรู้ทางด้านจิตวิทยา พฤติกรรมศาสตร์  การ
เรียนรู้และศิลปะ และมีผู้ใช้บริการเป็นแกนกลางในการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตที่ เน้นผู้รับบริการเป็น
ศูนย์กลาง  ก่อให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก ช่วยเพิ่มคุณค่าและเป็นทางเลือกใหม่ทองเด็กเยาวชน
และครอบครัว ในลักษณะ “บ่มเพาะ เสาะหา พัฒนา เพื่ออนาคต” และท้าให้ “การไปห้องสมุดเป็นเร่ือง
เท”่  
 3.1 ความทันสมัย   ห้องสมุดมีชีวิตมุ่งเน้นความทันสมัยโดยรวมและในด้านกายภาพทอง
ห้องสมุดที่มีความทันสมัย แตกต่างและออกจากกรอบเดิมโดยเฉพาะด้านสีสัน การออกแบบตกแต่ง
สถานที่เน้นให้ห้องสมุดเป็นแหล่งจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิดการจัดพื้นที่แบบ
ผ่อนคลาย (relax  alert environment) การตื่นตัว ไม่มีทอบเทต ผสมผสานการเรียน การอ่านและการ
เล่น เป็นห้องสมุดแนวใหม่ แปลกตา เป็นสถานที่โล่งกว้าง ชั้นหนังสือโปร่งตา มีการจัดสรรพื้นที่แต่ละ
ส่วนได้อย่างเหมาะสมกับผู้ใช้บริการแต่ละกลุ่ม ได้ตามความสนใจ และตามวัตถุประสงค์ในการใช้ มีการ
ออกแบบเฟอร์นิเจอร์รูปแบบใหม่ทันสมัย เช่น การออกแบบรังผึ้งสีสดส้าหรับเด็ก  รวมถึงการใช้เส้น
วงกลม เส้นที่ไม่รู้จบ การใช้แสงและมุมในการจัดวาง เพื่อให้ “สะดุดตา” และ “ดึงดูด” ความสนใจให้
เกิดความต้องการเท้ามาสัมผัสบรรยากาศการเรียนรู้ภายใน สถานที่ดูอบอุ่น เต็มไปด้วยมิตรสหายที่รัก
การอ่าน มีมุมต่างๆ ให้เลือกนั่งเลือกใช้บริการ มีที่นั่งอ่านสบายๆ ที่นั่งเพื่อท้าการบ้านกับเพื่อน ที่นั่ง
นอนส้าหรับเด็กๆ และผู้ปกครองที่ต้องการน่ังสบายๆ แบบอยู่กับบ้าน  
       ความทันสมัยที่ส้าคัญยิ่งอีกประการหนึ่งคือ เนื้อหาสาระ ทองสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยใหม่ 
และล่าสุด ทั้งหนังสือ วารสาร นิตยสาร ดนตรี มัลติมีเดียทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  โดยเน้น
การมีให้บริการพร้อมกับร้านจ้าหน่ายหนังสือหรือหลังวางทายที่ร้านจ้าหน่ายหนังสือไม่นาน มีการพัฒนา
วิธีน้าเสนอที่ใหม่ “สด” ทันสมัย เป็นประจ้า ตรงตามรสนิยม ความพึงพอใจ ทันยุคและทันเหตุการณ์ 
การน้าเทคโนโลยีสารสนเทศ  “กระตุ้น”  และเพิ่ม  “พลัง”  การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ทั้งคอมพิวเตอร์และ
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อินเทอร์เน็ต  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เกมใหม่ๆ การพัฒนาห้องสมุดไอที  ห้องฉายภาพยนตร์ ชุมชน
ออนไลน์ หนังสือเสียง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ นิตยสารออนไลน์ และเว็บไซต์ที่ช่วยให้ผู้ใช้เท้าถึงเนื้อหา
สาระท้อมูลท่าวสารใหม่ๆ เป็นคนทันสมัยตลอดเวลา 

 3.2 ความสวยงาม  ห้องสมุดมีชีวิตให้ความส้าคัญกับความสวยงาม โดยเน้นความมี “สีสัน” การ
ออกแบบและการบริหารจัดการองค์ประกอบที่ลงตัว โดยเฉพาะรูปแบบทางกายภาพ อาคารสถานที่ การจัด
และออกแบบตกแต่งสถานที่ นับเป็น “จุดดึงดูด” ให้ผู้ผ่านไปมาเกิดความสนใจ สะดุดตา และน้าไปสู่การ
เท้ามาใช้บริการในสภาพแวดล้อมแห่งปัญญา บรรยากาศที่มีชีวิตชีวาทองการเรียนรู้  ที่นั่งที่ได้รับการ
ออกแบบ สวยงาม โดดเด่น มีรสนิยม ผนวกกับองค์ประกอบความสวยงามทองหนังสือ สื่อการเรียนรู้ที่จัด
น้าเสนอโดยแสดงให้เห็นปกที่สวยงาม รวมทั้งการใช้แสงและมุมในการจัดวาง บอกเล่าเร่ืองราวเนื้อหา
ทองหนังสือ เชิญชวนให้มีการหยิบจับ หยิบอ่าน  

 3.3 ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน  ห้องสมุดมีชีวิตให้ความสนุกสนาน เพลิดเพลินน้ามาซึ่ง
ความสุทและจุดประกายทองความต้องการอ่านอย่างต่อเนื่อง ท้ามกรอบคับแคบทองห้องสมุดแบบเดิมที่ถูก
ตีกรอบ เพื่อค้นพบความต้องการ ท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติใหม่ในเร่ืองการอ่าน ท้าให้การอ่าน
ให้ทั้งความรู้ ความสนุกสนาน ความเพลิดเพลิน น้ามาซึ่งความสุทอย่างแท้จริง  และห้องสมุดเป็นพลัง
เติมความสนุกสนาน เพลิดเพลินจากเนื้อหาสาระและกิจกรรมต่างๆ ให้กับเด็กและเยาวชน คนทุกวัย และ
ครอบครัว  จากการอ่าน การฟัง การปฏิบัติ การเท้าร่วมกิจกรรมที่จัดไว้ให้อย่าง”คนรู้ใจ” กระตุกให้ คิด 
ดู ฉงน  เกิดความต้องการ ในบรรยากาศที่สร้างสรรค์   มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้   การสื่อสารและ
สร้างสรรค์ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ท้าให้ห้องสมุดมีชีวิตเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและการไป
ห้องสมุดเป็นเร่ืองสนุกสนาน 

 3.4 ความหลากหลาย  ห้องสมุดมีชีวิตมีความหลากหลายทั้งในด้านเนื้อหาสาระ กิจกรรมบริการ 
เพื่อตอบสนองต่อวิถีชีวิต ความรู้ ความคิด และประสบการณ์ พฤติกรรม ความสนใจ และความต้องการที่
หลากหลายทองผู้ใช้แต่ละเพศแต่ละวัย ตามรูปแบบ วิถีชีวิตที่ต้องการ  ก้าวพ้นความจ้าเจ    อันน้ามาซึ่ง
ความเบื่อหน่าย  นอกจากนี้ห้องสมุดมีชีวิตไม่ใช่ห้องสมุดที่มีเพียงหนังสือ แต่มีสื่อการเรียนรู้     ท่ี
หลากหลายทั้งหนังสือ วารสาร นิตยสาร ซีดี วีซีดี  ดีวีดี ทั้งรูปแบบและเนื้อหา ต่างจากห้องสมุดอ่ืนที่มีแต่
หนังสือ มีหนังสือแทบทุกเร่ือง ดนตรีแทบทุกแนว มี “Mind room” ที่มีหนังสือเฉพาะด้านที่น่าสนใจ
มากและหาอ่านไม่ค่อยได้ในห้องสมุดทั่วๆ ไป และยืมกลับไปอ่านที่บ้านได้ และยังมีกิจกรรมหลากหลาย 
ทั้งรูปแบบ หัวท้อ เนื้อหาสาระ กิจกรรมด้านดนตรี คอมพิวเตอร์ ภาพยนตร์ การเสวนา การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ที่เชื่อมโยงกันระหว่างหนังสือ ดนตรี ภาพยนตร์ สื่อมัลติมีเดีย และกิจกรรมที่ตอบสนองความ
สนใจทองผู้ใช้ที่หลากหลาย  โดยมี “หนังสือเป็นแกน”  น้าไปสู่ความรู้ที่หลากหลาย       
  3.5 ความสะดวก  ห้องสมุดมีชีวิตเน้นการอ้านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ ครอบคลุมทั้งความ
สะดวกในการเท้าถึงด้วยตนเอง คือ สถานที่ตั้งอยู่ในใจกลางเมือง การคมนาคมสะดวก  อยู่ใน
ห้างสรรพสินค้า รวมทั้งการเท้าถึงด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ผู้ใช้สามารถค้นหารายการสื่อการเรียนรู้ทอง
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ห้องสมุดได้จากเว็บไซต์ทองห้องสมุด อ่านเนื้อหาสาระจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีคุณค่าหลายรายการได้
จากที่บ้าน ติดตามท้อมูลท่าวสาร ได้ทุกรูปแบบจากเครื่องมือสื่อสารสังคม  เช่น บล็อก  เฟซบุ๊ก เป็นต้น 
สะดวกต่อการได้รับท้อมูลท่าวสารต่างๆ ผ่านช่องทางเว็บไซต์  เอสเอ็มเอส แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์  
โปสการ์ด ความสะดวกยังรวมถึงการบริหารจัดการแนวใหม่ทองห้องสมุดมีชีวิตที่เน้นความรวดเร็ว การ
ลดทั้นตอน และการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว เวลาเปิด-ปิดห้องสมุดและการบริการที่เหมาะสมกับวิถี
ชิวิตทองชุมชน และผู้ให้บริการ บรรณารักษ์ผู้เป็น “บรรณน่ารัก” มีความเป็นมิตร เป็นกันเอง เหมือน
สมาชิกในครอบครัว เป็นเพื่อน “ห่วงใย” “ถามไถ่” “เอาใจใส่” อ้านวยความสะดวก  และรับฟังท้อคิดเห็น
จากผู้ใช้ตลอดเวลา 

 3.6 ความเคลื่อนไหว   ห้องสมุดมีชีวิตมีการท้างานเชิงรุกอย่างต่อเน่ือง เป็น “ห้องสมุดที่ไม่มีวัน
ตาย ห้องสมุดที่ไม่หยุดนิ่ง”  ความเคลื่อนไหวแสดงให้ปรากฏในลักษณะหรือรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระ สื่อการเรียนรู้ และกิจกรรมต่างๆ ที่หมุนเวียนปรับเปลี่ยนตามความต้องการทองผู้ใช้   ความ
เคลื่อนไหวเหล่านี้ผ่านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ถึงผู้ใช้ กลุ่มเป้าหมาย เครือท่าย ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ชุมชนและสังคม ในรูปทองท่าวสารในวงกว้างที่ปรากฏในสื่อมวลชน การสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ในองค์การและกับเครือท่าย มีการเจาะกลุ่มเป้าหมายที่แสดงถึง การทับเคลื่อน ท้าให้
เกิดผลสะท้อนกลับโดยการสื่อสารสองทาง เช่น การเท้าร่วมกิจกรรม การให้และรับฟังท้อคิดเห็นล้วน
เป็นความเคลื่อนไหวซึ่งน้ามาสู่การเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับความต้องการเพราะ
ห้องสมุดมีชีวิตจะต้อง ”อยู่ในสายตาทองผู้ใช้ ชุมชนและสังคม” ตลอดเวลา 

   ห้องสมุดมีชีวิต เติมชีวิตให้ห้องสมุดโดยเน้นความทันสมัย ความสวยงาม ความหลากหลาย 
ความสะดวก ความเคลื่อนไหว ดึงความสนใจในด้านต่างๆ มาผสมผสานกับสถานที่ตั้ง เปรียบเหมือน
การ “แต่งตัวให้ห้องสมุด” “ปลุกให้คนรู้สึกว่าห้องสมุดเป็นอาวุธทางปัญญา” ท้าให้เกิดต้นแบบ 
“ห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้”  ซึ่งก่อให้เกิดการเรียนรู้และการรับรู้แนวคิดในมิติต่างๆ ทั้ง
ในส่วนทองผู้ท้างาน เครือท่าย และผู้ใช้ เช่น “ศูนย์กลางการเรียนรู้ทองชุมชน” “แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต” 
“ศูนย์กลางการจัดกิจกรรม การแลกเปลี่ยนและแสดงผลงาน” “ห้องสมุดแห่งการเรียนรู้ พลังแห่งการ
พัฒนาสังคม” “แหล่งเรียนรู้ไร้ทอบเทต ไร้พรมแดน และไร้ทีดจ้ากัดในการเรียน” “แหล่งเรียนรู้ด้วย
ตนเอง” “ทางเลือกใหม่ในการเรียนรู้” “แหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้”   “แหล่งเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการปลูกฝังและ
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน” “แหล่งเรียนรู้ไม่รู้จบ” “แหล่งพบปะทองผู้ใฝ่รู้” “อาณาจักรนักอ่าน” “พื้นที่เปิด
ส้าหรับเยาวชน” “แหล่งเติมเต็มความรู้ จินตนาการ สร้างสรรค์ผลงาน”  น้าไปสู่การพัฒนากรอบแนวคิด
คุณลักษณะต้นแบบห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้ในมิติที่จุดประกาย กระตุ้นให้เกิดความ
สนใจและสร้างความต้องการการอ่าน หนังสือและการใช้ห้องสมุดให้เกิดทึ้นในกลุ่มเด็ก เยาวชนและ
ครอบครัว และส้าเร็จได้ด้วยการบริหารจัดการแนวใหม่ 
 

4. การบริหารจัดการแนวใหม่    
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              การบริหารจัดการเป็นกลไกส้าคัญที่ท้าให้การด้าเนินงานห้องสมุดมีชีวิตประสบความส้าเร็จ โดย
ใช้กลยุทธ์ในการบริหารจัดการแนวใหม่ตามกรอบยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับสบร. ซึ่งเป็นองค์กรต้นสังกัด 
ส้านักอุทยานการเรียนรู้รับผิดชอบพันธกิจการสร้างแหล่งเรียนรู้ ซึ่งเป็นแหล่งบริการองค์ความรู้รูปแบบ
ใหม่ที่สร้างสรรค์ และได้ก้าหนดยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์การด้าเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตาม
แนวทางการบริหารและด้าเนินงานที่เน้นวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ โดยมีการศึกษาวิจัยเพื่อหา
ท้อมูลประกอบ อันน้าไปสู่การก้าหนดแผนการด้าเนินงาน โครงการและกิจกรรมอย่างมีทิศทางที่ท้าให้การ
บริหารจัดการสอร. บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งองค์กร และการท้างานตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
ได้ก้าหนดไว้  สามารถก้ากับ ติดตามและประเมินผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้วิธีด้าเนินงานที่ดี
กว่าเดิมหรือง่ายทึ้น และสามารถปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป การบริหารจัดการแนวใหม่
ทองสอร. ครอบคลุมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม การสร้างความร่วมมือและเครือท่ายบุคคลและองค์กร 
การบริหารจัดการโครงการ  การบริหารจัดการปัญหา การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ การตลาด การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การใช้ศักยภาพจากแหล่งความรู้และความเชี่ยวชาญจากหน่วยงาน
ภายนอก และการติดตามและประเมินผล 

               4.1   การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  การออกแบบโครงสร้างและระบบบริหารองค์การตาม
กรอบยุทธศาสตร์ทองสอร. ก้าหนดโครงสร้างการจัดองค์การแบบแนวราบเพื่อความคล่องตัว ลดระดับชั้นการ
ปฎิบัติ ระดับชั้นและทั้นตอนไม่มาก  และมีกลไกส้าคัญคือการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเปิดโอกาสให้
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ทุกภาคส่วน และหน่วยงานที่เกี่ยวท้องร่วมคิด และอัตลักษณ์ทองสอร. คือ คนทั้ง
องค์การร่วมคิดร่วมท้าเพื่อการทับเคลื่อนทั้งองค์การ  
     การประชุม การบริหารภายในองค์การสร้างการมีส่วนร่วมโดยการจัดประชุมระดับผู้บริหาร
หน่วยงานย่อยและการประชุมบุคลากรทั้งหมดเป็นประจ้า โดยจัดประชุมระดับหัวหน้าก่อน และการประชุม
ทั้งองค์การ รับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย ให้ความส้าคัญกับทุกความคิด รับฟังอุปสรรค ปัญหา ทุกระดับ 
และร่วมแก้ไทปัญหา ท้าให้เกิดการสื่อสารสองทาง การถ่ายทอดความคิด การรับรู้ การร่วมคิด ร่วมท้า 
การบูรณาการการท้างานร่วมกัน การสร้างบรรยากาศการท้างานที่ส่งเสริมให้กล้าคิด กล้าพูด กล้าท้า น้าไปสู่
การสร้างความคิดสร้างสรรค์ทองบุคลากร  เปิดโอกาสที่จะได้รับแนวคิดใหม่ สร้างวัฒนธรรมองค์การที่มี
ความเป็นพี่น้อง ครอบครัวเดียวกัน นับเป็นวิธีพัฒนาผู้ปฏิบัติงานให้รู้จักคิด ตระหนักในความรับผิดชอบ 
และการมีส่วนร่วมในงานทององค์การ 

     การออกแบบงาน เป็นการคิด วิเคราะห์สภาพ ทั้นตอนและปัญหาทองการท้างานเพื่อหาแนวทาง 
การท้างาน  แบ่งงานอย่างสมเหตุสมผล ลดปัญหาการท้างานในต้าแหน่งเดิมนานๆ หรืองานประจ้าซ้้าๆ 
เพื่อให้เกิดการจูงใจ การสร้างความคิด การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการท้างาน โดยใช้วิธีการท้างานเป็น
ทีมและการหมุนเวียนงาน     
    การท างานเป็นทีม ความส้าเร็จทองการบริหารจัดการห้องสมุดมีชีวิตจ้าเป็นต้องท้างานอย่างบูรณา
การครบวงจร เกี่ยวท้องและต่อเนื่องกัน  อย่างเป็นระบบ  มีการบริหารจัดการด้าเนินงานในรูป
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คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะท้างาน  จากบุคคลหลายสาทาอาชีพ เช่น  คณะกรรมการส้านักงาน
อุทยานการเรียนรู้ คณะกรรมการที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการคัดเลือกหนังสือและสื่อ  คณะท้างานชุดคัดสรร
ดนตรี  โดยมีการก้าหนดงานหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจนเพื่อท้าให้งานบรรลุเป้าหมาย  เช่น  การ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ บรรณารักษ์ นักจัดการความรู้ท้างานประสานกับนักกิจกรรม ฝ่าย
ห้องสมุดมีชีวิตประสานกับฝ่ายกิจกรรมอย่างใกล้ชิด  เพื่อคัดเลือกหนังสือที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับแนวคิด
กิจกรรมในแต่ละโครงการ ตามที่ก้าหนด น้าไปจัดแสดงไว้ให้มีความโดดเด่นจากชั้นวางหนังสือทั่วไป ใน
การท้างานร่วมกัน อาศัยหลักมนุษย์สัมพันธ์ การรู้เรา รู้เทา การประสานสัมพันธ์ ส่งเสริมเกื้อกูลจุดอ่อนจุด
แท็งทองกันและกัน เพื่อให้งานทองกลุ่มและทีมงานด้าเนินด้วยดี การท้างานในลักษณะทีมงานช่วยให้เกิด
การยอมรับนับถือในผลงาน ความเป็นพี่น้อง สร้างสามัคคีระหว่างสมาชิกในทีมงาน รวมทั้งสร้างทวัญและ
ก้าลังใจ 

     การหมุนเวียนงาน  การหมุนเวียนงานเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการท้างาน
หลายฝ่าย ทั้งในฝ่ายและต่างฝ่าย ท้างานในลักษณะครอสฟังก์ชันทีม (cross  functional team) บุคลากรแต่
ละคนจะมีงานหลักซึ่งเป็นความช้านาญทองแต่ละคน แต่มีโอกาสร่วมปฏิบัติหน้าที่หลายงาน เพื่อเรียนรู้งาน 
เป็นการให้โอกาสปฏิบัติงาน การสร้างสรรค์ผ่านการปฎิบัติให้รู้จริง โดยมีหัวหน้าให้ค้าแนะน้า ร่วมท้างาน 
เช่น บรรณารักษ์ท้างานบริการ หมุนเวียนงานท้าหน้าที่จัดซื้อหนังสือและสื่อ ท้ารายการหนังสือ รวมทั้ง
ท้างานโครงการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านต่างๆ โดยหัวหน้าท้าหน้าที่ศึกษาหาความสามารถที่เด่นทอง
บุคลากรแต่ละคนให้ท้างานโดยใช้ความสามารถหรือจุดเด่นนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด และส่งเสริมให้
พัฒนาความรู้ความสามารถในส่วนนั้น  เป็นการสร้างศักยภาพทองบุคลากรให้รอบรู้ มีทักษะความช้านาญ
ตามความถนัด รวมทั้งเป็นการพัฒนาความสามารถในงานหลายด้าน เพื่อสามารถท้างานแทนกันได้ สร้าง
วัฒนธรรมการแบ่งปันความคิด ค่านิยมในภารกิจ โดยใช้ความสามารถหลักทองตนมาด้าเนินบทบาทหลัก
ทองตนและมีส่วนร่วมในงานทองทีมงาน   

             4.2  การสร้างความร่วมมือและเครือข่ายบุคคลและองค์กร แนวคิดเรื่องการสร้างความร่วมมือและ
เครือท่ายเพื่อทยายผลเป็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การด้าเนินงานทองสอร.ตั้งแต่ช่วงต้นทองการก่อตั้งอุทยาน
การเรียนรู้ TK park เพื่อให้ความคิด ร่วมเป็นเครือท่าย และเดินหน้าด้วยเครือท่าย เน้นการใช้ประโยชน์จาก
แนวคิดเครือท่ายบุคคลและองค์กรร่วมมือสนับสนุนการด้าเนินงานตามบทบาทหรือความ สามารถหลักทองตน 
และใช้ความสามารถหลักที่แต่ละองค์การมีอยู่มาด้าเนินบทบาททั้งทองตนเองและทองเครือท่าย เกิดเครือท่าย
พันธมิตรทองทุกภาคส่วนทองสังคม ทั้งภาครัฐ หน่วยงานเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน  ภาคประชาชน 
ชุมชนท้องถิ่น โรงเรียน วัด รวมทั้งบุคคล เด็ก เยาวชน  ครู อาจารย์ นักวิชาการ นักวิชาชีพ พัฒนาเครือท่าย
องค์ความรู/้กระจายความรู้ และสิ่งอ้านวยความสะดวกทางด้านการส่งเสริมการอ่าน/การแสวงหาความรู้อย่าง
สร้างสรรค์ทองประชาชน โดยทุกหน่วยงานเป็นก้าลังที่ร่วมคิด ร่วมท้า ร่วมมือกันสร้างสรรค์อุทยานการเรียนรู้
ให้เป็นแหล่งส่งเสริมปัญญาทองสังคม  
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 รูปแบบการด้าเนินการความร่วมมือ มีทั้งการท้าบันทึกท้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เท้าร่วม
โครงการ คือ ร่วมมือกันอย่างเป็นทางการ และร่วมกันโดยไม่มีการท้าบันทึกท้อตกลงกันทองผู้เท้าร่ วม
ท้างาน หรือความร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการ การสร้างเสริมความร่วมมือด้าเนินการโดย 1) ภาครัฐทั้ง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคหรือส่วนท้องถิ่น ช่วยสนับสนุนทรัพยากรและทับเคลื่อนกิจกรรม และ 2) ภาค
วิชาการ กลุ่มนักคิด นักวิชาการ และนักวิจัยที่มีความสนใจการเรียนรู้ในหลายด้านทั้งด้านเทคนิคการเรียนรู้ 
ด้านวัฒนธรรม ด้านชุมชน และด้านนโยบายสาธารณะ ช่วยสร้างเนื้อหาทางความรู้และฐานความรู้ ความ
ร่วมมือทั้ง 2 ส่วนประกอบไปด้วยบุคคลและองค์การที่เป็นหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน องค์กร มูลนิธิ 
สมาคมต่างๆ ร่วมมือกันเป็นทั้งลักษณะผู้รับและผู้ให้  โดยแนวคิด  Win-Win ทั้งสองฝ่ายต่างเป็นผู้ได้รับ
ประโยชน์ คือ ท้ามพ้นจากภาวการณ์แท่งทันที่มีผู้ชนะผู้แพ้ อันท้าให้มีการเรียนรู้จากกันและกันน้อย 
จุดเร่ิมต้นทองการเรียนรู้และการท้างานร่วมกัน ต้องค้านึงถึงภาพรวม โดยผลที่ได้มาพร้อมกับจิตส้านึกและ
รูปแบบการท้างานแบบกัลยาณมิตร มีความเท้าใจและมีความอดทนที่จะด้าเนินการต่อเนื่อง มีจิตบริการ 
ท้างานเคียงบ่าเคียงไหล่   เคารพวิถีชีวิตและความแตกต่าง การรับฟังความคิดเห็นและการเชื่อมโยงการ
ด้าเนินงานทององค์การให้เท้ากับกระแสความรับผิดชอบต่อสังคม  
 การด้าเนินงานเครือท่ายทีเค สอร.ได้ค้านึงถึงการทยายโอกาสการเท้าถึงแหล่งเรียนรู้และท้อมูลใน
รูปแบบอุทยานการเรียนรู้ให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนในภูมิภาค จึงได้ก้าหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
อุทยานการเรียนรู้โดยร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และก้าหนดพื้นที่เป้าหมายภูมิภาค ซึ่งแต่ละ
แห่งจะเป็นเสมือนแม่ท่ายทางปัญญาที่จะช่วยถ่ายทอดบทเรียนการจัดการเรียนรู้ให้กับพื้นที่ใกล้เคียง ภายใต้
บริบท วัฒนธรรมและความสนใจที่สอดคล้องกัน อุทยานการเรียนรู้ ยะลาเป็นอุทยานการเรียนรู้ภูมิภาคแห่ง
แรก ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง สอร. กับเทศบาลนครยะลา การเป็นเครือท่ายมีการท้าท้อตกลง
ร่วมกัน โดยระบุคณะท้างาน สถานที่ตั้ง แผนงาน และกรอบเวลาในการท้างานที่ชัดเจน ส่วนกลาง คือ 
อุทยานการเรียนรู้ สนับสนุนด้านด้าเนินงานให้อุทยานการเรียนรู้ภูมิภาคมีศักยภาพ โดยให้ค้าปรึกษา แนะน้า
ด้านต่างๆ ฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น สนับสนุนการวิจัย สร้างฐานท้อมูลท้องถิ่น เป้าหมาย ในจังหวัด และมีทั้ง
จากภูมิปัญญาทองคนรุ่นต่างๆ ในจังหวัดโดยประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วม มีความรู้สึกเป็นเจ้าทอง 

 รูปแบบการสร้างความร่วมมือและเครือท่าย อาจสรุปได้ว่าใช้หลักการ 3 P ประกอบด้วย 

 Public  องค์กรภาครัฐ และองค์กรอิสระ 

 Private  องค์กรภาคเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ 

 Partnership - การด้าเนินการความร่วมมือโดยมีการท้าบันทึกท้อความอย่างเป็นทางการ หรือไม่ 

  เป็นทางการ 

- การประชุมเพื่อแสวงหามติร่วมกัน 

- กิจกรรมและโครงการอันเป็นผลจากความร่วมมือกันท้างาน 

 4.3  การบริหารจัดการโครงการ การบริหารจัดการแนวใหม่ให้ความส้าคัญกับการบริหารจัดการ
โครงการ โดยบุคลากรรับผิดชอบจัดท้าโครงการหรือแผนกิจกรรม ที่ไม่ใช่การปฏิบัติงานประจ้า ซึ่งเป็น
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แนวทางในการปฏิบัติและประสานกิจกรรมโดยระบุทอบเทตงาน ความส้าคัญทองโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ทั้นตอนด้าเนินงานที่สัมพันธ์กับระยะเวลาที่ต้องใช้ด้าเนินงาน ทรัพยากรต่างๆ งบประมาณ และ
ผลประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รับจากความส้าเร็จทองโครงการ โดยการมอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบเป็น
เจ้าทองหรือหัวหน้าโครงการ และใช้บุคลากรที่เกี่ยวท้องจากแต่ละฝ่ายมาท้างานร่วมกัน ซึ่งแต่ละคนมีหน้าที่
ประจ้าที่ฝ่ายทองตนและต้องรับผิดชอบเป็นเจ้าทองโครงการ เป็นการเปลี่ยนบทบาทจากสมาชิกเป็นผู้จัดการ
โครงการ  โดยเป็นทั้งหัวหน้าและทีมงานโครงการทองเพื่อนร่วมงานด้วย  ลักษณะการท้างานแบบโครงการ
เป็นการ บูรณาการการมีส่วนร่วมตามเน้ืองานว่าเกี่ยวท้องกับงานใด ฝ่ายใด การเท้าร่วมโดยหลักเกี่ยวท้องกับ
หลายฝ่าย อาทิ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายเครือท่าย ฝ่ายกิจกรรม และฝ่ายห้องสมุด โดยทุกโครงการและกิจกรรมใดๆ 
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวท้องยึดในแนวคิดมีองค์ความรู้วิชาการ และมีหนังสือตามประเด็นหลักนั้นๆ เป็นองค์ประกอบ
ส้าคัญ  

   หลักการบริหารจัดการแบบโครงการเป็นการพัฒนาศักยภาพทองบุคลากรให้สามารถท้างานหลาย
ด้าน มีความสามารถในการบริหารจัดการ การท้างานเป็นทีม  สร้างภาวะผู้น้า  การคิดสร้างสรรค์  การ
ตัดสินใจ และการเพิ่มทีดความสามารถในการด้าเนินภารกิจในการทับเคลื่อนสู่เป้าหมาย  นอกจากนี้ยังได้
เรียนรู้การติดตามและประเมินผล การแก้ปัญหาร่วมกัน โดยทุกคนรวบรวม บันทึก ศึกษาความส้าเร็จ ไม่
ส้าเร็จ อุปสรรค ปัญหา แนวทางแก้ไทการบริหารจัดการโครงการเพื่อการสนทนาแลกเปลี่ยน เรียนรู้อย่าง
ต่อเน่ือง  ซึ่งเป็นการสร้างวัฒนธรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงาน การศึกษางานลักษณะต่างๆ การเรียนรู้
ร่วมกัน การสร้างความรับผิดชอบ การสร้างโอกาสให้แสดงวิสัยทัศน์ การจัดการ การคิดเชิงธุรกิจ กล้าคิด 
กล้าท้า ใช้ความรู้ความสามารถทองบุคลากรได้อย่างเต็มความสามารถ  
 4.4   การบริหารจัดการปัญหา แนวคิดท้าทายที่ว่า การพัฒนา คือการก้าวไปท้างหน้า การบริหาร
จัดการปัญหาที่เกิดจากสภาพการณ์การเปลี่ยนแปลง ผลกระทบจากสภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงานที่
คุกคามการด้าเนินงาน จนเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ การจัดการปัญหาที่แตกต่างกันไป 
จ้าเป็นต้องมีการบริหารจัดการปัญหาอย่างเหมาะสมและเป็นระบบ  โดยใช้ความรู้ความสามารถในการ
จัดการ และหากส้านักงานมีการเตรียมการในการบริหารความเสี่ยงไว้ ก็จะเป็นการช่วยป้องกันปัญหาได้ใน
ระดับหนึ่ง 

        กรณีศึกษาการเรียนรู้การบริหารจัดการปัญหา จากปัญหารุนแรงที่เกิดจากผลกระทบจาก
สภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงานที่อุทยานการเรียนรู้เผชิญ คือ สภาพความเสียหายจากเทม่าควันและน้้าจาก
การดับเพลิงที่เกิดกับหนังสือ คอมพิวเตอร์ และอาคารสถานที่ทองอุทยานการเรียนรู้จากเพลิงไหม้ห้าง
เซ็นทรัลเวิลด์ ท้าให้ไม่สามารถใช้เป็นแหล่งให้บริการได้ แต่ภารกิจการจัดบริการอย่างต่อเนื่องตาม
วัตถุประสงค์เป็นสิ่งส้าคัญ และเพื่อให้อุทยานการเรียนรู้และห้องสมุดมีชีวิตยังอยู่ ในความทรงจ้า การเปิด 

ตัวทอง  MINI -TK  เป็นรูปลักษณ์ทองห้องสมุดมีชีวิตทนาดเล็กแต่ย่อส่วนองค์ประกอบทองอุทยานการ
เรียนรู้ที่สามารถจัดบริการด้วยความหลากหลาย ความสวยงาม มีสีสัน ซึ่งเกิดทึ้นภายในระยะเวลาไม่ถึงสอง
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เดือนในอาคารเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น G เป็นท่าวสารผ่านสื่อมวลชนให้ถึงทุกคน โดยเฉพาะสมาชิก เป็นจุด ที่มี
ผู้ใช้บริการ บุคคลทั่วไปหลากหลายวัยเท้าใช้ พร้อมพลังใจให้กับห้องสมุด 

     การจัดการปัญหามีแนวทางและเทคนิคที่เหมาะสมกับลักษณะปัญหา  เช่น ผลกระทบจากการ
ผ่อนคลายจากกฎเกณฑ์ที่เท้มงวดทองห้องสมุด ท้าให้ผู้ใช้ทาดวินัยในการใช้ห้องสมุด จึงน้ามาใช้ถอดบทเรียน 
เพื่อให้เกิดบรรยากาศแห่งปัญญาและการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์  แก้ปัญหาความไม่รับผิดชอบในการใช้
สมบัติทองส่วนรวม โดยใช้การแสวงหาแนวร่วมเป็นแก๊ง TK Ranger ช่วยกันเก็บความเสียหายทองหนังสือ
และดูแลความสะอาด รวมทั้งชวนกันเล่มเกมแท่งกันเงียบเพื่อแลกกับดาวเด็กดีในสมุดบันทึกความดี พร้อม
หมวกสัญลักษณ์แก๊ง TK Ranger และกลุ่มละครรักษ์ห้องสมุด เป็นการรวมตัวกันทองเยาวชนที่เคยเท้าร่วม
กิจกรรม TK Workshop เป็นการแสดงละครสั้นเพื่อต้องการสื่อความรับผิดชอบช่วยกันดูแลห้องสมุดและ
รักษาหนังสือ เป็นวิธีการสอนโดยที่ผู้ถูกสอนไม่รู้ว่าก้าลังถูกสอน นอกจากนี้ ในสภาวการณ์เปลี่ยนแปลง
โครงสร้างองค์การ เปลี่ยนรูปแบบการบริหาร คณะกรรมการบริหาร เปลี่ยนต้าแหน่งงาน และงบประมาณ ที่
ลดลง อุทยานการเรียนรู้ก็ยังคงสามารถบริหารจัดการปัญหาปรับตัว ให้งานด้าเนินต่อเนื่องได้อย่าง บรรลุ
วัตถุประสงค์ โดยการศึกษาโครงสร้างใหม่ แบ่งงาน มอบหมายภารกิจตามสายงาน ฝ่าย และต้าแหน่งงาน
เหมาะสม วิธีการท้างานคงการท้างานเป็นทีม โดยการประชุมระดมความคิด ร่วมมือร่วมใจ คิดสร้างสรรค์ 
คิดนอกกรอบ บริหารการใช้งบประมาณตามความส้าคัญทองงาน 

 4.5  การสื่อสารและประชาสัมพันธ์  การบริหารจัดการด้านการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก
องค์การมีความส้าคัญต่อความส้าเร็จทองการบริหารจัดการ และช่วยสร้างบรรยากาศการท้างานที่ดีและมี
ประสิทธิภาพ การสื่อสารภายในเน้นการประสานงานและสร้างความเท้าใจอันดีต่อกัน    ส่วนการสื่อสารและ
การประชาสัมพันธ์ภายนอกองค์การมีความส้าคัญในการสร้างการยอมรับการเปิดตัวสอร. ให้เป็นที่รู้จัก และ
การสร้างพลังทับเคลื่อนสอร. โดยใช้สื่อเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่างหลากหลาย รวมทั้งการ
วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายทั้งลักษณะการใช้ชีวิต ความเชื่อ ความสนใจ เพื่อจัดกิจกรรมที่เนื้อหาสาระ รูปแบบที่
เหมาะสม สื่อเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์แต่ละชนิดจึงล้วนได้รับการออกแบบเพื่อการสื่อสาร
ความหมายให้เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างครบวงจร    
      การสื่อสารด้วยการใช้ภาษาที่สื่อความหมาย สร้างความสนใจและให้ความรู้สึกที่ผ่อนคลาย 
ถูกใจ เร้าใจ นับตั้งแต่ชื่ออุทยานการเรียนรู้ซึ่งสื่อถึงความสนุกสนาน มีความพยายามตั้งชื่อให้มีความโดด
เด่นออกมาเป็นการเรียนรู้ให้สื่อความหมายทองความสนุกสนาน นอกจากนี้เน้นการใช้ภาษาเดียวกันกับ
กลุ่มเป้าหมายในแต่ละช่วงวัย สร้างความสนใจและให้ความเป็นกันเอง เช่น ใช้ภาษาวัยรุ่นที่หวือ หวากับ
กิจกรรมจัดให้เด็กกลุ่มวัยรุ่น เพื่อสื่อสาร หรือสื่อสาระความคิดให้กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ ได้เรียนรู้อย่างมี
อรรถรส  ตัวอย่างชื่อที่ใช้เรียกแหล่งจัดกิจกรรม อาทิค้าว่า  เวทีลานสานฝัน บ่งบอกให้รู้ว่าเป็นที่ที่เยาวชนที่
ต้องการแสดงความสามารถทองตน สามารถมาแสดงได้ เป็นสถานที่เรียนรู้ผ่านการปฎิบัติจริง หัวท้อ
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กองก าลังปั้นฝันพบนักเขียน สื่อสารถึงรูปแบบกิจกรรมการคิด การเทียน เพื่อสาน
ฝันเป็นนักเทียน Movie Update เกาะติดหนามเตย กิจกรรมเกี่ยวกับภาพยนตร์ที่ก้าลังชนโรง Music Talk 
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คุยเล่นให้เป็นเพลง ส้าหรับกลุ่มวัยรุ่นและผู้ใหญ่ การอ่านในท่องโลกมิติการ์ตูน ใช้ค้าที่เฉพาะเจาะจง 
กระชับ ตั้งชื่อกิจกรรมที่สร้างความสนใจ จูงใจกลุ่มเป้าหมายให้ค้นหามาเท้าร่วม 

      การใช้สัญลักษณ์ที่สื่อความหมาย แสดงถึงเอกลักษณ์ทองสอร.  เป็นภาพเด็กก้าวเดิน แสดงความ
เคลื่อนไหว ก้าวหน้า อ่านอย่างสนุก การใช้เส้นวงกลมหมายถึงความรู้ที่เปลี่ยนแปลง และใช้เส้นไม่รู้จบ คือ 
การเรียนรู้ไม่รู้จบ ที่น่ังอ่านสีแดง แสดงถึงความสดใส ความสนุกสนาน มีชีวิต การออกแบบโครงสร้างภายใน
ส่วนที่ให้บริการทองอุทยานการเรียนรู้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อสื่อสารความเป็นแ หล่งเรียนรู้ในทุกส่วน อาทิ
รูปแบบทองการออกแบบตกแต่งภายใน สิ่งอ้านวยความสะดวก เฟอร์นิเจอร์ ป้ายสัญลักษณ์  เน้นการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ที่เท้าถึงกลุ่มวัยรุ่น    
      อุทยานการเรียนรู้ใช้กลยุทธ์การวางแผนการวางต้าแหน่ง (positioning  strategy) ในแต่ละ
ระยะ และวางกิจกรรมการเปิดตัวภาคีด้านต่างๆ โดยใช้สื่อสารนานาชนิดเพื่อสามารถปรับรูปแบบทอง
กิจกรรมและเสนอผลทองการท้ากิจกรรมต่อสาธารณชนได้อย่างต่อเนื่องและชัดเจน   และมีการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ท้อมูลท่าวสาร กิจกรรมถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความ
เท้าใจอันดีในสังคมโดยใช้วิธีการที่หลากหลาย อาทิ การแถลงท่าวเปิดตัว การเสนอท่าวผ่านสื่อมวลชน  การใช้
ช่องทางการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย วิถีชีวิตและเอกลักษณ์
ทองชุมชน โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เว็บไซต์ เคร่ืองมือสื่ อสารสังคม ซึ่งสามารถสนอง
พฤติกรรมการรับสารและความต้องการทองกลุ่มเด็กและเยาวชนมากทึ้น ฯลฯ รวมทั้งกายภาพทองห้องสมุด 
เนื้อหาสาระและกิจกรรม “เติมชีวิต” ให้ห้องสมุด ท้าให้ห้องสมุดมีชีวิตมีความใหม่ ทันสมัย สวยงาม 
สนุกสนาน หลากหลาย น้าสู่การสร้างความรู้ ความเท้าใจ  ความเชื่อถือ ศรัทธา และเกิดการให้ความ
สนับสนุนร่วมมือซึ่งกันและกัน และที่ส้าคัญยิ่งเป็นการส่งภาพลักษณ์ความเป็นแหล่งเรียนรู้แก่สังคม 
กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งองค์การเครือท่ายได้อย่างต่อเนื่องสม่้าเสมอ  การท้าแบรนด์ การออกแบบเพื่อ
ประชาสัมพันธ์มีความพิเศษ เน้นให้ห้องสมุดให้สะดุดตา หน้าร้านมีสัญลักษณ์คนถือหนังสือท้าให้มองดู      
มีจิตวิญญาณ             
  4.6 การตลาด  การใช้กลยุทธ์และเคร่ืองมือการตลาดเพื่อรณรงค์สร้างกระแสให้คนและสังคมเกิด
ความต้องการในการอ่าน หนังสือและการใช้ห้องสมุด ใช้หลัก 4 P ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่ 
และการส่งเสริมการทาย 

       ผลิตภัณฑ์ (Product) แหล่งการเรียนรู้ที่มีชีวิต ที่มีสื่อการเรียนรู้มากกว่าหนังสือ มีกิจกรรม
หลากหลายรูปแบบและบริการที่ “โดนใจ”  กลุ่มเป้าหมาย มีการส้ารวจรสนิยมและการใช้ชีวิต ตลอดจน
ความพึงพอใจทองผู้ใช้อย่างสม่้าเสมอ เพื่อออกแบบ คิดสร้างสรรค์กิจกรรมและบริการ จัดท้าและจัดหา
หนังสือและสื่อดิจิทัล  
                 ราคา (Price) แม้ว่าอุทยานการเรียนรู้ เป็นหน่วยงานที่ไม่หวังผลก้าไรเป็นตัวเงิน แต่เน้นที่
ผู้บริโภคใช้บริการอย่างสม่้าเสมอหรือเพิ่มทึ้น ได้รับความคุ้มค่าในการใช้บริการ และได้รับประโยชน์สม
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ตามวัตถุประสงค์ทองการจัดด้าเนินงาน ระยะเปิดตัวไม่คิดค่าใช้จ่ายในการเท้าใช้เพื่อดึงดูดลูกค้า และแม้มี
การคิดค่าใช้จ่าย อาทิ ค่าสมาชิก ค่าปรับการใช้บริการยืมหนังสือเกินก้าหนด ก็เป็นการเรียกเก็บเพียงเพื่อให้
ผู้ใช้ตระหนักในความรับผิดชอบในการใช้สมบัติทองส่วนรวม 

                 สถานที่ (Place) ท้าเลที่ตั้งทองอุทยานการเรียนรู้มีความเหมาะสม จัดตั้งในศูนย์กลางชุมชน เป็น
ที่สะดวกในการเท้าใช้ อยู่กลางห้างสรรพสินค้าที่เป็นศูนย์รวมทองชุมชนซึ่งเป็นแหล่งชุมนุมทองวัยรุ่น ซึ่ง
เป็นกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งคนท้างานและบุคคลทั่วไปที่เท้าใช้ได้ง่าย พื้นที่ใช้สอย จัดแบ่งส่วนหลักๆ เพื่อ
ตอบสนองทั้งการเรียนรู้ ฝึกฝน สร้างประสบการณ์ และพักผ่อน นอกจากนี้การออกแบบยังเน้นนวัตกรรม
สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่ตอบโจทย์ บรรยากาศความเป็นห้องสมุดมีชีวิต ผสมผสานและสะท้อนความเป็น
เอกลักษณ์ทองท้องถิ่น ความเป็นไทยกับสากล มีระบบความปลอดภัย อาทิ การมองถึงกันทะลุได้ทั้ง
ภายนอกภายใน แสงสว่าง อ้านวยความสะดวกต่างๆ ในการร่วมกิจกรรมและใช้บริการ และ นอกจากการ
เท้าใช้บริการด้วยตนเองแล้ว ยังมีช่องทางการเท้าถึงแหล่งเรียนรู้ และการเท้าร่วมกิจกรรมผ่านเครือท่าย
อินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวก รวดเร็ว  
       การส่งเสริมการทาย (Promotion) การส้ารวจการตลาดอย่างสม่้าเสมอและต่อเนื่องช่วยให้เกิด
การรับรู้รสนิยมและการใช้ชีวิต ความต้องการ ความพึงพอใจทองผู้ใช้กลุ่มเป้าหมายเพื่อจัดกิจกรรมโดยใช้
การเรียนรู้ผ่านแคมเปญหรือการรณรงค์ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ ผ่านสื่อ และใช้กล
ยุทธ์ทางการตลาดในการทายสินค้า กรณีศึกษาการเปิดตัวอุทยานการเรียนรู้ใช้หลักการตลาดเช่นเดียวกับการ
เปิดผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ลูกค้า ซึ่งการเร่ิมต้นมุ่งทยายผลทั่วประเทศ  มีการออกท่าวให้คนรอ โดยใช้สื่อ
ประชาสัมพันธ์เพื่อออกท่าวทุกสื่อ ทั้งอินเทอร์เน็ต โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และอ่ืนๆ เพื่อให้เท้าถึงประชาชน
ทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะกลุ่มเด็กทางอินเทอร์เน็ต มีแบนเนอร์ยักษ์ห้อยลงมาจากตึกเพื่อให้คนรอคอย
วันที่จะเปิด TK park แฝงกับทีวี โฆษณาต่างๆ เพื่อให้คนรู้สึกฉงนเพราะค้าว่า TK park เป็นค้าใหม่มาก จึง
ต้องพยายามท้าให้ติดตลาด การใช้งบประมาณลงทุนด้านการเปิดตัวเพื่อผลที่ส้าคัญ คือ จุดประกายให้เกิด
ความสนใจกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายและความเชื่อมั่นกับกลุ่มผู้เท้าร่วมด้าเนินงาน  การสร้าง
กระแสให้ทุกภาคส่วนทองสังคมร่วมกัน ท้ากิจกรรม ปลุกหนังสือ กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิตจะมีประเด็นหลัก 
และมีองค์ประกอบส้าคัญคือหนังสือและดึงเยาวชนเท้าร่วมด้าเนินการ 

      การใช้กระบวนการการตลาดช่วยท้าให้การอ่านมีความส้าคัญ สร้างความต้องการ โดยมุ่งให้
กลุ่มเป้าหมายเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้คนมีความเท้าใจว่าการอ่านเป็นเร่ืองเท่ สนุกสนาน เป็นความจ้าเป็น
ต่อชีวิต ต่อคนทุกเพศ ทุกวัยทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ เป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ  อาชีพ 
สังคม สุทภาพ การเมือง การศึกษา การพัฒนาให้ยั่งยืน สังคมต้องเห็นว่าห้องสมุดมีความจ้าเป็น  
 4.7  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การบริหารจัดการแนวใหม่ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเป็นปัจจัยและเคร่ืองมือส้าคัญในการจัดกิจกรรมและบริการห้องสมุดมีชีวิต ให้
เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีการพัฒนา/เชื่อมโยงเครือท่าย ถ่ายทอด เผยแพร่และกระจายความรู้ เนื้อหาสาระที่
สอดคล้องกับความต้องการทองประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้เท้าถึงและใช้บริการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
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ประกอบด้วยสิ่งอ้านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ และเป็นเคร่ืองมือส่งเสริม
สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิโครงการ Digital TK Park จ้าลองสิ่งที่เกิดทึ้นใน อุทยานการเรียนรู้
ทั้งหมดไว้ในโลกไซเบอร์เพื่อให้ทุกคนได้สัมผัสเสมือนเท้าใช้บริการร่วมกิจกรรมด้วยตนเองที่อุทยานการ
เรียนรู้ เว็บไซต์อุทยานการเรียนรู้ได้รับการออกแบบ สีสันการน้าเสนอน่าสนใจ มีองค์ประกอบเนื้อหาแบ่ง
หัวท้อตามภารกิจและการบริการ พื้นที่บนหน้าโฮมเพจให้ความส้าคัญต่อการน้าเสนอท่าวประชาสัมพันธ์
ความเคลื่อนไหว กิจกรรม บริการทองอุทยานการเรียนรู้ด้วยเครือท่ายความเร็วสูง อย่างรวดเร็ว ทันสมัย เป็น
แหล่งเชื่อมโยงประสานท้อมูลสมาชิก /ผู้ใช้ ใช้เป็นช่องทางประสานงานและให้บริการผู้ใช้ทั่วประเทศและ
เครือท่ายภูมิภาค  เกิดชุมชนการเรียนรู้ออนไลน ์

      ในพื้นที่บริการ ให้ความส้าคัญกับบริการอินเทอร์เน็ต และโซนเกมส์ที่มีอุปกรณ์ โปรแกรมตาม
กระแสและตามความสนใจทองเยาวชน รวมทั้งท้าบล็อก เพื่อการสื่อสารและการถ่ายทอดความรู้ ระบบ
บริการห้องสมุดดิจิทัล จัดท้าระบบสมาชิก ระบบค้นหนังสือทางออนไลน์ ระบบยืมคื นทรัพยากร
สารสนเทศ ห้องสมุดไอที  ห้องสมุดดนตรี คลังความรู้ดนตรีทุกประเภทจากทุกมุมโลก ห้องสื่อเสมือนจริง 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการความร่วมมือกับสอร. 
      อย่างไรก็ตาม พบว่า ในการบริหารจัดการ สอร. ยังไม่ได้น้าเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ หรือมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและ
สนับสนุนการตัดสินใจทองผู้บริหาร ซึ่งจะช่วยให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและครบวงจรมากยิ่งทึ้น 

      4.8  การใช้ศักยภาพจากแหล่งความรู้และความเชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอก  (outsourcing) 

เป็นรูปแบบการบริหารจัดการ โดยแนวคิดการพัฒนางานจากแหล่งความรู้ภายนอก การสร้างทีด
ความสามารถทองสอร.ในการด้าเนินงานและจัดบริการ โดยว่าจ้างหน่วยงานภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญใน
งานนั้นๆ  โดยเฉพาะงานใหญ่ๆ เท้ามารับผิดชอบแทน เพื่อก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากความสามารถและ
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยไม่ต้องเพิ่มจ้านวนบุคลากรประจ้า ซึ่งเป็นภาระทององค์การในการบริหารคนและ
งบประมาณระยะยาว การร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนๆ และเครือท่ายที่มีความสามารถ ซึ่งหลักการนี้ได้รับการ
ยอมรับว่าเป็นทางเลือกที่เหมาะสม และสอดคล้องกับแนวคิดการบริหารจัดการที่ให้เอก ชนมีส่วนร่วม ทั้ง
งาน โครงการ กิจกรรม บริการ และงานสนับสนุน อาทิ การดูแลระบบทางกายภาพด้านสถานที่ การวาง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น 

       หลักการพิจารณาการว่าจ้าง คือ ความส้าคัญทองงานนั้นๆ ต่ออุทยานการเรียนรู้  โดยตีปัญหา
งานให้แตก น้าเสนอรายละเอียดงานครบถ้วน และหน่วยงานที่ว่าจ้างมีความสามารถในกระบวนการและ
กิจกรรมนั้นมากเพียงพอ มีการควบคุม ประเมินและติดตามกระบวนการที่จ้างแหล่งภายนอก ให้ผลตรงตาม
การว่าจ้างและสอดคล้องกับท้อก้าหนดผลิตภัณฑ์ กิจกรรม และการบริการ ซึ่งมีระบบการท้างานจัดจ้าง
ตอบสนองได้เร็ว แม่นย้า ตามงานให้ได้อย่างที่ต้องการ ประเมินให้ได้อย่างที่ต้องการและทบทวนการท้างาน
อย่างสม่้าเสมอ รวมทั้งมีการติดตามผลจากผู้ใช้งานและผู้เกี่ยวท้อง  
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       ภาพรวมในการบริหารจัดการการจัดจ้างหน่วยงานภายนอกมารับงานแทนนอกจากเป็นการ
เชื่อมโยงความสามารถทองอุทยานการเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอกแล้ว ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ใน
รูปแบบพันธมิตรทางธุรกิจ โดยทั่วไปรูปแบบการจัดจ้างด้วยราคาเป็นเงื่อนไทหลักจะไม่เกิดประโยชน์ใน
ระยะยาว การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการท้างานร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยเฉพาะด้าน
ต้นทุน จะส่งผลดีต่อทั้งผู้ซื้อหรืออุทยานการเรียนรู้ และหน่วยงานผู้รับงานว่าจ้าง การร่วมมือกัน การน้าจุด
แท็งทองแต่ละฝ่ายมาใช้ประโยชน์ การแบ่งปันทรัพยากร การเปิดเผยและการแลกเปลี่ยนท้อมูลระหว่าง
หน่วยงาน การไว้วางใจซึ่งกันและกันเป็นหัวใจทองการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ 

       การจัดจ้างหน่วยงานภายนอกยังเป็นจุดแท็งทองการพัฒนาและเรียนรู้งานทองบุคลากรทองสอร. 
โดยเฉพาะในงานที่สอร.ไม่มีความถนัดหรือเชี่ยวชาญ นอกจากเป็นโอกาสทองการศึกษาเรียนรู้ทองคนใน
หน่วยงานแล้ว ยังสามารถน้าผลงานจากการว่าจ้างหน่วยงานภายนอกน้าเสนอบนเว็บไซต์ทองสอร. เพื่อให้
ผู้ใช้บริการภายนอกได้เรียนรู้ ซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลงาน รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ผลงานความรู้
สู่สังคม 

               4.9 การติดตามและประเมินผล  ความส้าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการด้าเนินงาน
ห้องสมุดมีชีวิตไม่ว่าในภาพรวม โครงการ หรือกิจกรรม  มีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ทั้งการ
ประเมินตนเอง การประเมินจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อยืนยันคุณค่า ความส้าเร็จ วิเคราะห์ปัญหาและ
อุปสรรค และน้าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนางานและพัฒนาการท้างานให้เกิดประโยชน์สูงสูด โดยใช้
วิธีการต่างๆ เป็นต้นว่า การติดตามและประเมินผลจากผู้ใช้/สมาชิก/ผู้เท้าร่วมกิจกรรม ใช้การเก็บท้อมูลสถิติ 
การส้ารวจความพึงพอใจ ความต้องการ และความคิดเห็นโดยแบบสอบถาม การสนทนากลุ่ม การรายงานผล
การด้าเนินงานในรูปรายงานประจ้าปี การประเมินแผนงาน โครงการ กิจกรรมในรูปรายงานการ วิจัย เช่น 
รายงานการวิจัยติดตามประเมินผลโครงการอบรมและประกวดห้องสมุดมีชีวิต ครั้งที่ 2  นอกจากนี้ยังมีการ
ติดตามและประเมินผลจากการตรวจสอบภายในทองสบร. ซึ่งเป็นองค์กรต้นสังกัด และการตรวจสอบภาย
นอกจากหน่วยงานที่เกี่ยวท้อง คือ ส้านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

 

5. ส้าเร็จได้ด้วยพลังทีมงานและเครือข่าย 

 ห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้ส้าเร็จได้ด้วยพลังรากฐาน คือกลุ่มคนท้างาน และพลัง
เครือท่าย   

 5.1 พลังรากฐาน ห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้ ส้าเร็จได้ด้วยพลังทีมงาน นับตั้งแต่คณะ
ผู้ก่อตั้ง คณะกรรมการบริหาร คณะผู้บริหารและบุคลากรทองสอร. ถือเป็นพลังรากฐานการทับเคลื่อน
ห้องสมุดมีชีวิต สู่ความส้าเร็จที่เป็นรูปธรรม โดยการท้างานทองระยะแรกร่วมก่อตั้งรากฐานที่   ลงลึก และ
เป็นผู้ให้ความคิดในระยะต่อมา 

      คณะผู้ก่อตั้งทุกระดับที่เป็นพลังส้าคัญ ทับเคลื่อนองค์กรและแนวคิดห้องสมุดมีชีวิต มีพื้นความรู้  
ความสามารถและประสบการณ์ที่หลากหลายและกว้างทวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ สอดรับกับพันธ
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กิจ บทบาทหน้าที่ทองอุทยานการเรียนรู้ อาทิ ความสามารถและประสบการณ์ด้านงานการบริหารงาน 
การศึกษา การเรียนรู้ ศิลปวัฒนธรรม ดนตรี การละคร พิพิธภัณฑ์ การออกแบบ นโยบายและแผน 
เศรษฐศาสตร์   
      ผู้บริหารอุทยานการเรียนรู้ ทั้งผู้บริหารระดับผู้อ้านวยการ ผู้ช่วยผู้อ้านวยการ ผู้จัดการฝ่าย/

หัวหน้าฝ่าย มีคุณสมบัติ ภาวะผู้น้า และพลังแห่งการน้า คือ มีวิสัยทัศน์ มองอนาคต และเห็นจุดมุ่งหมาย
อย่างชัดเจน มีทัศนคติที่ดีในการท้างาน เชื่อว่าท้าได้ มีวิจารณญาณ รู้จักวิเคราะห์ ตัดสินใจ ท้างานอย่างมี
หลักวิชาการให้เกิดความส้าเร็จ ใฝ่รู้ เรียนรู้ทันการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ มีพลังทับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง กล้า
คิด กล้าท้า กล้ารับผิดชอบผลที่เกิดจากการตัดสินใจ รู้จักแก้ปัญหาทั้งระยะสั้นระยะยาวอย่างฉับไว รักงาน 
รักผู้ร่วมงาน ผู้เกี่ยวท้องในงาน ผู้รับบริการ เปิดโอกาสและให้การสนับสนุนการท้างานทองทีมงาน มีทักษะ
การสื่อสาร การท้าเร่ืองยากให้ง่าย ความทุ่มเท เชื่อมั่นในสิ่งที่ท้า มีคุณธรรม มีบุคลิกภาพที่ดี ช่วยให้งาน
ประสบความส้าเร็จได้ การมีวินัยในตนเอง มีมนุษยสัมพันธ์ มั่นคงในหลักการ ไม่หวั่นไหวต่อสถานการณ์  
จึงเป็นตัวอย่างให้กับบุคลากรและได้รับการยอมรับในการท้างาน   
 บุคลากรระดับปฏิบัติทองห้องสมุดมีชีวิตมีต้าแหน่งงานซึ่งมีชื่อเรียกต่างๆ อันเป็นอัตลักษณ์ทอง
อุทยานการเรียนรู้  อาทิ บรรณารักษ์ที่ส้าเร็จการศึกษาวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เพื่อ
บริหารจัดการห้องสมุดมีชีวิตตามหลักวิชาการ วิชาชีพ มีต้าแหน่งนักจัดการความรู้ ปฏิบัติด้านเครือท่าย  ด้าน
กิจกรรม ไอที และด้านเว็บไซต์ มีผู้มีประสบการณ์และส้าเร็จการศึกษาด้านสันทนาการ ศิลปะ ละคร ดนตรี 
และกีฬา เพื่อบริหารจัดการด้านกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้  และทักษะชีวิต และมีผู้ส้าเร็จการศึกษา
ด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อบริหารจัดการด้านประชาสัมพันธ์ มีนักเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส้าเร็จ
การศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์รับผิดชอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งระบบงานส้านักงานดิจิทัล ระบบ
บริการห้องสมุดดิจิทัล คุณลักษณะที่ส้าคัญทองบุคลากรเหล่านี้คือ ความกระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ 
บุคลิกภาพ เจตคติ มนุษยสัมพันธ์ การอุทิศตนและเวลา การมีน้้าใจ ความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจ มีจิตบริการ 
มีมนุษยสัมพันธ์ มีความคิด จินตนาการ ท้างานเป็นทีมท้างานแบบมืออาชีพ สามารถท้างานได้หลายมิติ 
ท้างานแทนกันได้ มุ่งพัฒนางานทองตน มีภาวะผู้น้า รับฟังความคิดเห็น และมีความรับผิดชอบ และได้รับ
การพัฒนาบุคลากรรูปแบบต่างๆ เช่น การเท้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และศึกษาดูงาน รวมทั้งการ
เรียนรู้ในงาน ฯลฯ  
          5.2 พลังเครือข่าย พลังเครือท่ายในทุกภาคส่วนทองสังคมที่ท้างานร่วมกัน ทั้ง “พลังของการเป็นผู้ให้
และพลังของการเป็นผู้รับ” ทั้งองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนในระดับชาติ เช่น หอสมุดแห่งชาติ หอจดหมาย เหตุ
แห่งชาติ  ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาทั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น กรุงเทพมหานคร เทศบาลนครยะลา องค์กรเอกชน เช่น  สมาคมนักเทียนแห่ง
ประเทศไทย และองค์กรต่างประเทศ เช่น  สถานทูตฝร่ังเศส สถานทูตญ่ีปุ่น และบริติชเคาน์ซิล  รวมทั้ง
อาสาสมัคร เช่น อาสาสมัครนักอ่าน  ซึ่งเท้าร่วมกิจกรรมจัดอบรมทักษะการอ่านภาษาไทยให้ถูกต้องตาม
หลักภาษาเพื่อบันทึกหนังสือเสียงส้าหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็น  ผู้สูงอายุและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส 
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ล้วน เป็นพลังร่วมกัน “พลังส าคัญที่ท าให้การบริหารจัดการห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้
ประสบความส าเร็จ”  ด้วยความมุ่งมั่นในสิ่งเดียวกันและด้วยความร่วมมือ ร่วมใจกันท้าให้เกิดพลังสนับสนุน 
แบ่งปัน เกื้อกูลกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ตามแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social 

Responsibility-CSR) มอบประโยชน์ให้กับสังคมโดยที่ไม่ได้หวังผลตอบแทน ภายใต้แนวคิด ทุกองค์การ
ควรมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและพัฒนาสังคม  มุ่งวางพื้นฐานด้านค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีภายใน
องค์การอย่างจริงใจ เป็นการวางรากฐานด้านความรับผิดชอบต่อตนเองทองบุคลากรในองค์การทุกระดับชั้น              
     ฐานคิดทองเครือท่ายการเรียนรู้ ตั้งอยู่บนฐานคิดทองการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดยมีเป้าหมาย
อยู่ที่การเปลี่ยนแปลงองค์กรจากระบบราชการไปสู่การเป็นเครือท่าย เพื่อสร้างระบบการท้างานที่มีการบริหาร
จัดการที่มีความยืดหยุ่นสามารถใช้ต้นทุนที่มีอยู่ในองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู้ มาเป็นก้าลังส้าคัญ          
ที่ท้าให้องค์กรมีความรับผิดชอบและมีการท้าประโยชน์ที่เป็นรูปธรรม      
6. ต้นแบบห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้ 

 ความส้าเร็จทองการก่อตั้งและด้าเนินงานอุทยานการเรียนรู้จากการตกผลึกความรู้และประสบการณ์
ทองทีมงาน เครือท่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  การศึกษาค้นคว้า วิจัย การบูรณาการศาสตร์ในลักษณะสห
วิทยาการที่เกี่ยวท้องกับหลายสาทาวิชา เป็นต้นว่า บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์    การบริหาร
จัดการ การศึกษา จิตวิทยา พฤติกรรมศาสตร์ การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ การตลาด  เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  วิทยาศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม การบูรณาการเนื้อหาสาระหรือสื่อการเรียนรู้กับ
กิจกรรม น้ามาสู่การสร้างต้นแบบห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้ที่เป็นนวัตกรรมห้องสมุดที่
ให้บริการประชาชนในสังคมไทย เป็นแหล่งเรียนรู้ไร้พรมแดนโดยเน้นมิติการจัดกระบวนการเรียนรู้ซึ่งแต่
ละแห่งน้าไปประยุกต์ ปรับใช้ในการจัดตั้งห้องสมุดมีชีวิตเพื่อบริการประชาชนให้ตอบสนองบริบททองแต่
ละองค์กร แต่ละท้องถิ่น โดยมีองค์ประกอบส้าคัญเน้นสามด้าน  คือ ด้านกายภาพ  ด้านสาระและกิจกรรม 
และด้านการบริหารจัดการ  ดังนี้ 
 6.1 ด้านกายภาพ  จากสภาพปัญหาห้องสมุดที่ให้บริการประชาชนส่วนใหญ่ยังมีภาพลักษณ์
แบบเดิม มีความเป็นแบบแผน เป็นทางการ  บรรยากาศที่เต็มเป็นด้วยกฎระเบียบ สถานที่สงบเงียบ เน้นการ
เป็นสถานที่เก็บหนังสือเป็นหลัก หรือตั้งอยู่ในสถานที่ห่างไกล จึงไม่จูงใจประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายซึ่ง
โดยธรรมชาติทองคนไทยจากผลการวิจัยหลายเร่ืองพบว่าไม่มีนิสัยรักการอ่าน ทาดความใฝ่รู้  ไม่ใช้
ห้องสมุด จึงท้าให้ด้านกายภาพทองห้องสมุดมีชีวิตได้รับความส้าคัญเป็นอันดับต้น  เนื่องด้วยกายภาพเป็น
จุดแรกที่ดึงดูดสายตาทองผู้ผ่านไปมาและเป็นสื่อประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงที่ส้าคัญ การเปลี่ยนแปลง
กายภาพห้องสมุดเร่ิมต้นจากการวางกรอบแนวคิดการออกแบบที่เน้นความทันสมัย ความมีสีสัน ถูกใจ
มุมมองทองกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีทัศนคติต่อการใช้ห้องสมุดว่าเป็นวิถีชีวิตที่ทันสมัย
และเป็นความจ้าเป็น เป็นการน้าแนวคิดและเคร่ืองมือทางการตลาดสี่พี (4P) คือด้านสถานที่ (P-Place) มา
ใช้ในการวางกลยุทธ์ ห้องสมุดมีชีวิตจึงมีความแตกต่างจากห้องสมุดแบบเดิมที่คุ้นตา ใน ด้านกายภาพ
โดยเฉพาะในด้านสถานที่ตั้ง และการออกแบบ  
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      6.1.1 สถานที่ตั้ง สถานที่ตั้งก้าหนดกรอบแนวคิดในมุมมองทองผู้ใช้ เท้าถึงได้ง่าย ตั้งอยู่ในใจ
กลางเมืองหรืออยู่ในศูนย์กลางทองชุมชน หรือหากเป็นชั้นทองอาคาร ควรอยู่ชั้นล่างหรือชั้นทองอาคารที่ไม่
สูงเกินไป สะดวกในการเท้าถึงและใช้บริการ สามารถมองเห็นจากภายนอก ภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมร่มร่ืน 
ทันสมัย สวยงาม 

      6.1.2 การออกแบบ  ครอบคลุมทั้งการออกแบบภายนอกและภายในห้องสมุด 

      - การจัดสรรพื้นที่ห้องสมุด เพื่อการอ่าน และการบริการสื่อการเรียนรู้ พื้นที่ส้าหรับการ
จัดกิจกรรมหรือพื้นที่เอนกประสงค์ เพื่อการถ่ายทอดความรู้ และการเรียนรู้ เป็นพื้นที่แสดงออก มีเวที โต๊ะ 
เก้าอ้ี ชั้นหนังสือที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย  มีลานพักผ่อน มีร้านหรือมุมเคร่ืองดื่มอาหารว่าง และมีการ
จัดแบ่งเทตพื้นที่ (zoning) ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับพฤติกรรมและความต้องการทองกลุ่มผู้ใช้บริการ
แต่ละกลุ่มซึ่งมีความ แตกต่างกันทั้งเพศ วัย อาชีพ ความสนใจ และให้เหมาะสมกับลักษณะและรูปแบบทอง
กิจกรรม รวมทั้งสามารถปรับ เปลี่ยน ยืดหยุ่น โยกย้ายได้ รวมทั้งค้านึงถึง ความปลอดภัย การให้แสงสว่าง
รอบพื้นที่ การอ้านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการทั่วไปและผู้พิการ รวมถึงการประหยัดพลังงาน 

                       - การสร้างพื้นที่เปิด ไม่มีทอบเทต ให้เท้าถึงและมองทะลุเห็นได้ทั่วถึงกัน มีพื้นที่ติด
หน้าต่างสามารถจัดแสดงให้คนภายนอกเท้ามาเห็นพื้นที่ภายใน เป็นการสะท้อนแนวคิดการให้โอกาสและ
การมีส่วนร่วมทองผู้ใช้บริการ การสร้างบรรยากาศสร้างสรรค์ ทันสมัย อบอุ่นเหมือนบ้าน และสร้างความ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้ พลังแห่งจินตนาการ อย่างไม่มีทีดจ้ากัด ความผ่อนคลาย เพลิดเพลิน สร้างสรรค์ 
สนุกสนาน  

      - การใช้ แสง สี เสียง สัญลักษณ์ ภาพเส้นลายกราฟิก ที่สื่อสารความหมาย ความมี
ชีวิตชีวา สร้างบรรยากาศที่ทันสมัย แปลกตา ความมีชีวิตชีวาและแสดงอัตลักษณ์ทองห้องสมุด กระตุ้นให้
เกิดการเรียนรู้ และสื่อสารกับผู้ใช้ อย่างมีนัยยะทองความหมาย  ผสมผสานความเป็นตัวตนหรือความเป็น
ท้องถิ่น ความเป็นไทยและความเป็นสากล  

      - การจัดพื้นที่รองรับการน้าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการและการบริการ และ 

โซนดิจิทัล  มรีะบบโทรศัพท์ ระบบที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อการสืบค้นท้อมูลได้อย่างสะดวก และ
ให้ผู้ใช้สามารถท้างานโดยใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กได้  
             6.2  ด้านสาระและกิจกรรม   

                   6.2.1 ด้านสาระ  สาระทองห้องสมุดมีชีวิต คือ สื่อการเรียนรู้รวมองค์ความรู้ ในรูปแบบและ
เนื้อหาหลากหลายที่ตอบสนองความสนใจและความต้องการทองผู้รับบริการ  ไม่ว่าจะเป็นความรู้ ความ
บันเทิง เพลิดเพลินอันจะน้าไปสู่การสร้างนิสัยรักการอ่าน  ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ  การ
ค้นพบตัวเองและการพัฒนาคุณภาพชีวิต การบริหารจัดการด้านสาระทองห้องสมุดมีชีวิตครอบคลุมด้านการ
ก้าหนดนโยบายการจัดหาสื่อการเรียนรู้  การก้าหนดวิธีการคัดเลือกสื่อการเรียนรู้  การจัดหมวดหมู่สื่อการ
เรียนรู้   
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                             -  การก้าหนดนโยบายการจัดหาสื่อการเรียนรู้ ในด้านรูปลักษณ์ทองสื่อโดยให้มีความ
หลากหลาย  ผสมผสาน  ทั้งหนังสือ นิตยสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์  เช่น ซีดี ดีวีดี ภาพยนตร์  ดนตรี  เพลง  งาน
ศิลปะ  สื่อมัลติมีเดีย เนื้อหาสอดคล้องกับความต้องการ  ความสนใจ ทันสมัย เร้าความอยากรู้อยากเห็น 
เหมาะสมกับความต้องการทองท้องถิ่น และมีความทันสมัย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการทางด้าน 

กิจกรรม การศึกษาและศิลปวัฒนธรรมทองกลุ่มผู้ใช้บริการที่มีความแตกต่างกัน 

                             -  การก้าหนดวิธีการคัดเลือกสื่อการเรียนรู้ โดยยึดหลักการผู้ ใช้และชุมชนซึ่งเป็น
กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วม  อาจด้าเนินการในรูปคณะกรรมการประกอบด้วยบรรณารักษ์ นักวิชาการ                    
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ผู้น้าชุมชน  นักธุรกิจ เยาวชน ครูและเจ้าหน้าที่ทองรัฐ/ท้องถิ่น และอาจมีผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านที่เกี่ยวท้องในการคัดเลือกสื่อบางประเภท มีการส้ารวจความต้องการทองผู้ใช้/กลุ่มเป้าหมายหลัก 
และมีช่องทางเปิดโอกาสให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมเสนอแนะ 

                             -  การจัดหมวดหมู่สื่อการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและจัดท้าเคร่ืองมือสืบค้น พร้อม
ค้าแนะน้าเพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ในการเท้าถึงเนื้อหาสาระทองสื่อการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว  

6.2.2 ด้านกิจกรรม การสร้างสรรค์กิจกรรมทองห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้สร้าง 

ความเคลื่อนไหว ความมีชีวิตชีวาทองห้องสมุด การจัดกิจกรรมเป็นการน้าผู้อ่านไปพบความมหัศจรรย์ทอง
การอ่านและหนังสือ สาระความรู้และการเรียนรู้อย่างไม่รู้จบ กิจกรรมเปรียบเสมือนการส่งเสริมการทาย  
โดยมีหนังสือเป็นสินค้าหลัก แนวทางการจัดกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิตมีดังนี้ 

- การวางแผนและออกแบบเนื้อหากิจกรรมโดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมทองคนในท้องถิ่น  
การใช้เครือท่าย ครู ผู้น้าชุมชน กลุ่มอาสาสมัคร และเยาวชน ร่วมคิด ร่วมท้า การใช้ต้นแบบ (idol) ทองคน
ร่วมรณรงค์ ส่งเสริมการอ่าน เช่น ศิลปินท้องถิ่น นักดนตรี เครือท่ายเยาวชน โดยมีการวิเคราะห์วิถีชีวิต 
ความสนใจ ความต้องการทองกลุ่มเป้าหมายในการจัดกิจกรรม หลักการและวัตถุประสงค์ทองการจัด
กิจกรรม วาระทองการจัดกิจกรรมมีทั้งกิจกรรมที่จัดเป็นประจ้า ชั่วคราว ตามเทศกาล ปีปฏิทิน รายสัปดาห์  
รายเดือน 

       - การจัดกิจกรรมครอบคลุมกิจกรรมหลักสี่ด้านได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และการเรียนรู้ ตั้งแต่เด็กปฐมวัย ให้เด็กมีความคุ้นเคย
กับหนังสือและห้องสมุด  กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  มุ่งก่อให้เกิดการเรียนรู้และความเท้าใจใน
ศิลปวัฒนธรรมทั้งทองไทยและทองต่างประเทศ  กิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิตเพื่อให้เด็กกล้าคิด กล้าท้า 
แสดงออกอย่างสร้างสรรค์  ค้นพบความถนัด  ความสนใจเฉพาะ และสิ่งที่ต้องการซึ่งน้าไปสู่การต่อยอด
ความรู้ในเชิงลึก การแสดงผลงานจากความคิดสร้างสรรค์ทองตนเองและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเสริมทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  อันจะท้าให้ก้าวทันเทคโนโลยีและ
สามารถใช้เทคโนโลยีแสวงหาความรู้ ความเพลิดเพลินเพื่อพัฒนาตนเอง 
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       - การจัดกิจกรรมการพัฒนาครอบครัวให้เป็นกลไกน้าหนังสือถึงมือเด็ก และให้ทั้ง
ครอบครัวเท้าร่วมกิจกรรมได้  รวมทั้งสร้าง เครือท่ายครอบครัว เครือท่ายบุคคลและองค์กร  ชมรมห้องสมุด 
หรือชมรมรักการอ่านเพื่อสร้างแกนน้าให้มีบทบาทในการจัดกิจกรรมพัฒนาการอ่าน ห้องสมุดและสังคม 

       - การจัดกิจกรรมเชิงรุกทั้งภายในและภายนอกสถานที่ในรูปแบบที่หลากหลายและ
อย่างต่อเนื่อง  สอดคล้องกับรสนิยม วิถีชีวิต ความสนใจทองกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม เร้าความอยากรู้อยาก
เห็น สร้างความสนุกสนาน เพลิดเพลิน กับการเรียนรู้  ความสนใจในการอ่าน  เป็นการกระตุ้นความคิด และ
จินตนาการ  รวมทั้งกิจกรรมภาคปฏิบัตเิพื่อให้เกิดการท้าจริงและเรียนรู้จริง การให้สาระความรู้ควบคู่ไปกับ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยเสนอกระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ภาคปฏิบัติและวิถีชีวิตดดยที่ผู้เรียนไม่
รู้สึกว่าถูกสอน การสร้างพลังการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ  อันน้าไปสู่การสร้างนักคิด นักปฏิบัติ  ความมี
คุณธรรมและจริยธรรม และประยุกต์เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น การเรียนการสอน
ออนไลน ์

                             -  ล ุ ธ        ด       ใช้การบูรณาการการเรียนรู้จากเทคโนโลยี หนังสือ เพลง 
ดนตรี  ภาพยนตร์ มัลติมีเดีย กิจกรรม เพื่อเร้าความสนใจ สร้างความตื่นตา ตื่นใจ ส่งเสริมและพัฒนาในเชิง
บูรณาการทั้งการคิด ทักษะการอ่าน การเทียน การพูด  การฟัง  การน้าเสนอ โดยมีหนังสือเป็นแกนน้า จัด
หนังสือวางโชว์ปกสลับสับเปลี่ยนกันไปตามปฏิทินกิจกรรมที่ก้าหนดทึ้น อันจะน้าไปสู่การส่งเสริมการอ่าน 
และ เชื่อมร้อยสาระกิจกรรมที่จัดเพื่อเป็นเคร่ืองมือกระตุ้นความสนใจในการอ่านอย่างเป็นธรรมชาติ  เพื่อ
เสริมพลังการเรียนรู้   ทัศนคติที่ดีต่อการอ่าน ความรับผิดชอบต่อสังคม และมีจิตสาธารณะ และ                    

บูรณาการการจัดกิจกรรมและบริการกับการสื่อสารประชาสัมพันธ์  และการตลาด  
                  - การจัดบริการที่หลากหลาย รวดเร็ว บริการที่มีคุณภาพ บริการที่เท้าถึงจิตใจ เหนือความ
คาดหมาย บริการเชิงรุกถึงกลุ่มเป้าหมาย สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังทองกลุ่มเป้าหมายที่
แตกต่าง  รวมถึงผู้ด้อยโอกาสในสังคม หรือชนกลุ่มน้อยในท้องถิ่น การเปิดบริการวันหยุด นอกเวลาท้าการ 
ที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น มีบริการคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อเครือท่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อรองรับการจัด
กิจกรรมที่น้ามาสู่การสร้างความสนใจในการมาใช้บริการหนังสือและห้องสมุด 

 6.3  ด้านการบริหารจัดการ ประยุกต์แนวคิดการบริหารจัดการแนวใหม่ทองอุทยานการเรียนรู้ให้
เหมาะกับสภาพและบริบททองห้องสมุด รวมทั้งความพร้อมในปัจจัยสนับสนุนทองห้องสมุดแต่ละแห่ง  
โดยมีผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลาง        

6.3.1 การจัดท้าแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงาน/ แผนการด้าเนินงานที่น้าไปสู่การอ่าน  
การเรียนรู้ การแสวงหาความรู้  โดยเน้นความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ นโยบายทององค์กรต้นสังกัด และ
นโยบายทองรัฐ และแผนพัฒนาที่เกี่ยวท้องการวางแผนการด้าเนินงานโดยโดยมีการศึกษาและส้ารวจ
พฤติกรรม ความสนใจ ความต้องการ  ความคาดหวังและความพึงพอใจทองกลุ่มเป้าหมายและผู้ใช้บริการ 
เป็นท้อมูลพื้นฐานในการวางแผน การก้าหนดนโยบายและการด้าเนินงาน ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับวิถี
ชีวิตทองคนในชุมชน  และอัตลักษณ์ทองตน 
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                        6.3.2   การมีส่วนร่วมและการสร้างเครือท่ายกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งเครือท่ายบุคคลและองค์กร 
ทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคมที่เกี่ยวท้อง เปิดโอกาสให้กลุ่มต่างๆ ที่สนใจ  โดยเฉพาะเยาวชน  ร่วม
เสนอแนวคิด เสนอผลงาน และร่วมกันพัฒนา ในรูปแบบทั้งอย่างไม่เป็นทางการและเป็นทางการที่ มีการ
บันทึกท้อตกลงความร่วมมือ มีคณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วยตัวแทนเยาวชนหรือเครือท่ายเยาวชน 
ตัวแทนห้องสมุดมีชีวิตและผู้ทรงคุณวุฒิในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน การจัดตั้งชมรมห้องสมุด หรืออาสาสมัคร
ห้องสมุด  และอ่ืนๆ 

  6.3.3   การใช้ศักยภาพจากแหล่งความรู้และความเชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอกหรือที่
ปรึกษาด้าเนินการตามความเหมาะสมและตามความพร้อม เพื่อแก้ปัญหาเร่ืองความจ้ากัดต่างๆ เช่น บุคลากร
ที่เชี่ยวชาญหรือช้านาญการ หรืองานที่ผู้อื่นท้าแทนได้อย่างคุ้มค่ามากกว่า 

6.3.4 การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอก และการใช้สื่อมวลชนและ 

ช่องทางการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย  เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย  รวมทั้งวิถีชีวิตและ
เอกลักษณ์ทองชุมชน  ทั้งโดยสื่อ สัญลักษณ์  ส้านวนภาษาที่  “โดนใจ” สร้างเจตคติและความรู้สึกเชิงบวก 
ต่อทุกฝ่ายทั้งผู้บริหาร  ผู้ปฏิบัติ เครือท่ายและผู้รับบริการ โดยหลีกเลี่ยงค้าว่า  “ห้าม” แต่ใช้แนวทางสร้าง
แรงจูงใจ  ความเท้าใจ และความร่วมมือซึ่งจะเกิดผลยั่งยืน  รวมทั้งการใช้แนวคิดและประยุกต์หลักการตลาด 
และการใช้เทคโนโลยี เช่น เว็บไซต์ เว็บบอร์ด เครื่องมือเครือท่ายสังคมต่างๆ เช่น เฟซบุ๊ก (facebook) เพื่อ
ท้างานเชิงรุกถึงกลุ่มเป้าหมาย ช่วยสื่อสารผลงานและกิจกรรมทองห้องสมุด ต่อสาธารณชนโดยเฉพาะ
กลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเน่ืองและชัดเจน อันจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและสังคมให้มากทึ้น   
  6.3.5  ผู้บริหารมีภาวะผู้น้า เป็นผู้น้าการเปลี่ยนแปลง มีศักยภาพ สามารถสร้างความพร้อม
และกลไกภายในองค์กร และมีความสามารถในการประสานงาน ร่วมคิด ร่วมท้า โดยเฉพาะกับเครือท่ายและ
องค์กรอ่ืนที่เกี่ยวท้อง มีความสามารถในการตัดสินใจ มีวิสัยทัศน์ทางด้านการศึกษา และการจัดกระบวนการ
เรียนรู้  มีความทันสมัยในโลกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความทุ่มเทและจริงจังในการ
ด้าเนินงาน  สร้างบทบาทการน้าตามพันธกิจ   
  6.3.6  บุคลากร มีความพร้อมทั้งสมรรถนะทางวิชาชีพ สมรรถนะส่วนตัวและจ้าเป็นต้อง
ได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานให้มีการพัฒนาตนเองและพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 

                                  -  สมรรถนะทางวิชาชีพ มีความรู้ ความเท้าใจ แนวคิด หลักการ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
ห้องสมุดมีชีวิตและงานที่เกี่ยวท้อง และสามารถประยุกต์ความรู้ในงานห้องสมุดมีชีวิตบนพื้นฐานทอง หลัก
วิชาการ มีความสามารถในการจัดกิจกรรม และการบริหารจัดการโครงการ การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี  
การประสานงาน การท้างานเป็นทีมและท้างานหลายด้าน  
                                  - มีสมรรถนะส่วนตัว  มีความคิดริเร่ิม สร้างสรรค์ บุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์  เจต
คติที่ดี จินตนาการ คิดเชิงบวก คิดสร้างสรรค์ คิดริเร่ิม คิดนอกกรอบ มีความตั้งใจ มุ่งมั่น อุทิศตน ทุ่มเทกับ
งาน ท้างานเชิงรุก มีจิตบริการและจิตสาธารณะ 
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                           6.3.7  รูปแบบการท้างาน เน้นการท้างานร่วมกัน ในบรรยากาศสร้างสรรค์ทองบุคลากร 
การท้างานด้วย ”ใจ” มีแรงบันดาลใจ มีความเท้าใจ เห็นอกเห็นใจ เต็มใจ รับฟังและเคารพความคิดเห็น ให้
เกียรติซึ่งกันและกันและรับผิดชอบร่วมกัน มุ่งมั่นสู่เป้าหมายเดียวกัน ด้วยทัศนคติเชิงบวก แบ่งปัน แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกัน   

6.3.8 การประเมินและติดตามผลการด าเนินงาน มีการประเมินผลจากผู้ใช้/ผู้เท้าร่วม 

กิจกรรม เช่น สถิติผู้ใช้บริการ/ สมาชิก /ผู้เท้าร่วม กิจกรรมและเครือท่าย ความพึงพอใจทองผู้ใช้/ สมาชิก/ 
ผู้เท้าร่วมกิจกรรมและเครือท่าย น้าผลและท้อเสนอแนะที่ได้รับมาปรับปรุงพัฒนางาน  

  เมื่อวิเคราะห์องค์ความรู้ต้นแบบห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้จะเห็นได้ว่ามีการ 
บูรณาการแนวคิดทองห้องสมุดสมัยใหม่และการเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่มีวัตถุประสงค์และ เป้าหมายในการ
พัฒนา “คน” ในโลกทองการเรียนรู้ โดยเน้นการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การสร้างกระบวนการ
เรียนรู้และบรรยากาศทองการเรียนรู้อย่างเด่นชัด สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ 2542 แก้ไทเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2545  มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้             
3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท้าได้ คิดเป็น ท้าเป็น รักการอ่าน
และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง และท้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 – 2561) ทอง
ส้านักงานเลทาธิการสภาการศึกษา (2552) ซึ่งก้าหนดวิสัยทัศน์ คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
โดยมีเป้าหมายที่เกี่ยวท้อง คือการพัฒนาผู้เรียน แหล่งเรียนรู้ โอกาสเท้าถึงการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต และการมีส่วนร่วมทองทุกภาคส่วนทองสังคมในการบริหารจัดการการศึกษา เพื่อส่งผลให้คน
ไทยยุคใหม่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง รักการอ่าน และมีนิสัยใฝ่รู้ตลอดชีวิต มีความสามารถในการสื่อสาร 
สามารถคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา คิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม  
     หากพิจารณาในมุมมองทองมาตรฐานทางวิชาชีพ  มาตรฐานห้องสมุด พ.ศ. 2549 ซึ่งสมาคม
ห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (2549) 
ประกาศใช้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมไทยให้ เป็นสังคมแห่งความรู้และการ
เรียนรู้  แบ่งเป็น 9 หมวด หมวด 1  วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและยุทธศาสตร์  หมวด 2  การบริหาร   หมวด 
3  งบประมาณ  หมวด 4 บุคลากร  หมวด 5  ทรัพยากรสารสนเทศ  หมวด 6 อาคาร สถานที่และครุภัณฑ์  
หมวด 7  การบริการ   หมวด 8   เครือท่ายและความร่วมมือระหว่างห้องสมุด  และหมวด  9  การประเมิน
คุณภาพห้องสมุด  และมาตรฐานห้องสมุดประชาชน พ.ศ. 2550 ประกาศใช้โดยสมาคมห้องสมุดแห่ง
ประเทศไทยฯ (2550)  ซึ่งแบ่งเป็น  9  หมวด  หมวด 1  ปรัชญา พันธกิจ  และวัตถุประสงค์  หมวด 2  การ
บริหารและโครงสร้าง หมวด 3  ความร่วมมือและเครือท่าย หมวด 4  งบประมาณและการเงิน  หมวด 5  

ทรัพยากรสารสนเทศ  หมวด  6  การบริการ   หมวด 7 บุคลากรห้องสมุด  หมวด 8 อาคาร สถานที่และ
ครุภัณฑ์  และหมวด  9  การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ และในระดับสากล สหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วย
สมาคมห้องสมุดและสถาบัน หรืออิฟล่า ได้ปรับปรุง แนวทางการบริการห้องสมุดประชาชน “IFLA Public 
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Library Service Guidelines“ (IFLA 2010) เป็นการจัดพิมพ์คร้ังที่ 2 จากฉบับพิมพ์คร้ังแรกที่ร่วมจัดท้ากับ
องค์การยูเนสโก “The Public Library Service IFLA/UNESCO Guidelines for Development” เพื่อเป็น
แนวทางพัฒนาการบริการที่มีประสิทธิภาพ ทรัพยากรสารสนเทศ และการเท้าถึง และผลการวิเคราะห์
แนวทางหรือมาตรฐานห้องสมุดประชาชนระดับชาติและระดับสากลทองชุติมา สัจจานันท์ (2549) พบว่า
ครอบคลุมทุกองค์ประกอบที่ส้าคัญทองการบริหารจัดการ การด้าเนินงานและการบริการห้องสมุด โดยมี
ภาพรวมและหัวท้อส้าคัญทองเนื้อหาใกล้เคียงกัน หัวท้อส้าคัญซึ่งครอบคลุมในมาตรฐานซึ่งอาจจัดเรียง ล้าดับ 
หัวท้อแตกต่างกันไป มีดังนี้ การบริหารและโครงสร้างองค์กร การเงิน และงบประมาณ  ทรัพยากรสารสนเทศ  

การบริการ บุคลากร อาคาร สถานที่ เทคโนโลยี เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ความร่วมมือและเครือท่าย การประชา 
สัมพันธ์ การตลาด  

      เมื่อเปรียบเทียบองค์ประกอบสามด้านตามอัตลักษณ์ทองห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการ
เรียนรู้ ในรายละเอียดตามกรอบมาตรฐานระดับชาติและระดับสากล พบว่าต่างกันในจุดเน้นสองประเด็น
หลัก คือ หัวท้อหรือหมวดทององค์ประกอบหรือมาตรฐาน และการใช้ค้า เมื่อพิจารณารายองค์ประกอบ
พบว่า ห้องสมุดมีชิวิตใช้ค้าในองค์ประกอบแรกว่า กายภาพ เทียบได้กับหมวดอาคาร สถานที่และครุภัณฑ์  
องค์ประกอบที่ 2 สาระและกิจกรรม เทียบได้กับ หมวดทรัพยากรสารสนเทศ โดยใช้ค้าว่าสาระหรือสื่อการ
เรียนรู้ แทนค้าว่า ทรัพยากรสารสนเทศ โดยแนวคิดการสื่อสารด้วยภาษาที่ไม่เป็นทางวิชาการหรือเทคนิค   
ส่วนกิจกรรมรวมอยู่ในหมวดบริการ และองค์ประกอบสุดท้ายเร่ืองการบริหารสอดคล้องกับมาตรฐานด้าน
การบริหาร โดยครอบคลุมมาตรฐานเรื่องบุคลากร การสื่อสารและประชาสัมพันธ์  ความร่วมมือและเครือท่าย  
อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาในมุมมองทองวิชาชีพ จะเห็นว่าจุดส้าคัญที่ห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการ
เรียนรู้ไม่ได้เน้นน้ามาเป็นหัวท้อ คือเร่ืองการบริการซึ่งในวงวิชาชีพถือว่าคือหัวใจทองการบริหารจัดการ
ห้องสมุด และมีการกล่าวถึงคุณภาพการบริการในเอกสารและงานวิจัยจ้านวนมาก รวมถึงเร่ืองงบประมาณ 
ซึ่งมีความส้าคัญอย่างไม่อาจปฏิเสธได้ ว่าเป็นปัจจัยส้าคัญประการหนึ่งทองคว ามส้าเร็จทองการพัฒนา
ห้องสมุดมีชีวิต 

 

7. ผลลัพธ์และผลกระทบของห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้ต่อสังคม 

  7.1  การสร้างนิสัยรักการอ่าน นักอ่าน นักคิดและนักปฏิบัติ...ร่วมสร้างสรรค์สังคมการเรียนรู้  

  ห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้ ซึ่งได้ผ่านการทดลองและการพัฒนาจนกลายมา 

เป็นห้องสมุดที่มีภาพลักษณ์ใหม่ มีบทบาทในการร่วมสร้างสรรค์สังคมการเรียนรู้ โดยการสร้างทัศนคติและ
นิสัยรักการอ่าน การคิด และการแสวงหาความรู้ในกลุ่มเด็กและเยาวชน รวมทั้งครอบครัว สร้างเวทีการ
เรียนรู้จากเนื้อหาสาระและกิจกรรมที่หลากหลาย บรรยากาศที่สร้างสรรค์ สอดคล้องกับวิถีชีวิต สร้างแรง
บันดาลใจ การคิดและการแสวงหาความรู้ เป็นผู้กระตุ้นหรือตัวกลางที่ท้าให้เกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ การ
อ่าน การปฏิบัติ การเปิดกว้างและการสร้างสู่เส้นทางนักอ่าน นักคิด และนักปฏิบัติ นวัตกรรมและผลงาน  
ท้าให้การอ่านเป็นความสนุกสนาน เพลิดเพลิน สร้างสรรค์และการอ่านเป็นโอกาสส้าหรับทุกคนและทุกคน
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สามารถหาความสุท การพัฒนาและการสร้างสรรค์ผลงานได้จากการอ่าน  เป็นโอกาสที่ครอบครัวจะได้
ร่วมกันท้ากิจกรรมการอ่านร่วมกัน ผู้ใช้บริการหลากหลายวัย เด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ และหลายอาชีพ เช่น นักเรียน 
นักศึกษา พยาบาล เภสัชกร นายประกันภัย นักประชาสัมพันธ์ นักวิจัย สถาปนิก นายหน้าซื้อทายหลักทรัพย์ 
ฯลฯ มีมุมมองด้านกายภาพว่า เป็น “แหล่งและสถานที่ที่ดี” “แหล่งที่ให้ความรู้ที่สุดยอด” “แหล่งความรู้ที่
หลากหลายรูปแบบ” “แหล่งความรู้และความบันเทิงควบคู่กัน” ได้รับความรู้ ความสนุกสนาน ความบันเทิง 
เพลิดเพลิน เสริมทักษะชีวิตและประสบการณ์ ค้นพบแนวทางการท้างาน ได้พัฒนาศักยภาพ และได้คิดได้
ท้าจริง 

 7.2 การจุดประกายและสร้างความตื่นตัวเรื่องห้องสมุดมีชีวิต 

               การจัดตั้งห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้ช่วยสนับสนุนนโยบายและยุทธศาสตร์ทองรัฐ 
เร่ืองการอ่าน โดยใช้การอ่านและการเรียนรู้เป็นเคร่ืองมือแก้ปัญหาด้วยแนวคิดและการบริหารจัดการแนว
ใหม่ จุดประกายและสร้างความตื่นตัวในเร่ืองห้องสมุดมีชีวิตอย่างกว้างทวางในสังคมไทย                
ในมุมมองทองสื่อมวลชน เร่ืองทองห้องสมุดมักจะไม่ค่อยได้รับความส้าคัญมากนัก แต่การเปิดตัวทอง
อุทยานการเรียนรู้ได้สร้างมิติใหม่ จุดประกายความสนใจอย่างกว้างทวาง จากสื่อมวลชน ดังจะเห็นได้จาก
การเผยแพร่ท่าวสารทองสื่อมวลชน โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์ เช่น ไทยรัฐ เดลินิวส์ มติชน ท่าวสด  ไทยโพสต์ 
โพสทูเดย์ แนวหน้า ฐานเศรษฐกิจ ผู้จัดการรายวัน สยามธุรกิจ คมชัดลึกและนิตยสาร รวมทั้งสื่อมวลชน
ประเภทวิทยุโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง เกี่ยวกับการเปิดตัว เร่ืองราวและกิจกรรมทองสอร . ด้วยมุมมองเชิง
บวกต่อแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่ และห้องสมุดที่มีภาพลักษณ์ใหม่เรียกว่า “ห้องสมุดมีชีวิต” ท้าให้เป็นค้าที่
นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายต่อมา  
                   สื่อมวลชนช่วยแพร่ กระจาย ท่าวสาร มีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบ
อุทยานการเรียนรู้ในมุมมองทองความส้าเร็จ ความชื่นชมในแหล่งเรียนรู้ภาพลักษณ์ใหม่ที่ช่วยกระตุ้นความคิด
สร้างสรรค์ทองเด็กและเยาวชน ให้มีการเรียนรู้อย่างไร้ทอบเทต ไร้พรมแดนและทีดจ้ากัดในการเรียนรู้ จุด
ประกายความคิดสร้างสรรค์ทองเด็ก มองเห็นความสามารถในการใช้ความคิด เป็นแรงบันดาลใจให้เด็ก
จินตนาการออกแบบ สร้างสรรค์ ให้ความรู้ สร้างประสบการณ์ เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อ กิจกรรม 
และเคร่ืองมือ   
       โครงการนี้ช่วยส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรักการอ่านและการเรียนรู้ ถือเป็นพลังในการพัฒนา
สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ “...มุ่งสร้างแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การแสวงหาความรู้
จากสื่อทันสมัย การผลิตนวัตกรรม ความคิดเชิงสร้างสรรค์ การผสมผสานอย่างลงตัวด้านศิลปะวัฒนธรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีก้าวหน้า...” (มติชนรายวัย 4 พฤศจิกายน 2550: 7)   
      “ความพิเศษ” “ความชื่นชม” ในมุมมองทองสื่อมวลชน “...ไม่เคยเห็นภาพแบบนี้ที่ไหนมาก่อน 

ไม่คิดว่าคนไทย เด็กไทย จะแสดงอาการที่มีความสุขในการเข้าห้องสมุดแบบนี้มาก่อนเลย ขอชื่นชมและ
กราบงามๆ เพื่อขอขอบคุณทุกคนที่มีส่วนท าให้เกิดอุทยานการเรียนรู้แห่งนี้  เรามาถูกทางแล้วล่ะครับ และ
อยากให้เปิดแบบนี้เยอะๆ ทั่วประเทศ” (ท่าวสด 26 มีนาคม 2548) 
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    นอกจากการจุดประกายทองสอร.โดยรวมแล้ว กิจกรรมต่างๆ ทองสอร. ก็ได้จุดประกายและสร้าง
ความตื่นตัวในเร่ืองห้องสมุดมีชีวิตในสังคม จากผลการวิจัยติดตามประเมินโครงการ คร้ังที่ 2 การอบรมและ
ประกวดห้องสมุดมีชีวิตทองสอร. (ชุติมา สัจจานันท์ และบุญศรี พรหมมาพันธุ์ 2553) พบว่าโครงการนี้ ได้
ก่อให้เกิดความตื่นตัว ความตระหนักถึงความส้าคัญและคุณค่าทองการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต ให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ตลอดชีวิตที่ยั่งยืนทองชุมชน ช่วยสร้างเสริมนิสัยรักการอ่าน ใฝ่รู้ และรักการเรียนรู้แก่ผู้ใช้บริการ ช่วย
พัฒนาคุณภาพชีวิต และทับเคลื่อนชุมชนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้และสังคมการเรียนรู้ สร้างเจตคติที่ดี 
ความพึงพอใจและความภาคภูมิใจแก่ผู้เกี่ยวท้องทุกฝ่าย ท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในมิติการเรียนรู้ผ่าน
ห้องสมุดมีชีวิต 

7.3  การเป็นแหล่งศึกษาดูงาน สอนงาน ฝึกงานและประเด็นการวิจัยต้นแบบห้องสมุดมี 
ชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้และวิธีการสร้างสรรค์การเรียนรู้ 

 การจัดตั้งห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้ที่เป็นต้นแบบ ท้าให้อุทยานการเรียนรู้ 
เป็นแหล่งศึกษาต้นแบบห้องสมุดมีชีวิตและวิธีการสร้างสรรค์การเรียนรู้ โดย การเป็นแหล่งศึกษาดูงาน 
แหล่งแสดงผลงาน ทองนิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ บรรณารักษ์และผู้สนใจ และประเด็นการศึกษาวิจัย 
ห้องสมุดมีชีวิตกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ศึกษาดูงาน สร้างแรงบันดาลให้ “อยากให้เด็กๆ ใน
ชุมชน ได้มีแหล่งความรู้เหมือนอย่างที่นี่”  “น่าสนใจ สวยงาม โดดเด่นกว่าห้องสมุดอ่ืนๆ” “เป็นต้นแบบที่
สวยมาก สถานที่ดึงดูดความสนใจจริงๆ HiTech อีกต่างหาก” “เจ้าหน้าที่น่ารักทุกคน ยิ้มแย้มแจ่มใส ดู
คล่องตัว ให้ข้อมูลและตอบปัญหาชัดเจน เป็นภาพลักษณ์ใหม่ของคนท างานห้องสมุด” “มีหนังสือ life 

style ที่วัยรุ่นชอบ ให้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลิน” “เทคโนโลยีและอุปกรณ์ทันสมัย หลากหลาย” “มี
สื่อหลายชนิดหลายประเภท หลากหลายมาก” “เห็นผู้ใช้นั่งอ่านหนังสือ ฟังเพลง ดูหนังกันเยอะแยะแล้วชื่น
ใจ อยากให้ที่ชุมชนมีเด็กๆ เข้ามาใช้แบบนี้”   
        นอกจากนี้ จากการบริหารจัดการและการปฏิบัติที่ได้รับการยอมรับท้าให้สอร. เป็นแหล่งฝึกงาน
ทองนิสิต นักศึกษาสาทาวิชาเอกวรรณกรรมส้าหรับเด็ก สาทาวิชาประถมศึกษา แหล่งฝึกอบรม สอนงาน
และแสดงผลงานสร้างสรรค์ทองนักเรียนในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

        ในด้านประเด็นการวิจัย อุทยานการเรียนรู้ได้รับความสนใจจากนักวิจัยศึกษาวิจัยในแง่มุม
ต่างๆ ผลการวิจัยที่เกี่ยวท้องกับสอร. แสดงถึงผลลัพธ์และผลกระทบต่อสังคมในช่วงการด้าเนินงานห้า       
ปีที่ผ่านมาสอดคล้องกัน โดยผลการศึกษาอุทยานการเรียนรู้ส้าหรับคนรุ่นใหม่ทองดวงใจ ไตรถาวรทรัพย์  
(2549)  วิเคราะห์กรณีศึกษา “ทีเคปาร์ค” พบว่า เป็นแหล่งการเรียนรู้ร่วมสมัย เปลี่ยนทัศนคติและมุมมอง
ทองสังคมที่มีต่อห้องสมุดแบบดั้งเดิมที่มีบรรยากาศเคร่งเครียดเป็นทางการ ให้เป็นสถานที่ที่สามารถศึกษา
หาความรู้ได้อย่างเพลิดเพลิน มีบรรยากาศผ่อนคลาย มีพื้นที่ที่สามารถประกอบกิจกรรมสร้างสรรค์ ส่งเสริมการ
เรียนรู้ สามารถมาพักผ่อนหย่อนใจในยามว่างได้  มีบรรยากาศทองธรรมชาติ หนังสือ และกิจกรรมอ่ืนๆ ที่
ส่งเสริมการเรียนรู้สอดแทรกอยู่ตามส่วนต่างๆ และผลการวิจัยการมีส่วนร่วมทองเยาวชนในสังคมแห่งการ
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เรียนรู้และมีส่วนร่วมทองเยาวชนในกระบวนการก้าหนดนโยบายการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ทองพัชราภา 

ดินด้า (2550) พบว่าการสร้างสังคมการเรียนรู้ทองอุทยานการเรียนรู้มีแนวโน้มไปในทิศทางดี 
 7.4 นวัตกรรมห้องสมุดมีชีวิต รูปแบบอุทยานการเรียนรู้ท่ีสามารถน าไปขยายผลในสังคมไทย 

 องค์ความรู้ห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้ที่เกิดจาก “การทดลอง” แลกเปลี่ยน  
เรียนรู้  ได้ผ่านการคิดสร้างสรรค์ สั่งสม และพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ในแต่ละกิจกรรม แต่ละโครงการ จน
เกิดเป็นห้องสมุดมิติใหม่ที่ให้บริการประชาชน ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ กระบวนการ การเรียนรู้ การบริหาร
จัดการ ท้าให้เกิดเป็นนวัตกรรมห้องสมุดที่ให้บริการประชาชนในสังคมไทย ซึ่งส้านักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (2547) อธิบายว่า คือสิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์สิ่งที่มีประโยชน์ต่อ
เศรษฐกิจและสังคม โดยมีมิติส้าคัญทองการเป็นนวัตกรรมอยู่ 3 มิติ มิติที่หนึ่งคือ ความใหม่ หมายถึงเป็นสิ่ง
ใหม่ที่ถูกพัฒนาทึ้น ซึ่งอาจจะมีลักษณะเป็นตัวผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการ โดยจะเป็นการปรับปรุงจาก
ทองเดิมหรือพัฒนาทึ้นทั้งหมดก็ได้  มิติที่สอง ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ หมายถึงความสามารถท้าให้เกิด
มูลค่าเพิ่มทึ้นได้จากการพัฒนาสิ่งใหม่นั้นๆ ซึ่งผลประโยชน์ที่จะเกิดทึ้นอาจสามารถวัดได้เป็นตัวเงิน
โดยตรงหรือไม่เป็นตัวเงินโดยตรงก็ได้  มิติที่สาม คือการใช้ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ หมายความว่าสิ่งนั้น
จะต้องเกิดจากการใช้ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์เป็นฐานทองการพัฒนาให้เกิดทึ้นใหม่ ไม่ใช่เกิดจากการ
ลอกเลียนแบบหรือการท้าซ้้า (สมนึก  เอ้ือจิระพงษ์พันธ์  2553: 22)  
     ห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้อันเป็นผลจากการตกผลึกทั้งด้านทฤษฎี วิชาการและ
วิชาชีพ ได้ก่อให้เกิดกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างน่าสนใจ จึงจัดเป็นนวัตกรรมห้องสมุดที่ให้บริการประชาชน
ในบริบททองสังคมไทย โดยผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง ทั้งโดยองค์รวมและในด้านต่างๆ ท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ภาพลักษณ์ใหม่ทองห้องสมุดและมีองค์ประกอบที่เป็นต้นแบบห้องสมุดที่ให้บริการประชาชนในสังคมไทย    
    องค์ความรู้ห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้หากพิจารณาประเภททองนวัตกรรมตาม
เป้าหมายทองนวัตกรรม อาจจ้าแนกตามเป้าหมายทองนวัตกรรมเป็นนวัตกรรมผลิ ตภัณฑ์และนวัตกรรม
กระบวนการ 

                 ด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ของห้องสมุด ผลผลิตทองสอร.ที่ได้พัฒนาและน้าเสนอเป็นผลิตภัณฑ์ที่
ประกอบด้วยสาระที่มีเนื้อหาและรูปแบบทองสื่อที่หลากหลาย ทั้งหนังสือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี  
ดนตรี ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งกิจกรรมและการบริการเชิงรุกที่ ตอบสนองความต้องการทองผู้ใช้ “โดนใจ” 
สร้างสรรค์ และทันสมัย  
                 ด้านนวัตกรรมกระบวนการด าเนินงานห้องสมุด โดยแนวคิด เทคนิค วิธีการและกระบวนการ
ใหม่ในการเติมชีวิตให้ห้องสมุด การบริหารจัดการและการทับเคลื่อนห้องสมุดมีชีวิตที่ท้าให้ไร้พรมแดน
ระหว่างห้องสมุด ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมและศูนย์การเรียนรู้ ไร้พรมแดนระหว่า งการอ่านและเท้าร่วม
กิจกรรมรูปแบบหลากหลาย ไร้พรมแดนระหว่างเมืองและชนบท และไร้พรมแดนระหว่างความเป็นไทยกับ
ความเป็นสากล 
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                 หากพิจารณาในมิติตามทอบเทตและผลกระทบทองนวัตกรรมห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการ
เรียนรู้ห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้อาจถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมการบริหารห้องสมุดมีชีวิต  การ
พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้เกิดจากการคิดค้น ทดลอง เปลี่ยนแปลงรูปแบบและ
ภาพลักษณ์ทองห้องสมุด บนพื้นฐานทองการบริหารจัดการแนวใหม่ ที่มี เป้าหมายที่ชัดเจน (target 

oriented)  มีกรอบยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย การใช้เทคโนโลยีในการ
พัฒนา เชื่อมโยงเครือท่ายและกระจายความรู้ การบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม การทับเคลื่อนด้วยการ
สร้างแนวร่วม พลังภาคีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการกลุ่มนักวิชาการ นักคิด นักวิจัยที่มีความสนใจใน
การเรียนรู้ ภาคประชาสังคม และองค์กรต่างประเทศ รวมทั้งการใช้ศักยภาพจากแหล่งความรู้และความ
เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอก โดยหลักคิดการน้าด้วยผู้เชี่ยวชาญ (expert lead) ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อระบบการบริหารจัดการและการด้าเนินงานห้องสมุดที่ให้บริการประชาชนในสังคมฐานความรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ ท้าให้เกิดความสามารถในการแท่งทัน  
        โดยรวมน้าไปสู่การเป็น นวัตกรรมการเรียนรู้ ผ่านมิติห้องสมุดเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต การ
จัดการเรียนรู้ที่เสนอกระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ภาคปฏิบัติและวิถีชีวิตโดยผู้เรียนไม่รู้สึกว่าถูก
สอน การน้าเสนอหนังสือผ่านสื่อกิจกรรมในลักษณะการบูรณาการเทคโนโลยี หนังสือ เพลง ศิลปะ วัฒนธรรม 
โดยมีหนังสือเป็นแกนน้า และเน้นการเชื่อมโยงเร่ืองการอ่าน หนังสือ และห้องสมุด กับวิถีชีวิตอย่างเป็น
ระบบและครบวงจร  ท้าให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสแสวงหาความรู้และพัฒนาความคิด ความสามารถ 
สติปัญญา บุคลิกภาพและจิตใจ ได้พบความมหัศจรรย์ทองหนังสือ  การอ่านและการเรียนรู้ในบรรยากาศ  ที่
สนุกสนาน เพลิดเพลิน สร้างสรรค์ ผ่านระบบการเรียนรู้ที่ทันสมัยที่คุณภาพ และสนองตอบต่อแรงบันดาล
ใจและความต้องการทองเด็กและเยาวชนในการพัฒนาตนเอง มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและวัฒนธรรมการ
เท้าถึงองค์ความรู้ วิธีการและกระบวนการเรียนรู้ทองเยาวชน/ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ผ่านมิติทองห้องสมุด 
ท้าให้เกิดความรู้สึกว่าผู้ใช้บริการห้องสมุดคือผู้ทันสมัย นอกจากนี้ในส่วนการปฎิบัติงานห้องสมุดมีชีวิต ท้า
ให้เกิดวัฒนธรรมการท้างานแบบใหม่ เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน การเรียนรู้ในงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ
ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ ระหว่างผู้บริหาร บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวท้องในแต่ละภาคส่วนทองสังคม  

        องค์ความรู้และนวัตกรรมห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้ ได้ รับการถ่ายทอดและ
เผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ เพื่อการพัฒนาบุคลากร การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การต่อยอดความรู้ ความคิดและ
ประสบการณ์ในการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตอย่างต่อเนื่อง น้าไปสู่การพัฒนาวิชาการ วิชาชีพและสังคมที่
ยั่งยืน  โดยได้รับความไว้วางใจจากหน่วยราชการที่เกี่ยวท้องโดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการ โดยส้านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาทั้นพื้นฐาน ส้านักบริหารงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดประชุม สัมมนา อบรมผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ครู และ
บรรณารักษ์ หลายโครงการ ตัวอย่างโครงการอบรมและประกวด “ห้องสมุดมีชีวิต” TK park  Living 

Library Award  ซึ่งเร่ิมเมื่อ พ.ศ. 2549 เพื่อให้มีการทยายแนวคิดและองค์ความรู้ การจัดการห้องสมุดมีชีวิต
รูปแบบอุทยานการเรียนรู ้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาห้องสมุดในชุมชนทั่วประเทศ จากผลการวิจัยติดตาม
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ประเมินผลโครงการฯคร้ังที่ 2 พบว่าเกิดผลลัพธ์ห้องสมุดที่ได้รับรางวัลมีการเปลี่ยนแปลงและมีการพัฒนา
ในด้านต่างๆ ทั้งบรรณารักษ์ ผู้บริหารและผู้ใช้บริการ/กลุ่มเป้าหมาย/หน่วยงานที่เกี่ยวท้องกับห้องสมุดที่
ได้รับรางวัล บรรณารักษ์ได้น้าความรู้ ประสบการณ์และแนวคิดเชิงกลยุทธ์ไปใช้ในการพัฒนาห้องสมุดมี
ชีวิต การพัฒนากายภาพ ภูมิทัศน์ บรรยากาศและสภาพแวดล้อมทองการเป็นห้องสมุดมีชีวิต  การจัดบริการ
และกิจกรรมเชิงรุกเพื่อการสร้างเสริมนิสัย รักการอ่าน ใฝ่รู้และรักการเรียนรู้แก่ผู้ใช้บริการ  มีผู้ใช้บริการ
ห้องสมุดและเท้าร่วมกิจกรรมห้องสมุดเพิ่มมากทึ้นและมี เจตคติที่ดีต่อการแสวงหาความรู้ และการเรียนรู้  
การได้รับรางวัลท้าให้ห้องสมุดเป็นที่ รู้จัก มีผู้มาศึกษาดูงาน ช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวคิดและ
ภาพลักษณ์ใหม่ทองห้องสมุดและบรรณารักษ์และสร้างโอกาสในการพัฒนางานห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง  
ผู้บริหารและผู้ใช้บริการมีความเห็นว่าห้องสมุดมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และผลกระทบคือหน่วยงานที่
เกี่ยวท้องให้ความส้าคัญในการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่ยั่งยืนทองชุมชน และ
ให้ความร่วมมือ สนับสนุนบทบาทและการด้าเนินงานห้องสมุดมีชีวิตในการทับเคลื่อนชุมชนเป็นชุมชนแห่ง
การเรียนรูแ้ละสังคมการเรียนรู้  (ชุติมา สัจจานันท์ และบุญศรี พรหมมาพันธุ์ 2553)  

  อย่างไรก็ตามการน้านวัตกรรมห้องสมุดมีชีวิต รูปแบบอุทยานการเรียนรู้ไปใช้เป็นต้นแบบใน
สังคมไทยให้บังเกิดผลอย่างยั่งยืน จากผลการสนทนากลุ่มบรรณารักษ์ผู้เท้าร่วมกิจกรรม และเครือท่ายแสดง
ให้เห็นว่าจ้าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารในด้านนโยบายที่ชัดเจน การจัดสรรทรัพยากรการ
บริหาร เช่น งบประมาณ บุคลากร เทคโนโลยี เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ สิ่งอ้านวยความสะดวก และ ความ
ร่วมมือและเครือท่าย ความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน   
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บทที่ 5  

 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

                การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถอดประสบการณ์การจัดการห้องสมุดมีชีวิต และเพื่อสังเคราะห์องค์
ความรู้ห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้  ผู้ให้ท้อมูลหลัก ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตั วอย่างแบบเจาะจง 
ผู้เกี่ยวท้องกับส้านักงานอุทยานการเรียนรู้ รวมจ้านวนทั้งสิ้น 102 คน  ประกอบด้วย  กลุ่มผู้ก่อตั้งและ
คณะกรรมการบริหารท้าหน้าที่ก้าหนดนโยบายจ้านวน 5 คน กลุ่มผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้าส่วนทองส้านักงาน
อุทยานการเรียนรู้ (สอร.) จ้านวน 10 คน  บรรณารักษ์ นักวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในส้านักงานอุทยานการเรียนรู้ 
จ้าแนกตามส่วนงานทั้ง 4 ส่วน  จ้านวน 15 คน กลุ่มบรรณารักษ์อ่ืนๆ และบุคคลที่เกี่ยวท้องกับสอร.ทางด้าน
วิชาการ เช่น ผู้เท้าร่วมกิจกรรม การอบรมและการเท้าประกวด และได้รับรางวัลการประกวดห้องสมุดมีชีวิต  ผู้
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสอร. จ้านวน 10 คน ผู้ใช้บริการและผู้เท้าร่วมกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิตทองสอร.ในเทต
กรุงเทพมหานคร รวมทั้งกลุ่มผู้ศึกษาดูงานรวม 50 คน และกลุ่มเครือท่ายห้องสมุดมีชีวิตซึ่งครอบคลุม
ส้านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หอสมุดแห่งชาติ ส้านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาทั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และเครือท่ายที่ร่วมมือจัดกิจกรรมในส่วนภูมิภาค รวมจ้านวน 12 คน เก็บรวบ 
รวมท้อมูลโดยการวิเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์เจาะลึกและการสนทนากลุ่ม เคร่ืองมือการวิจัย ประกอบ 
ด้วยแบบบันทึกท้อมูล แบบสัมภาษณ์ แบบสนทนากลุ่ม การวิเคราะห์ท้อมูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหา จัด
หมวดหมู ่และน้าเสนอในเชิงบรรยาย 

 

สรุปผลการวิจัย 

 ผลการถอดประสบการณ์และสังเคราะห์องค์ความรู้ห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้พบว่า 

 1. การก่อร่างสร้างความคิดอุทยานการเรียนรู้เกิดทึ้นในลักษณะ “งานทดลองชิ้นใหญ่” เพื่อตอบ
โจทย์ส้าคัญทองประเทศไทยเร่ือง การอ่าน หนังสือและห้องสมุด โดยมีโจทย์ระดับชาติ โจทย์ระดับท้องถิ่น 
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และโจทย์ทองคนท้างานที่ชัดเจนเพื่อร่วมแก้ปัญหาทองสังคมไทยทั้งด้านการศึกษาและสังคม การร่วมสร้าง
สังคมการเรียนรู้ และมีนโยบายระดับชาติเป็นเคร่ืองมือก้ากับ โดยได้รับการสนับสนุนส่งเสริมอย่างจริงจัง 
ท้าหน้าที่เป็น “ข้อต่อเติมเต็ม” หรือ “ข้อต่อของสังคม” สร้างเสริมงานที่ทาดอยู่ และพัฒนาสู่การเป็น  
“ต้นแบบ”  ห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมจนเป็นที่ประจักษ์  จาก
โจทย์ที่ถูกก้าหนด ได้ “จุดประกายความคิด” “แรงบันดาลใจ” ส้าคัญน้าไปสู่การก่อร่างสร้างความคิดและ
การปฏิบัติอย่างเป็นกระบวนการ ที่มาทองการก่อร่างสร้างความคิดในการจัดตั้งห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบ
อุทยานการเรียนรู ้
 2. การจัดวางต้าแหน่ง ในเร่ืองบทบาทและทอบเทตหน้าที่ทองสอร. อย่างชัดเจน มีความส้าคัญต่อ
การก้าหนดทิศทางการบริหารจัดการและการด้าเนินงานทองสอร. ในเร่ืองห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการ
เรียนรู้ ทั้งในบทบาททองผู้สร้างแรงบันดาลใจ ทัศนคติ ความต้องการที่จะอ่าน คิดและเรียนรู้ เป็นผู้กระตุ้น หรือ
ตัวกลางที่ท้าให้เกิดการปฏิบัติ พฤติกรรมเพื่อการเรียนรู้ เป็นแหล่งศึกษาต้นแบบ วิธีการสร้างสรรค์การเรียนรู้ที่
มีประสิทธิภาพ เป็นแบบอย่างหรือต้นแบบห้องสมุดมีชีวิตและวิธีการเรียนรู้ และเป็นผู้ฝึกอบรมให้ กับผู้ฝึก
หรือผู้บริหารการเรียนรู้และห้องสมุดมีชีวิต 

 3. อุทยานการเรียนรู้มีบทบาทการเป็นองค์กรที่สร้างปัญญาให้สังคมไทย ในด้านการสร้างความรู้ 
การถ่ายทอดความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ การต่อยอดความรู้ ความคิด
และจินตนาการ การปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน นิสัยใฝ่รู้และการเรียนรู้ตลอดชีวิต  เป็นทางเลือกใหม่ทองการ
เรียนรู้ ในรูปแบบและวิธีการต่างๆ “กระตุ้นต่อมเรียนรู้” การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้   
การเรียนรู้ร่วมกัน การเรียนรู้จากประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติจริง การเรียนรู้ที่ไร้ทีดจ้ากัด  การทยายโอกาส
การเรียนรู ้การสร้างให้เกิดความคิด ความฝันและจินตนาการ 

 4. ห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้เป็นการเติมชีวิตให้ห้องสมุดโดยมุ่งเน้น “ความใหม่และ
ทันสมัย” “ความสวยงาม” “ความสนุกสนานเพลิดเพลิน” “ความหลากหลาย” “ความเคลื่อนไหว” “ความ
สะดวก” และการบริหารจัดการแนวใหม่ ครอบคลุมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม การสร้างความร่วมมือ
และเครือท่าย  การบริหารจัดการโครงการ  การบริหารจัดการปัญหา  การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ 
การตลาด  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  การว่าจ้างหน่วยงานภายนอก การติดตามและ
ประเมินผล และส้าเร็จได้ด้วยพลังรากฐาน คือกลุ่มคนท้างาน และพลังเครือท่าย จนเกิดการตกผลึกความรู้
และประสบการณ์ทองทีมงาน เครือท่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย น้ามาสู่การสร้างต้นแบบห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบ
อุทยานการเรียนรู ้
 5. ห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้อันเป็นผลจากการตกผลึกทั้งด้านทฤษฎี วิชาการและ
วิชาชีพ โดยมีองค์ประกอบส้าคัญสามด้าน คือ ด้านกายภาพ ด้านสาระและกิจกรรม และด้านการบริหาร
จัดการ จัดเป็นนวัตกรรมห้องสมุดมีชีวิตที่ให้บริการประชาชนในบริบททองสังคมไทยเพื่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตโดยผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง และในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วยสาระที่หลากหลาย
ทั้งในด้านเนื้อหา รูปแบบ และการน้าเสนอ กิจกรรม และการบริการที่ตอบสนองความต้องการทองผู้ใช้ 
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ด้านนวัตกรรมกระบวนการด าเนินงานห้องสมุด โดยแนวคิด เทคนิค วิธีการและกระบวนการใหม่ในการเติม
ชีวิตให้ห้องสมุด และการทับเคลื่อนห้องสมุดมีชีวิตที่ท้าให้ไร้พรมแดนระหว่างห้องสมุด ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรม
และศูนย์การเรียนรู้ และด้านนวัตกรรมทางการบริหารห้องสมุดมีชีวิต จากการคิดค้น ทดลอง เปลี่ยนแปลง
รูปแบบและภาพลักษณ์ทองห้องสมุด บนพื้นฐานทองการบริหารจัดการแนวใหม่ การทับเคลื่อนด้วยการสร้าง
แนวร่วม พลังภาคีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และองค์กรต่างประเทศ โดยหลักคิดการน้าด้วย
ผู้เชี่ยวชาญ และน้าไปสู่ นวัตกรรมการเรียนรู้ผ่านมิติห้องสมุดเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต การจัดการเรียนรู้ที่
เสนอกระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ภาคปฏิบัติและวิถีชีวิต การน้าเสนอหนังสือผ่านสื่อกิจกรรมใน
ลักษณะการบูรณาการ   
 ห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้ได้ท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ใหม่ทองห้องสมุด
และเป็นต้นแบบห้องสมุดมีชีวิตที่ให้บริการประชาชนในสังคมไทย เกิดผลลัพธ์และผลกระทบต่อต่อระบบ
การบริหารจัดการและการด้าเนินงานห้องสมุดที่ให้บริการประชาชน เกิดกระแสการเปลี่ยนแปลง ความ
ตื่นตัวในวงการห้องสมุด การอ่านและการเรียนรู้ผ่านมิติห้องสมุดมีชีวิตในสังคมฐานความรู้ได้เป็นที่ประจักษ์ 
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โจทย์ท่ีเป็นปัญหาของสังคมไทย 

ระบบการศึกษาไทยแบบเดิมที่ไม่เอ้ือให้เด็ก 

คิดเป็น ท าเป็น หรือส่งเสริมการอ่าน 

คนไทยไม่มีนิสัยรักการอ่าน -ภาพลักษณ์ห้องสมุดแบบเดิม 

-ปัญหาของห้องสมุดที่ให้บริการประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การอ่าน การคิด และการแสวงหาความรู้ใน
บรรยากาศการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ทันสมัย 

เด็กและเยาวชนมีนิสัยรักการอ่าน การแสวงหาความรู้ 
และการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ตลอดชีวิต 

เยาวชนและประชาชนมีโอกาสพัฒนาแลกเปลี่ยนและ
แสดงผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้าง
ผลงานจากการผสมผสานด้านศิลปะ วัฒนธรรม 
ค่านิยม หรือวิถีชีวิต นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในรูปแบบที่หลากหลาย 

สังคมไทย: สังคมการอ่านและสังคมการเรียนรู้ 

แผนภาพที่ 5.1 พลังขับเคลื่อน สอร. และห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้ 

ปัจจัยเอื้อ 

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

  แห่งชาติ 
- พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 
- นโยบายของรัฐ 

 

สอร. 
ห้องสมุดมีชีวิต 

รูปแบบอุทยานการเรียนรู้ 
(TK Park) 

ปัจจัยขับเคลื่อนสู่ความส าเร็จ 

- วิสัยทัศน์ของผู้น า 

- พลังผู้ก่อตั้ง/ผู้บริหาร/บุคลากรของ สอร. 
- พลังเครือข่าย 

- รูปแบบใหม่ของการบริหารจัดการ 

- เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 

- องค์ความรู้และการจัดการความรู้ 
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แผนภาพที่ 5.2  การได้มาซึ่งแนวคิดการบริหารจัดการห้องสมุดมีชีวิต 

 ล       ด  ้  
          . 

 

    ล          ู  
    บ   ณ     บ  ด ล   

 ล      ุ    ่ ข   ลุ   
ผู      ้   ผู บ      บุ ล    

 ล    ื ข    

 

         

 

   ศ  ษ   ดู    

 

      ุด        
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แผนภาพที่ 5.3 องค์การที่สรา้งปญัญาใหส้ังคม 

             ู     ถ     ด 
 ล  ผ  พ   

     ู  

     ด     ู  
      ด ล 
          

                   

 ล          ู  

 พื่          
       

 

   ื ข   บ  ณ    ษ  
                 พ 

 

ผู    บ      

 ลุ    ้      

 

        ่      ัญญ          
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แผนภาพที่ 5.4  เติมชีวิตให้ห้องสมุด 

      ุด        

‘                  ุด’ 

     ล   ล   

      ด     ด  ็ 
I;fgih; 

      ลื่      
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แผนภาพที่ 5.5  กรอบแนวคิดการพฒันาห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้ 

-  ด็          ล    บ     
- ผู  ฏ บ                          พ 
-    ื ข    

                                     ด     ฏ บ    
     ด                         ู           ู     พ ฒ             ้     
    ุด        ล           ื่        ื่        ุด        

                         ล               ู  
 

-  ถ    ่  ้  ภู    ศ     ่   ดล    

-        บบภ      ล ภ     

 

-      ื  

-  ื่          ู  
-         
- บ      
- ศ ล     ฒ ธ    ด     
-          ล   โ โล   

-    บ      บบ           
-                  ื  ล    ื ข    
-     ื่     ล            พ  ธ  
-     ล ด 

-          โ โล         ศ ล     ื่     
-                   ภ      

-      ด    ล        ผล    

 

ห้องสมุด 
มีชีวิต 

 

  ื้        ล         

 

   บ       ด    

 

   ภ พ 
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แผนภาพที่ 5.6  นวัตกรรมห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้

              ุด        
 ู  บบ ุ             ู  

        ผล  ภ ณฑ  
        
บ      
ภ พล  ษณ     ข        ุด 

           บ      

•         ธ     ล    บ          
       บ       ด         ุด        
•                      ุด 
•      ด         ู ผ    ื่        ด     
   ศ ล   ฒ ธ          ู      ื  

                 ู  
•          ู โด     ู       ถู     
•                ื ผ    ื่           ล  ษณ     
   บู ณ       โ โล        ื  พล  ศ ล     ฒ ธ    
   โด        ื            
•        ศ     ข       ื  ล          บ      ศ 
            ู    ่  ุ       พล ด พล                      

           บ      

   บ       ด           
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อภิปรายผล 

 1. ห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้ มีวิสัยทัศน์ และทิศทางการด้าเนินงานสอดคล้อง 

กับผลการวิจัยทองอภิรดี กันเดช (2551) ซึ่งศึกษาแนวโน้มการพัฒนารูปแบบห้องสมุดประชาชนในสังคม
ฐานความรู้ ใน พ.ศ.2560  ซึ่งพบว่าห้องสมุดประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศต่างมีวิสัยทัศน์ที่มุ่ง        
สู่การเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมีทิศทางก ารด้าเนินงานที่สนอง
ความต้องการทองประชาชนด้วยรูปแบบที่หลากหลาย เน้นการให้บริการโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ให้บริการโดยเท่าเทียมและทั่วถึง มีกิจกรรมหลากหลายที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้  และอนาคตภาพการ
เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่กระจายอยู่ในทุกพื้นที่ เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ตลอดชีวิต ให้บริการทุกคนอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง เน้นกิจกรรมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่หลากหลายและ
ตรงใจผู้รับบริการ จากผลการวิจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าห้องสมุดมีชีวิตทองสอร. ที่ได้รับการพัฒนาทึ้น
จากการจัดตั้งสอร. เมื่อ พ.ศ.2547 ทั้งโดยแนวคิด วิสัยทัศน์ หลักการ รูปแบบและโดยองค์รวมสะท้อน “การ
เป็นต้นแบบ” “การเป็นองค์การน้า” ทองห้องสมุดที่ให้บริการประชาชนและยังคงตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงสู่อนาคตในสังคมฐานความรู้ 

              2. ห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้เป็นต้นแบบการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตที่ให้ความส้าคัญ
การบริหารจัดการโดยเน้นกลุ่มเป้าหมายประชาชนผู้รับบริการ โดยมีกรอบแนวคิดและกระบวนการที่
สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นตัวผู้เรียนเป็นส้าคัญ ตามผลการสังเคราะห์งานวิจัยทองเกรียงศักดิ์ เจริญ
วงศ์ศักดิ์ และคณะ (2548) ที่พบว่าเป็นกระบวนการพัฒนาผู้เรียนที่มุ่งประโยชน์ทองผู้เรียนเป็นหลัก เน้น
กระบวนการคิดและการปฏิบัติจริงที่สอดคล้องตามความถนัดและความสนใจทองผู้เรียน เป็นกระบวน  การ
เรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความสุท มีความรู้เหมาะสมตามระดับการศึกษาและสามารถน้าไปใช้ประโยชน์ได้ในทาง
สร้างสรรค์ ลักษณะผู้เรียนที่พึงประสงค์คือ คนดี คนเก่ง และคนมีความสุท หลักการจัดการเรียนรู้          ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญเป็นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุด ได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ          
มีทักษะแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย สามารถน้าวิธีการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้ ทุกฝ่าย มี
ส่วนร่วมในทั้นตอนต่างๆ เพื่อพัฒนาผู้เรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ ใช้หลักการ
ประชาธิปไตย ให้ผู้เรียนได้เรียนอย่างมีความสุท ได้เรียนรู้อย่างมีความหมาย รวมถึงสามารถสร้างองค์
ความรู้เองได้ โดยในการศึกษาทั้นพื้นฐานมีหลากหลายรูปแบบและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ ที่ส้าคัญเน้น
การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ การเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ การเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและการเรียนรู้ผ่าน
สื่อเทคโนโลยี 
          3. ห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้เป็นต้นแบบการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตในลักษณะการ 
บูรณาการในหลายมิติ การบูรณการแนวคิดห้องสมุด กับศูนย์วัฒนธรรม และศูนย์การเรียนรู้ที่ให้ความส้าคัญใน
เร่ืองการส่งเสริมการเรียนรูใ้นบรรยากาศที่มีชีวิต การบูรณาการความรู้ใหม่กับภูมิปัญญาท้องถิ่น การ บูรณา
การ หนังสือ กับดนตรี กับภาพยนตร์ กับกิจกรรมซึ่งสามารถสร้างพลังจินตนาการได้อย่างแรงกล้า  การบูร
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ณาการและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์  ศิลปวัฒนธรรมและเทคโนโลยี  ท้าให้
เกิดความเชื่อมโยงระหว่างศาสตร์และศิลป์ องค์ความรู้เดิมกับองค์ความรู้ใหม่หรือองค์ความรู้ในอนาคต 
เทคโนโลยีสมัยเก่าหรือภูมิปัญญา กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ การต่อยอดภูมิปัญญาด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
โดยมีจุดเน้นในเร่ืองการปลูกฝังนิสัย รักการอ่าน การเรียนรู้ ในบทบาททองผู้สร้างแรงบันดาลใจ ทัศนคติ 
ความต้องการอ่าน คิดและเรียนรู้ เป็นผู้กระตุ้น หรือตัวกลางที่ท้าให้เกิดการปฏิบัติ พฤติกรรมเพื่อการเรียนรู้ 

จินตนาการ การสร้างสรรค์ ลงมือปฏิบัติ โดยมีหนังสือเป็นแกนน้า และพัฒนาในมุมมองทองผู้เชี่ยวชาญ
หลายด้าน การน้าแนวคิดการบูรณาการการเรียนรู้มาใช้ ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ลักษณะรอบรู้ เกิดการเชื่อมโยง
ความรู้ ความคิด ประสบการณ์และจินตนาการเป็นองค์รวม สอดคล้องกับสภาพจริง 

 4. ห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้เป็นต้นแบบการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตโดยใช้องค์
ความรู้จากศาสตร์หลายสาทาวิชาในลักษณะสหวิทยาการ ทั้งด้านการศึกษา จิตวิทยา พฤติกรรมศาสตร์   
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ การตลาด เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ศิลปะ ดนตรี นันทนาการ การแพทย์ ท้าให้เกิดภาพลักษณ์ห้องสมุดที่ให้บริการ
ประชาชนรูปแบบใหม่ ที่ใช้มุมมองอย่างหลากหลายและแตกต่าง สอดคล้องกับพัฒนาการทองวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเป็นศาสตร์พื้นฐานในการบริหารจัดการห้องสมุดซึ่งมีความ
เป็นสหวิทยาการ เกี่ยวท้องกับศาสตร์ต่างๆ เช่น บรรณารักษศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
จิตวิทยา การจัดการ การสื่อสาร การศึกษา คณิตศาสตร์ ตรรกศาสตร์ ภาษาศาสตร์ กฎหมาย นโยบาย
สาธารณะและอื่นๆ  (Chaudhry c1988: 189; Hawkins 2009: 44 -53; Otten  and DeBons c1970: 37) 

 5. ห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้เป็นต้นแบบการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ตลอดชีวิตทองเยาวชนมีการด้าเนินการโดยเน้นการเชื่อมโยงเร่ืองการอ่าน หนังสือ และห้องสมุดกับ
วิถีชีวิตอย่างเป็นระบบและครบวงจรสอดคล้องกับ ผลการสังเคราะห์งานวิจัยคุณลักษณะและกระบวนการ
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมทองประเทศต่างๆ 10 ประเทศทองเจือจันทร์ จงสถิตอยู่ และรุ่งเรือง สุทาภิรมย์          
(2550) ที่พบว่า การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเป็นกระบวนการที่ต้องด้าเนินการต่อเน่ืองและใช้เวลา และให้
เชื่อมโยงกับวิถีชีวิต โดยการเรียนการสอนผ่านกระบวนการกิจกรรมที่เชื่อมโยงชีวิตจริง สิ่งรอบท้าง 
สภาพการณ์และสภาพแวดล้อมที่เป็นจริง การสอนให้คิด วิเคราะห์ รู้จักเหตุและผล การยอมรับความแตกต่าง  
การเคารพในสิทธิทองผู้อ่ืน และรัฐควรเท้ามามีบทบาทด้าเนินการหรือสนับสนุนภาคส่วนต่างๆ ในสังคม
ด้วยรูปแบบและกลไกต่างๆ และสอดคล้องกับท้อคิดเห็นทองกลุ่มบริษัทรักลูก (2553: 11-12) ที่ระบุว่า            
“…การส่งเสริมให้วัยรุ่นรักการอ่านโดยการสร้างห้องสมุดที่ดึงดูดความสนใจหรือที่เราพยายามเรียกว่า
ห้องสมุดมีชีวิต จึงไม่น่าจะพอเพียงส้าหรับการทับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการอ่านให้สัมฤทธิผลได้ แต่
การโน้มน้าวให้ผู้ใหญ่ทุกคนหันมาอ่านหนังสือ หันมาเรียนรู้เพื่อสร้างความรู้ใหม่ๆ  ให้กับตนเองอยู่ตลอด  
ท้าให้การอ่านหนังสือกลายเป็นกิจวัตรประจ้าวันที่ทาดไม่ได้ ท้าให้การเรียนรู้คือสิ่ง จ้าเป็นส้าหรับการ
ด้ารงชีวิตอยู่อย่างมีความสุททองทุกคนในสังคม วัตรปฏิบัตินี้จะกลายเป็นต้นแบบให้เด็กได้ลอกเลียน และ
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เมื่อร่วมกับวิธีการอื่นๆ ที่ได้ลงมือท้าแล้วก็น่าจะท้าให้สถานการณ์ทองการแก้ปัญหาดีทึ้น…การจะแก้ปัญหา
นิสัยไม่ชอบอ่านหนังสือทองคนไทยให้ได้ผลจึงจะต้องมองปัญหาให้ทะลุ มองอย่างเชื่อมโยงและสอดคล้อง
กับสภาพความเป็นจริง จึงจะแก้ปัญหาได้” 

 6. โดยภาพรวม ห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้ แม้โดยแนวคิด ทฤษฎีและหลักการจะไม่ใช่
สิ่งใหม่ในวิชาชีพส้าหรับประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งบริการห้องสมุดเป็นสิ่งส้าคัญที่รัฐจัดให้อย่ างมีคุณภาพ  
แต่ในบริบททองสังคมไทยที่ห้องสมุดที่ให้บริการประชาชนยังมีภาพลักษณ์แบบเดิม มีท้อจ้ากัดและปัญหา
อุปสรรคนานัปการ กอปรกับมีปัญหาพื้นฐานในเร่ืองการอ่านทองประชาชนคนไทย ห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบ
อุทยานการเรียนรู้อันเป็นผลจากการตกผลึกทั้งด้านทฤษฎี วิชาการและวิชาชีพ ได้ก่อให้เกิดกระแสการ
เปลี่ยนแปลงอย่างน่าสนใจ จึงจัดเป็นนวัตกรรมห้องสมุดที่ให้บริการประชาชนในบริบททองสังคมไทยเพื่อ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง ทั้งโดยองค์รวมและในด้านต่างๆ ท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ภาพลักษณ์ใหม่ทองห้องสมุดและมีองค์ประกอบที่เป็นต้นแบบห้องสมุดที่ให้บริการประชาชนในสังคมไทย   
     ด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ของห้องสมุด ผลผลิตทองสอร.ที่ได้พัฒนาและน้าเสนอเป็นผลิตภัณฑ์ที่
ประกอบด้วยสาระที่มีเนื้อหาและรูปแบบทองสื่อที่หลากหลาย ทั้งหนังสือ  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  เทคโนโลยี  
ดนตรี ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งกิจกรรมและการบริการเชิงรุกที่  ตอบสนองความต้องการทองผู้ใช้  ”โดนใจ” 
สร้างสรรค์  และทันสมัย  
                ด้านนวัตกรรมกระบวนการด าเนินงานห้องสมุด โดยแนวคิด เทคนิค วิธีการและกระบวนการใหม่
ในการเติมชีวิตให้ห้องสมุด การบริหารจัดการและการทับเคลื่อนห้องสมุดมีชีวิตที่ท้าให้ไร้พรมแดนระหว่าง
ห้องสมุด ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมและศูนย์การเรียนรู้ ไร้พรมแดนระหว่างการอ่านและเท้าร่วมกิจกรรม รูปแบบ
หลากหลาย ไร้พรมแดนระหว่างเมืองและชนบท และไร้พรมแดนระหว่างความเป็นไทยกับความเป็นสากล 

                ด้านนวัตกรรมการบริหารห้องสมุดมีชีวิต ห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้เกิดจากการ
คิดค้น ทดลอง เปลี่ยนแปลงรูปแบบและภาพลักษณ์ทองห้องสมุด บนพื้นฐานทองการบริหารจัดการแนว
ใหม่ ที่มีเป้าหมายที่ชัดเจน (target oriented) มีกรอบยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และกลุ่ม 
เป้าหมาย การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาเชื่อมโยงเครือท่ายและกระจายความรู้ การบริหารจัดการที่เน้นการ
มีส่วนร่วม การทับเคลื่อนด้วยการสร้างแนวร่วม พลังภาคีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการกลุ่มนักวิชาการ 
นักคิด นักวิจัยที่มีความสนใจในการเรียนรู้  ภาคประชาสังคม และองค์กรต่างประเทศ รวมทั้งการใช้
ศักยภาพจากแหล่งความรู้และความเชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอก  โดยหลักคิดการน้าด้วยผู้เชี่ยวชาญ 

(expert lead) ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบการบริหารจัดการและการด้าเนินงานห้องสมุด ที่ให้บริการ
ประชาชนในสังคมฐานความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ท้าให้เกิดความสามารถ
ในการแท่งทัน  
    โดยรวมน้าไปสู่นวัตกรรมการเรียนรู้ ผ่านมิติห้องสมุดเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต การจัดการเรียนรู้
ที่เสนอกระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ภาคปฏิบัติและวิถีชีวิต โดยผู้เรียนไม่รู้สึกว่าถูกสอน การน้าเสนอ
หนังสือผ่านสื่อกิจกรรมในลักษณะการบูรณาการเทคโนโลยี หนังสือ เพลง ศิลปะ วัฒนธรรม โดยมีหนังสือ
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เป็นแกนน้า และเน้นการเชื่อมโยงเรื่องการอ่าน หนังสือ และห้องสมุด กับวิถีชีวิตอย่างเป็นระบบและครบวงจร   
ท้าให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสแสวงหาความรู้และพัฒนาความคิด ความสามารถ สติปัญญา บุคลิกภาพและ
จิตใจ ได้พบความมหัศจรรย์ทองหนังสือ การอ่านและการเรียนรู้ในบรรยากาศที่สนุกสนาน เพลิดเพลิน 
สร้างสรรค์ ผ่านระบบการเรียนรู้ที่ทันสมัยที่คุณภาพ และสนองตอบต่อแรงบันดาลใจและความต้องการทอง
เด็กและเยาวชนในการพัฒนาตนเอง มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและวัฒนธรรมการเท้าถึงองค์ความรู้ วิธีการและ
กระบวนการเรียนรู้ทองเยาวชน/ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ผ่านมิติทองห้องสมุด ท้าให้เกิดความรู้สึกว่า
ผู้ใช้บริการห้องสมุดคือ ผู้ทันสมัย นอกจากนี้ในส่วนการปฎิบัติงานห้องสมุดมีชีวิต ท้าให้เกิดวัฒนธรรมการ
ท้างานแบบใหม่ เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน การเรียนรู้ในงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายทอดและเผยแพร่
ความรู้ ระหว่างผู้บริหาร บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวท้องในแต่ละภาคส่วนทองสังคม  
    ดังนั้นห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้ซึ่งมีองค์ประกอบส้าคัญสามด้าน คือ ด้านกายภาพ 
ด้านสาระและกิจกรรม และด้านการบริหารจัดการ จึงได้รับการถ่ายทอดและเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ เป็น
แหล่งศึกษาดูงาน แหล่งฝึกงาน/ฝึกอบรม แหล่งแสดงผลงานทองนิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ บรรณารักษ์และ
ผู้สนใจ และประเด็นการศึกษาวิจัย และได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานที่เกี่ยวท้องในการพัฒนาบุคลากร 
และการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต เพื่อให้มีการทยาย แนวคิดและองค์ความรู้การจัดการ ห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบ
อุทยานการเรียนรู ้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดตั้งห้องสมุดมีชีวิตเพื่อบริการประชาชนในทุกภาคส่วนทองสังคม 
เกิดผลลัพธ์และผลกระทบต่อสังคมและการสร้างสังคมการเรียนรู้   สื่อมวลชนและผลการวิจัย        ที่เกี่ยวท้อง 

(พัชราภา ดินด้า 2550; ชุติมา สัจจานันท์ และบุญศรี พรหมมาพันธุ์ 2553) และจากการศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่ เกี่ยวท้องกับห้องสมุดมีชีวิต  พบว่ามีงานวิจัยโดยใช้ค้าว่าห้องสมุดมีชีวิต  ทั้งห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษา ห้องสมุดประชาชนและห้องสมุดโรงเรียน มีความสนใจในการพัฒนาแนวคิดห้องสมุดมี
ชีวิต และนับตั้งแต่พ.ศ. 2549 ซึ่งเป็นช่วงที่มีการก่อตั้งสอร. และห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้
แล้ว มีงานวิจัยเกี่ยวกับห้องสมุดชีวิตมากทึ้น  เช่น  รัตนา แสงสว่าง (2549) กรรณิการ์ นาคอยู่ (2548)          
พัชรินทร์ ทันทอง และคณะ (2548)  ภิรมย์ ปลื้มประดิษฐ์ (2548) เนาวรัตน์ ผาหอมสุท (2547)  เบญจรัตน์  
สีทองสุท และคณะ (2547) ปัญญา สุทแสน (2547) พรทิพย์ วรกุล และคณะ (2547)  วีระนัน ดังก้อง 
(2547)  ศศิธร หวังค้้ากลาง (2547) และงามพล เผ่าศิริ (2546) 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. องค์ความรู้ห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้ควรได้รับการทยายผลอย่างกว้างทวางใน
สังคมความรู้ ที่การอ่านถือเป็นนโยบายส้าคัญทองรัฐและจัดเป็นวาระแห่งชาติ นอกจากนี้จากท้อเสนอแนะ
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ. ศ.2552 – 2561) ทองส้านักงานเลทาธิการสภาการศึกษา (2553) 
ได้ก้าหนดประเด็นส้าคัญทองทองระบบการศึกษาและเรียนรู้ที่ต้องการปฏิรูปอย่างเร่งด่วนไว้สี่ประการ โดย
มีประเด็นที่เกี่ยวท้องโดยตรงกับห้องสมุดมีชีวิต ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่  และการพัฒนา
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คุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ซึ่งระบุมาตรการหลักประการหนึ่ง คือ  ณร                   

                            และมีมาตรการที่ส้าคัญประการหนึ่งคือ การพัฒนาห้องสมุดชุมชนให้กระจาย
อย่างทั่วถึงในลักษณะห้องสมุดที่มีชีวิต  สอร.         มาตรการดังกล่าวเป็นโอกาสในการทยายองค์ความรู้ ให้
กว้างทวางและยั่งยืน 

 2. องค์ความรู้ห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพ แวดล้อม
และบริบททางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง โดยเฉพาะจากผลความก้าวหน้าทองเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารโดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตและพฤติกรรมทองบุคคลโดยเฉพาะพฤติกรรมและ
จิตวิทยาการเรียนรู้ และจิตวิทยาการอ่าน รวมทั้งสื่อการเรียนรู้การพัฒนาองค์ความรู้ห้องสมุดมีชีวิตอย่าง
ต่อเนื่องให้เหมาะสมกับบริบททองห้องสมุดชุมชน จึงมีความจ้าเป็นควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรทองสอร . 
เพื่อให้มีความสามารถในการน้า การสร้างสรรค์ผลงาน การเป็นต้นแบบ และการเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนา
ด้านห้องสมุดมีชีวิตในระดับชาติและเป็นเครือท่ายในระดับสากล 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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บรรณานุกรม 

 

กรรณิการ์ นาคอยู่  (2548)  รายงานการวิจัยเร่ือง การพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ             
 สุราษฎร์ธานี  สุราษฎร์ธานี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
กลุ่มบริษัทรักลูก (2553) การอ่าน: การพัฒนาศักยภาพมนุษย์  กรุงเทพมหานคร  กลุ่มบริษัทรักลูก 

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์  และคณะ (2548)  รายงานการวิจัยการสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับการ
 จัดการเรียนรู้ที่เน้นตัวผู้เรียนเป็นส าคัญ ต้ังแต่ พ.ศ. 2542 -2547 ( ฉบับสมบูรณ์)  
 กรุงเทพมหานคร  ส้านักงานเลทาธิการสภาการศึกษา 

เคมสเตอร์, เกรซ  (2550)  ไขปริศนาความส าเร็จห้องสมุดมีชีวิต  กรุงเทพมหานคร  ส้านักงานอุทยาน        
 การเรียนรู้ 

งามพล เผ่าศิริ  (2546)  รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยห้องสมุดมีชีวิต  ส านักวิทยบริการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์  สุรินทร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

จันทิมา เทียวแก้ว  (2553)  “ประเด็นสาระหลักที่ 8 การสังเคราะห์องค์ความรู้ทางสารสนเทศศาสตร์” 

 ใน  แนวการศึกษาชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางสารสนเทศศาสตร์  นนทบุรี  ปรัชญาดุษฎี 
 บัณฑิต สาทาวิชาศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโททัยธรรมาธิราช 

“จินตนาการไม่มีสิ้นสุดที่ TK Park”  (2549)  E-commerce 91 (กรกฎาคม): 42-43 

เจือจันทร์ จงสถิตอยู่ และรุ่งเรือง สุทาภิรมย์  ( 2550)  รายงานการสังเคราะห์งานวิจัยคุณลักษณะและ 

 กระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของประเทศต่างๆ  กรุงเทพมหานคร  ส้านักงานเลทาธิการ
 สภาการศึกษา 

จุฑาภรณ์ แก้วมุงคุณ  และคณะ  (2551)  การทบทวนองค์ความรู้และการวิเคราะห์ทิศทางการวิจัยการ   
 ควบคุม เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย พ.ศ. 2493-2550   กรุงเทพมหานคร  ศูนย์วิจัย
 ปัญหาสุรา 

ชนัญญา สมใจวงษ์  (2552)  “พฤติกรรมและความพึงพอใจทองผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้”  โครงงาน 
 (วท.ม.)  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  สาทาวิชาการตลาด  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ชุติมา สัจจานันท์  (2548)  การสังเคราะห์งานวิจัยเร่ือง รูปแบบ ยุทธศาสตร์และแนวทางการบูรณาการ  การ
ศาสนากับการศึกษาของวัดในพระพุทธศาสนา: กรณีการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  

 กรุงเทพมหานคร  ส้านักงานเลทาธิการสภาการศึกษา (ทุนอุดหนุนการวิจัยส้านักงาน 

 เลทาธิการสภาการศึกษา)    

_______  (2549)  รายงานการวิจัยการพัฒนามาตรฐานห้องสมุดประชาชนที่เหมาะสมส าหรับประเทศไทย                

"สิ่งพิมพ์ สกศ  อันดับที่ 9/ 2549"  กรุงเทพมหานคร  ส้านักงานเลทาธิการสภาการศึกษา  

กระทรวงศึกษาธิการ  (ทุนอุดหนุนการวิจัยส้านักงานเลทาธิการสภาการศึกษา)         

http://dcms.thailis.or.th/dcms/browse.php?option=show&browse_type=title&titleid=5446&query=ห้องสมุดมีชีวิต&s_mode=all&date_field=&date_start=&date_end=&limit_lang=&limited_lang_code=&order=&order_by=&order_type=&result_id=3&maxid=16
http://dcms.thailis.or.th/dcms/browse.php?option=show&browse_type=title&titleid=5446&query=ห้องสมุดมีชีวิต&s_mode=all&date_field=&date_start=&date_end=&limit_lang=&limited_lang_code=&order=&order_by=&order_type=&result_id=3&maxid=16
http://www.tkpark.or.th/tk/index.php?option=com_libonline&filter=3&search=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%2C+%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%8B&Itemid=157&lang=th
http://www.tkpark.or.th/tk/index.php?option=com_libonline&task=detail&dataid=23280&Itemid=157&lang=th
http://dcms.thailis.or.th/dcms/browse.php?option=show&browse_type=title&titleid=6644&query=ห้องสมุดมีชีวิต&s_mode=all&date_field=&date_start=&date_end=&limit_lang=&limited_lang_code=&order=&order_by=&order_type=&result_id=5&maxid=16
http://dcms.thailis.or.th/dcms/browse.php?option=show&browse_type=title&titleid=6644&query=ห้องสมุดมีชีวิต&s_mode=all&date_field=&date_start=&date_end=&limit_lang=&limited_lang_code=&order=&order_by=&order_type=&result_id=5&maxid=16
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ณัฐกานต์ ภูมิคอนสาร  (2551) การประเมินโครงการห้องสมุดมีชีวิตของโรงเรียนในอ าเภอวังชิ้น 

           สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 2  วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   
             สาทาการวัดและประเมินผลการศึกษา  สาทาวิชาศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโททัยธรรมาธิราช 

ดวงใจ ไตรถาวรทรัพย์  (2549)  อุทยานการเรียนรู้ส าหรับคนรุ่นใหม่  วิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร  2549  

ดุจเดือน พันธุมนาวิน  (2551)  การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมในประเทศไทยและ 

          ต่างประเทศ  กรุงเทพมหานคร  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม  ส้านักงาน
 บริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 

ธัญญพัฒน์ จองศิริวัฒน์  (2549)  บทบาทของอุทยานการเรียนรู้ในการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการศึกษาของ 

  เยาวชนไทย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

นงลักษณ์  พร้อมจะบก  (2551)  ความพึงพอใจในการด าเนินงาน โครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชน     
 มีชีวิตของสมาชิกห้องสมุดประชาชนจังหวัดเลย  วิทยานินพธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาทาบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

เนาวรัตน์ ผาหอมสุท  (2547)  โครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต ส านักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏยะลา 
 (ระยะที่ 1)  ยะลา  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

เบญจพร เชื้อเจริญศักดิ์  (2550)  อุทยานการเรียนรู้เพื่อการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กเล็ก  วิทยานิพนธ์   
 สถ.บ. (สถาปัตยกรรมไทย)  มหาวิทยาลัยศิลปากร  

เบญจรัตน์ สีทองสุก  และคณะ  (2547)  รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยห้องสมุดมีชีวิต  
 ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  นครปฐม  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ปรัชญา ใจสะอาด และคณะ  (2549)  การวิจัยเพื่อศึกษาความต้องการและแนวทางการพัฒนาห้องสมุด  มี
ชีวิตของโรงเรียนในอ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  เชียงใหม่  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 
ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์  ซิติพร ศิริพันธ์ พันธเสน  และสุวัจฉรา เปี่ยมญาติ  (2550)  สังเคราะห์องค์ความรู้ 
 เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง  กรุงเทพมหานคร  ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

ปัญญา สุทแสน (2547) การพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตในบริบทของส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
 อุตรดิตถ์: การบริหารจัดการสารสนเทศทางวิชาการและท้องถ่ินบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
 อุตรดิตถ์  ส้านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ 
พรทิพย์ วรกุล  และคณะ  (2547) รายงานการวิจัยห้องสมุดมีชีวิต: แหล่งเรียนรู้กฎหมายเพื่อปวงชน  
 มหาสารคาม ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

พัชรา ดินด้า  (2550)  การมีส่วนร่วมของเยาวชนต่อการก าหนดนโยบายการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 ศึกษากรณีอุทยานการเรียนรู้ต้นแบบ  สังกัดส านักบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  วิทยานิพนธ์  

 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (นโยบายสาธารณะ)  กรุงเทพมหานคร  บัณฑิตวิทยาลัย  

http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/a%7bu0E18%7d%7bu0E31%7d%7bu0E0D%7d%7bu0E0D%7d%7bu0E1E%7d%7bu0E31%7d%7bu0E12%7d/a|b8d1adadbed1b2b9ec+a8cda7c8d4c3d4c7d1b2b9ec/-3,-1,0,B/browse
http://dcms.thailis.or.th/dcms/browse.php?option=show&browse_type=title&titleid=8066&query=ห้องสมุดมีชีวิต&s_mode=all&date_field=&date_start=&date_end=&limit_lang=&limited_lang_code=&order=&order_by=&order_type=&result_id=7&maxid=16
http://dcms.thailis.or.th/dcms/browse.php?option=show&browse_type=title&titleid=8066&query=ห้องสมุดมีชีวิต&s_mode=all&date_field=&date_start=&date_end=&limit_lang=&limited_lang_code=&order=&order_by=&order_type=&result_id=7&maxid=16
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=ปัญญา%20สุขแสน&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

พัชรินทร์ ชันทอง  และคณะ (2548) รายงานการวิจัยเร่ือง รูปแบบของห้องสมุดมีชีวิตของมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏภูเก็ต  ภูเก็ต  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

ไพบูลย์ ค้าจริง  (2552)  การบริหารงานห้องสมุดมีชีวิตโรงเรียนขนาดเล็กต้นแบบการจัดกิจกรรมห้องสมุด
 มีชีวิต สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  วิทยานพินธ์ปริญญาศึกษาศาสตร 

 มหาบัณฑิต  (สาทาบริหารการศึกษา)  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 
ภิรมย์ ปลื้มประดิษฐ์  (2548)  โครงการวิจัยห้องสมุดมีชีวิต: การใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อการ
 เข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศของ ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  ราชบุรี 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

รัตนา แสงสว่าง  (2549)  ชุดโครงการวิจัยพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต: การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 ภาคอีสานตอนบน  เลย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

วรรณี เกมเกตุ  และสุเทพ บุญซ้อน  (2553)  การศึกษาสถานการณ์การอ่านและดัชนีการอ่านทองไทย 

ปี 2552  ค้นคืนวันที่ 28 ธันวาคม 2553 จาก  http://www.tkpark.or.th 

วิไล วงศ์สืบชาติ  และพัฒนาวดี ชูโต  (2539)  รายงานการวิจัยเชิงสังเคราะห์ การสื่อสารโรคเอดส์  
 กรุงเทพมหานคร  สถาบันประชากรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

วิวัฒน์ จูวราหะวงศ์  และคนอ่ืนๆ  (2550)  การพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต เพื่อสร้างเครือข่ายและให้บริการทาง 

 วิชาการ กรณีศึกษา โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร  กรุงเทพมหานคร  มหาวิทยาลัย
ราชภัฎธนบุรี 

วีระนัน ดังก้อง (2547)  รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต ศูนย์วิทยบริการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง  ล้าปาง  มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง 

ศศิธร หวังค้้ากลาง  (2547)  การพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต ส านักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี 
 ระยะที่ 1 (กุมภาพันธ์-มีนาคม 2547)  อุบลราชธานี  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
ศิรินันท์ ป้องฉิม  (2550)  การศึกษาสภาพแวดล้อมและความพึงพอใจในการด าเนินงานห้องสมุดมีชีวิต 

 ของโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล สังกัดส านักงานเขตการศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3  วิทยานิพนธ์ 
 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาทาบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 
สมนึก  เอ้ือจิระพงษ์พันธ์  (2553)  การจัดการความรู้กับนวัตกรรม  กรุงเทพมหานคร  มหาวิทยาลัย 

 วลัยลักษณ ์

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ  (2549)  มาตรฐานห้องสมุด พ.ศ.2549  ค้นคืนวันที่ 1 ธันวาคม 2553  

 จาก http://www.tla.or.th 

________  (2550)  มาตรฐานห้องสมุดประชาชน พ.ศ.2550  ค้นคืนวันที่ 1 ธันวาคม 2553  จาก    

 http://www.tla.or.th 

http://dcms.thailis.or.th/dcms/browse.php?option=show&browse_type=title&titleid=2961&query=ห้องสมุดมีชีวิต&s_mode=all&date_field=&date_start=&date_end=&limit_lang=&limited_lang_code=&order=&order_by=&order_type=&result_id=1&maxid=16
http://dcms.thailis.or.th/dcms/browse.php?option=show&browse_type=title&titleid=2961&query=ห้องสมุดมีชีวิต&s_mode=all&date_field=&date_start=&date_end=&limit_lang=&limited_lang_code=&order=&order_by=&order_type=&result_id=1&maxid=16
http://uc.thailis.or.th/cgi-bin/gw/chameleon?host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=NEXTPAGE&sessionid=2010011217454812096&skin=stou&conf=.%2fchameleon.conf&lng=en&itemu1=1003&u1=1003&t1=%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%99%e0%b8%b2%20%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87&elementcount=3&pos=1&prevpos=11&rootsearch=1&beginsrch=1
http://dcms.thailis.or.th/dcms/browse.php?option=show&browse_type=title&titleid=5849&query=ห้องสมุดมีชีวิต&s_mode=all&date_field=&date_start=&date_end=&limit_lang=&limited_lang_code=&order=&order_by=&order_type=&result_id=4&maxid=16
http://dcms.thailis.or.th/dcms/browse.php?option=show&browse_type=title&titleid=5849&query=ห้องสมุดมีชีวิต&s_mode=all&date_field=&date_start=&date_end=&limit_lang=&limited_lang_code=&order=&order_by=&order_type=&result_id=4&maxid=16
http://dcms.thailis.or.th/dcms/browse.php?option=show&browse_type=title&titleid=3980&query=ห้องสมุดมีชีวิต&s_mode=all&date_field=&date_start=&date_end=&limit_lang=&limited_lang_code=&order=&order_by=&order_type=&result_id=2&maxid=16
http://dcms.thailis.or.th/dcms/browse.php?option=show&browse_type=title&titleid=3980&query=ห้องสมุดมีชีวิต&s_mode=all&date_field=&date_start=&date_end=&limit_lang=&limited_lang_code=&order=&order_by=&order_type=&result_id=2&maxid=16
http://www.tla.or.th/
http://www.tla.or.th/
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ส้านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ  (2553)  นิยามนวัตกรรม  ค้นคืนวันที่ 25 ธันวาคม 2553 จาก    

 http://www.nia.or.th/2009/main/index.php?section=strategy&page=strategy_definition 

ส้านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) (2553)  “เกี่ยวกับ OKMD”  ค้นคืนวันที่ 20 

 สิงหาคม 2553 จาก  http://www.okmd.or.th/th/about.asp 

ส้านักงานเลทาธิการสภาการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  (2552)  ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาใน
 ทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 - 2561)  กรุงเทพมหานคร  ส้านักงานเลทาธิการสภาการศึกษา 

  ส้านักงานอุทยานการเรียนรู้  (2552)  TK Forum ถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อเสนอ  
นโยบาย การอ่านจากชุมชนนักปฏิบัติ กรุงเทพมหานคร ส้านักงานอุทยานการเรียนรู้ 

________  (2553)  5 ปี TK park… Moving to the Future   กรุงเทพมหานคร  ส้านักงานอุทยาน 

 การเรียนรู้ 

________  (2552)  20 คมคิดฝ่าวิกฤตการอ่าน  กรุงเทพมหานคร  ส้านักงานอุทยานการเรียนรู้ 
________  (2553)  “รู้จักเรา”  ค้นค้นวันที่13 กรกฎาคม 2553  จาก 
 http://www.tkpark.or.th/tk/index.php?option=com_content&view=article&id=81&Itemid=1
 65&lang=th 

_______  (2549)  เส้นทางสู่...อุทยานการเรียนรู้ยะลา: เปิดโลกกว้างการเรียนรู้ บนรากฐานภูมิปัญญา    
           ท้องถ่ิน  กรุงเทพมหานคร  ส้านักงานอุทยานการเรียนรู้ 
_______  (2551)  หนังสือรายงานประจ าปี 2550  กรุงเทพมหานคร  ส้านักงานอุทยานการเรียนรู้   
สุพัชรี ผุดผ่อง  (2548)  “TK Park แหล่งเรียนรู้ใหม่บนห้างชั้นน้า”  วารสารวงการครู 2, 17 (พฤษภาคม):  
 33-35 

อภิรดี กันเดช  (2551)  แนวโน้มการพัฒนารูปแบบห้องสมุดประชาชนในสังคมฐานความรู้ ใน พ.ศ.2560  
 วิทยานิพนธ์ปรญิญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การศึกษานอกโรงเรียน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

อัจฉรา ประดิษฐ์  (2550)  ชวนเด็กไทยให้เป็นนักอ่าน กรุงเทพมหานคร ส้านักงานอุทยานการเรียนรู้ 
อาคม มากมีทรัพย์  (2550)  “รายงานผลการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต ปีการศึกษา 2548 – 2549  

 ทองโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์”  ค้นคืนวันที่ 10 กันยายน 2553  จาก http://www.srimahapho. 

   com/vijai2.pdf 

Abergel, Ronni and others.  (2005).  Don’t Judge A book By Its Cover: The Living Library  
 Organiser’s Guide.  Budapest: Directorate of youth and Sport, European Youth Center 

 Budapest. 

Ashmore,  Amy. (2010).  “Alive with Knowledge: Engaging Communities Through Living  
 Libraries.”  Library Student Journal.  Retrieved  December 30, 2010 from 

http://www.tkpark.or.th/tk/index.php?option=com_libonline&filter=3&search=%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89+%28%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%29.+%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89&Itemid=157&lang=th
http://www.tkpark.or.th/tk/index.php?option=com_libonline&task=detail&dataid=38660&Itemid=157&lang=th
http://www.tkpark.or.th/tk/index.php?option=com_libonline&task=detail&dataid=38660&Itemid=157&lang=th
http://www.tkpark.or.th/tk/index.php?option=com_libonline&filter=5&search=%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89&Itemid=157&lang=th
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